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Hoofdstuk 1  INLEIDING 
Voor u ligt de programmabegroting 2009 – 2012 met de titel : “Oude IJsselstreek oersterk  in 
ontwikkeling” Deze sluitende begroting geeft de vooruitblik voor de komende jaren.  
 
In deze inleiding is informatie opgenomen over de ontwikkeling van planning en control in het 
algemeen en de programmabegroting 2009-2012 in het bijzonder. Tot slot is een leeswijzer 
opgenomen. 
 
 

ONTWIKKELING PLANNING EN CONTROL 
 
Planning en control is volop in ontwikkeling in gemeenteland. Waar de ene gemeente zoekt naar 
verbetering in de vorm van meer effect- en prestatie-indicatoren en allerlei bijlagen opneemt, streeft 
een andere gemeente naar vereenvoudiging.  
De gemeente Oude IJsselstreek heeft als uitgangspunt informatie op maat, maar wel kort en bondig 
en vereenvoudiging waar mogelijk. Dit moet zijn vertaling vinden in de verschillende planning en 
control-instrumenten. Naast de Voorjaarsnota, waarin de kaders voor het komende jaar worden 
aangegeven, is de programmabegroting de belangrijkste hiervan, deze vormt immers de basis voor de 
nieuwe cyclus. De tussentijdse bestuursrapportages en jaarverslag en jaarrekening zijn hier op 
gebaseerd en rapporteren in ieder geval over de hier opgenomen onderwerpen. Door middel van 
evaluatie met zowel samenstellers als doelgroepen is de inzet gericht op verdere verbetering van het 
instrumentarium.  
 
 

PROGRAMMABEGROTING 2009-2012 “Oude IJsselstreek oersterk  in ontwikkeling” 
 
Uitgangspunt is dat die informatie is opgenomen die voor de raad van belang is en de gemeenteraad 
in staat stelt haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol in te vullen. De voor 
de gemeenteraad belangrijke prioriteiten, de beleidshoofdpunten hebben ook nu weer apart aandacht 
gekregen. De informatie is op hoofdlijnen en zo veel als mogelijk smart geformuleerd. Er zijn concrete 
effect- of prestatie-indicatoren benoemd, zodat tussentijds, maar zeker achteraf gecontroleerd kan 
worden of de doelstellingen gerealiseerd zijn.  
 

LEESWIJZER 
 
Deze programmabegroting is opgebouwd conform de wettelijke voorschriften zoals beschreven in het 
Besluit begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Daarnaast zijn enkele voor 
Oude IJsselstreek belangrijke zaken aanvullend opgenomen. 
 
De programmabegroting 2009-2012 is gesplitst in twee onderdelen: 
Deel 1 - Beleidsbegroting 
Deel 2 - Financiële begroting 
 
In deel 1 zijn opgenomen de hoofdstukken 2 tot en met 6. De hoofdstukken 7 en 8 maken onderdeel 
uit van de financiële begroting. Tevens is in de bijlagen informatie opgenomen over het 
meerjareninvesteringsplan, de activa en de reserves en voorzieningen. 
 
Deel 1 - Beleidsbegroting 
De beleidsbegroting is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
2 - Beleid In dit hoofdstuk zijn de visie van de gemeente “Op Weg Naar 2020” 

en de verschillende beleidshoofdpunten verder uitgewerkt. De 
belangrijkste beleidsmatige zaken komen in dit hoofdstuk aan de 
orde. 

3 - Financiën Onderdelen van dit hoofdstuk zijn het algemeen financieel beeld, het 
financieel meerjarenperspectief en de toelichting op hoofdlijnen op de 
uitkomst van de begroting 2009 en de meerjarenramingen 2009-2012, 
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de autonome ontwikkelingen, de intensiveringen/bezuinigingen van 
het bestaande beleid en het nieuwe beleid. 

4 - Programmaplan In het programmaplan zijn de hoofdlijnen van beleid voor de komende 
jaren per programma vermeld. Zaken die hierbij aan de orde komen 
zijn “Wat willen we bereiken?” (maatschappelijke effecten), “Wat gaan 
we daarvoor doen?” (activiteiten)  en “Wat mag het kosten?” Hier is 
tevens financiële informatie opgenomen over de investeringen en de 
reserves. Ook is conform de voorschriften, waar mogelijk, een 
toelichting opgenomen over de verschillen met de rekening 2007, de 
begroting van 2008 en in meerjarig perspectief. De hoofdlijnen zijn 
uitgewerkt in tien programma’s. De programma’s zijn: 
1 - Ruimtelijke ontwikkeling 
2 - Wonen en werken 
3 - Verkeer en vervoer 
4 - Volksgezondheid en milieu 
5 - Openbare orde en veiligheid 
6 - Maatschappelijke zorg 
7 - Cultuur, recreatie en sport 
8 - Onderwijs 
9 - Sociale voorzieningen 
10 - Algemeen bestuur 

5 - Algemene dekkings-  Dit is geen programma in de zin van te bereiken maatschappelijke  
     middelen en onvoorzien effecten, activiteiten en prioriteiten. De algemene dekkingsmiddelen 

en onvoorzien vormen wel het kader waarbinnen de 10 programma’s 
kunnen worden gerealiseerd.  
Hier zijn opgenomen: lokale heffingen (waarvan de besteding niet 
gebonden is), algemene uikeringen, dividend, saldo  financierings-
functie, saldo BTW-compensatiefonds, overige algemene dekkings-
middelen en onvoorzien. 

6 - Paragrafen De paragrafen vormen een verplicht onderdeel van de begroting en 
gaan in op een aantal financiële en bedrijfsmatige onderwerpen, die 
dwars door het beleid en de programma’s heen lopen. De raad 
bepaalt immers niet alleen wat de te bereiken resultaten zijn, maar 
ook de daarvoor beschikbare middelen. Middelen zijn bijvoorbeeld: 
onderhoudsprogramma’s, geld, personeel en organisatie. 
In de paragrafen wordt aandacht besteed aan de lokale heffingen, het 
weerstandsvermogen, het onderhoud van kapitaalgoederen, de 
financiering, de bedrijfsvoering, de verbonden partijen en het 
grondbeleid. 

 
Deel 2 - Financiële begroting 
In dit voorgeschreven deel van de begroting zijn opgenomen het overzicht van baten en lasten 
(hoofdstuk 7) en de beschrijving van de financiële positie van de gemeente (hoofdstuk 8). Hier zijn de 
uitgangspunten en een toelichting op de belangrijkste meerjarige ontwikkelingen en verschillen 
opgenomen. Ook wordt hier inzicht geboden in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten (verplicht 
onderdeel), de investeringen, financiering, reserves en voorzieningen. 
 
In de bijlagen is evenals vorig jaar de investeringslijst voor de jaren 2009-2012 opgenomen. Verder 
zijn de bijlagen Personeel, Vaste activa, Reserves en Voorzieningen opgenomen. 
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Hoofdstuk 2 - BELEID 
 
2.1  Oude IJsselstreek op weg naar 2020 
 
“Op weg naar 2020” (OWN 2020) is de in december 2005 vastgestelde ontwikkelingsvisie van onze 
gemeente die in de raadsvergadering van 9 juli 2008 nogmaals is bekrachtigd. In deze begroting zijn 
de 43 onderdelen in de beleidshoofdpunten danwel de programma’s terug te vinden. In deze pararaaf 
willen wij u kort de stand van zaken schetsen en aangeven waar u meer informatie in deze begroting 
kunt vinden. 
 
Deelscenario Onderdelen Oorspron-

kelijke 
planning  
OWN2020 

Korte stand van zaken  
(per 1 augustus 2008) 

Plaats in 
begroting 

1. Centrum 
plannen 

Gendringen 2005-2008 Gesprekken tussen 
gemeente, Wonion, Posthuis 
en Azora zijn gaande 

2.2 

  Terborg fase 1 2005-2008 Bouwaanvraag Pleintje Kaak 
loopt 

2.3 

  Terborg, fase 2 2008-2012 Voorbereidingen zijn gestart, 
voorbereidingskrediet 
verstrekt raad april 08. 

2.3 

  Ulft 2005-2011 Bouw- en sloopaanvraag 
Smeltkroes ingediend, 
Verkeerscirculatieplan in 
inspraak. Aanvraag 
bouwvergunning Blenk en 
bestemmingsplan Centrum 
Ulft eind december 2008 in 
procedure 

2.4 

  Varsseveld 2005-2010 ISV aanvraag en 
cofinanciering door raad juni 
08 goedgekeurd. 

2.5 

2. Bestaande 
en  

Ulft, De Rieze V 2005-2006 Vrijwel uitgegeven. Start 
bouw ETNA eind 2008 

6.6 

 nieuwe 
industrie- 

Varsseveld, Hofskamp Oost I 2005-2006 Afgerond 6.6 

 terreinen Varsseveld, Hofskamp Oost II 2006-2009 In uitgifte 6.6 
  Ulft, De Rieze VI 2006-2009 April 08 exploitatieopzet in 

raad vastgesteld. Uitgifte 
gestart 

6.6 

  Varsseveld, Hofskamp Oost III 2007-2015 Verwervingen lopen 6.6 

3. Wijk-
verbetering
en 

Terborg West/Brede school 2005-2009 Vergunningprocedures lopen P8 

  Varsseveld/Essen kamp 2010-2013 Exploitatieopzet in raad juni 
08 vastgesteld 

P1 

  Silvolde/De Lichtenberg 2008-2010 Realisatieovereenkomst in 
concept gereed 

P1 

  Ulft/de Vogelbuurt 2006-2009 Voorbereidingskrediet in raad 
juni 08 vastgesteld, 
masterplan oktober 08 
gereed (in samenhang met 
Biezenakker. Vaststelling 
Masterplan en algemene 
financiële paragraaf in de 

P1 
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Deelscenario Onderdelen Oorspron-
kelijke 

planning  
OWN2020 

Korte stand van zaken  
(per 1 augustus 2008) 

Plaats in 
begroting 

raad van december. 
  Gendringen/ Schrijversbuurt 2005-2007 Door wisselende 

bouwstromen heet afronding 
infra vertraging opgelopen. 
Eind 2009 gereed. 

6.6 

4. Voorziening
en 

Varsseveld, nieuwbouw Op Koers 
(Essenkampschool/ Wethouder 
Berkhoffschool) 

2005-2007 Gereed, laatste oplevering en 
eindafrekening volgt nog 

 

  Terborg, nieuwbouw Brede 
School 

2005-2009 Vergunningen procedures 
lopen 

2.8 

  Ulft, Cultuurfabriek DRU 2005-2008 Laatste aanbesteding 
(inbouwpakket) is aanbesteed 
en gegund. Start inbouw 
direct na de bouwvak 2008. 
Bouwkundige oplevering 
september 2009. 

2.9 

  Varsselder-Veldhunten, 
Culturhus/gildegebouw/ 
woningbouw/voetbalveld 

2006-2008 Gedetailleerd programma van 
eisen en locatiekeuze is 
gereed. Financiële 
onderbouwing moet nog 
worden opgsteld 

6.6 

  Silvolde, servicesteunpunt De 
Lichtenberg 

2008-2010 Realisatieovereenkomst in 
concept gereed 

P8 

  Ontwikkelingsplan Voorzieningen-
algemeen 

2010-2013 Raad oktober 2008 als 
kaderstellend onderwerp 

P8 

5. IRIS Terborg, Voorbroek - 2 2006-2009 Particulier bezit, er liggen op 
dit moment geen initiatieven 

6.6 

  Terborg Stationslocatie 2008-2012 Particulier bezit, er liggen op 
dit moment geen initiatieven 

P1 

  Ulft, het Gietelinck en De Hutten-
zuid 

2005-2010 Start sanering fase 2 en 4 
(ULAMO en GTW terrein) in 
oktober 08 

2.6/2.7 

  Terborg, transformatie 
Akkermansweide 

2006-2012 Haalbaarheidsonderzoek 
OPP gereed, oktober plan 
van aanpak vervolg in de 
raad. 

P1 

  Ulft, ten dele transformatie 
IJsselweide 

2005-2015 Eind 08 bestemmingsplan 
transformatie 
Ulftseweg/Brandweerkazerne 
in de raad (6 woningen) 

P1 

6. Zoeklocatie
s 

Ulft, de Pol-Natas 2005-2009 Wordt nu gebouwd P1 

  Ulft, Biezenakker 2006-2009 In samenhang met 
Vogelbuurt, 
voorbereidingskrediet in raad 
geweest. Masterplan oktober 
2008 gereed 

P1 

  Silvolde, Bontebrug 2007-2009 Wordt meegenomen in de 
planvorming kleine kernen 

P1 

  Silvolde, zuid 2013-2016  P1 
  Ulft, transformatie Praestingsveld 2005-2012 Op dit moment in onderzoek, 

afhankelijk van initiatieven 
particulieren. 

P1 
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Deelscenario Onderdelen Oorspron-
kelijke 

planning  
OWN2020 

Korte stand van zaken  
(per 1 augustus 2008) 

Plaats in 
begroting 

  Varsseveld, Essenkampterrein 2007-2009 Juni 2008 exploitatieopzet 
goedgekeurd door de raad 

6.6 

  Varsseveld, Tuitstraat 2008-2012 Planvorming moet nog 
starten 

6.6 

  Gendringen, Lenteleven II/ 
Waalstraat 

2006-2010 4e kwartaal exploitatieopzet in 
de raad 

6.6 

  Gendringen, Langenhorst 2014-2018  6.6 

7. Plattelands-
ontwikkelin
g 

Landschapsontwikkelingsplan 2006-2008 In april 2008 Vastgesteld door 
de raad 

2.11 

  Gendringen, uitwerking 
Engbergen 

2005-2012 Subsidieaanvraag diverse 
ontwikkelingen Engbergen 
ingediend 

2.11 

  Varsseveld/Heelweg, uitwerking 
Zwarte Veen 

2006-2012 2 projecten in uitvoering, 
voorbereidingen visie zijn 
gestart 

2.11 

  Oude IJsselstreek, ecologische 
verbindingszones 

2006-2012 3 EVZ’s, één trekt de 
geiedscommissie, twee het 
Waterschap. 

2.11 

8. Recreatie 
en toerisme 

Gendringen/Ulft, uitvoerings-
programma Engbergen e.o. 

2005-2012 Subsidieaanvraag diverse 
ontwikkelingen Engbergen 
ingediend 

2.11 

  Varsseveld/Heelweg, 
uitvoeringsprogramma Zwarte 
Veen 

2006-2012 2 projecten in uitvoering, 
voorbereidingen visie zijn 
gestart 

2.11 

  Oude IJsselstreek, TROP 2006-2008 Eind 2008 als kaderstellend 
onderwerp in de raad 

2.11 

  Regio Achterhoek, 
ontwikkelingsassen 
recreatie/toerisme 

2006-2010 Wordt meegenomen in het 
TROP 

2.11 

 
In grote lijnen ligt OWN 2020 op schema. De dalende trend in het inwonersaantal is tot stilstand 
gekomen en omgebogen in een lichte groei. Op 1 januari 2008 telde de gemeente 39.914 inwoners, 
per 22 september 2008 is dit 39.934. Naast het gereed komen van diverse projecten, bijvoorbeeld van 
Wonion, heeft er verhoudingsgewijs ook veel sloop plaats gevonden. Een voorbeeld hiervan is de 
sloop in Terborg in verband met de ontwikkeling van de Brede School.  Hierdoor is de gemeente 
woningen en ook inwoners kwijt geraakt. 
Naast de actuele stand van zaken is in de paragraaf grondbeleid (6.6) voor de grootste projecten een 
(geactualiseerde) risicoanalyse opgenomen. De risico’s binnen deze projecten zijn benoemd en er is 
een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voor doet.  
 
Met het schrijven van deze begroting (september 2008) kan gemeld worden dat het projectbureau 
bijna op sterkte is. Zowel met een senior projectleider, een projectleider als met een 
communicatiedeskundige (met name marketing en projectcommunicatie) lopen sollicitatiegesprekken. 
Wij hebben goede hoop 2009 met een volledig bezet projectbureau in te kunnen gaan. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat de functie van planeconoom in 2008 op tijdelijke basis is ingehuurd en dat wij 
met het schrijven van deze paragraaf nog geen zicht hebben op welke wijze wij deze belangrijke 
functie in 2009 invulling (kunnen) gaan geven. Het door uw raad verstrekte krediet van € 500.000 per 
jaar wordt bij bovengenoemde invulling van het projectbureau volledig benut. 
Organisatiebreed worden nu al de vruchten van het projectbureau geplukt. Wij zijn van mening dat het 
projectbureau verder moet worden voortgezet en wij zullen hier in de aanbiedingsbrief bij deze 
begroting nader op ingaan. 
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2.2 CENTRUMPLAN GENDRINGEN 

 
Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                                          Ambtelijk verantwoordelijk: J. ten Have  

 

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Het scheppen van een duurzaam aantrekkelijk centrumgebied met een duidelijke 
eigen identiteit in Gendringen 
 

Beleidsruimte en kaders De beleidsruimte betreft met name ruimtelijke ordening, woningbouw, infra-
structuur, openbare ruimte en verkeer en ligt met name in de randvoorwaarden-
scheppende sfeer. 
Kaders betreffen de wettelijke kaders -derden kunnen bijvoorbeeld niet verplicht 
worden om een bouwmogelijkheid ook daadwerkelijk te realiseren- en het 
streekplan, dat het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen bepaalt, de regionale woning-
bouwopgave inkadert en als toetsingskader voor de goedkeuring van 
bestemmingsplannen geldt 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Ontwikkelingen 
centrum Gendringen 

2005 Ontwikkelingsvisie 

   
Doel is uiteindelijk het winkelgebied in het eerste deel van de Grotestraat te 
concentreren 
 

Ontwikkelingen 
 

Gesprekken met eigenaar Posthuis,  
Gesprekken met ontwikkelaars en grondeigenaren zijn gaande over 
herontwikkeling van locaties.  
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Scheppen van een duurzaam aantrekkelijk centrumgebied met eigen identiteit in Gendringen 
 
 

1. Ondersteunen overlegorgaan middenstand 
Jaarlijks wordt 3x overleg gevoerd met het overlegorgaan middenstand. Deze overleggen zijn 
structureel en zullen de komende jaren voortgezet worden. 

 
2. Bestemmingsplan actualiseren 

De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Deze doelstelling kan derhalve worden afgevoerd 
van de lijst 
 

3. Opstellen plan van aanpak Posthuis  
Voor het eind van 2008 zal de strategie, waarbij vraag en aanbod bepalend is,  voor het 
Posthuis aan het college worden voorgelegd..  
 

EFFECT EN OUTPUT 
 

Effect (E)- of output (O) 
indicator 

E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting 
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Waardering bezoekers 
centrumgebied 

E n.n.b. 
(2007) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b.  Leefbaarheid-
monitor 
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Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting

Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 
         
  n.v.t.     
  
         
Totaal investeringen  n.v.t.   
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
 n.v.t.  
         
Totaal reserves  
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2.3 CENTRUMPLAN TERBORG 

 
Portefeuillehouder: G.A. van Balveren                                     Ambtelijk verantwoordelijk: T. ten Brinke    

 

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Het scheppen van een duurzaam aantrekkelijk centrumgebied met een duidelijke 
eigen identiteit in Terborg 
 

Beleidsruimte en kaders De beleidsruimte betreft met name ruimtelijke ordening, woningbouw, infra-
structuur, openbare ruimte en verkeer en ligt met name in de randvoorwaarden-
scheppende sfeer. 
Kaders betreffen de wettelijke kaders -derden kunnen bijvoorbeeld niet verplicht 
worden om een bouwmogelijkheid ook daadwerkelijk te realiseren- en het streek-
plan, dat het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen bepaalt, de regionale woningbouw-
opgave inkadert en als toetsingskader voor de goedkeuring van bestemmings-
plannen geldt 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Structuurbeeld 
centrum Terborg 

2000 Hoofdlijnen stedenbouwkundige structuur, 
verkeersafwikkeling en architectuur 

Verkeersstudie Cen-
trumgebied Terborg 

2001 Herinrichtingmaatregelen uitgewerkt op basis 
van het Verkeersveiligheidsplan 1999 

Structuurvisie centrum 
Terborg (concept) 

2004 Verbreding en verdieping Structuurbeeld in 
beleid ter verbetering ruimtelijke, verkeers-
kundige en functionele structuur 

Beeldkwaliteitplan 
Centrum Terborg 

2007 Nadere uitwerking beeldkwaliteit Hoofdstraat, 
St. Jorisplein, Gravenpad en Walstraat als 
aanvulling op Structuurvisie 

   
Ontwikkelingen 
 

Opvallend is dat de realisatie van het Centrumplan Terborg nog steeds wordt 
beïnvloed door een hardnekkig proces waarin partijen elkaar dienen te vinden en 
de financiële haalbaarheden steeds ter discussie worden gesteld. De gemeente is 
vooral randvoorwaardelijk participant in dit proces. De doorlooptijd van het plan is 
daardoor van gemeentewege slechts in beperkte mate beïnvloedbaar. 
 
 

 
 

Hoofddoelstelling: 
Scheppen van een duurzaam aantrekkelijk centrumgebied met een eigen identiteit in Terborg. 
 

1. Subdoelstelling:  
Duidelijke en aantrekkelijke afbakening centrumgebied door aanvullende (woon) bebouwing Walstraat 
en Gravenpad om historisch centrum duidelijk kenbaar te maken. 
 

1.1 Walstraat, incl. COOP-terrein, van aanvullende bebouwing voorzien;(2008 – 2009)  
De nieuwbouw op de hoek Walstraat/Marktstraat is in september 2008 opgeleverd, er is  
vergunning verleend voor de bouw van 9 appartementen op het voormalig terrein van 
schoenhandel Greven  en belendingen en er is een alternatief plan in voorbereiding voor 
nieuwbouw van de Coöp met 12 stadswoningen en 43 appartementen en bovengronds 
parkeren aan de Walstraat. Afhankelijk van het verkrijgen van medewerking van alle 
partijen en van het verloop van de procedure kan op zijn vroegst in het najaar 2009 de 
bouw worden gestart. 
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1.2 Woningbouw Gravenpad voltooien, te beginnen bij het Pleintje Kaak;2008 – 2010) 
De bodemsanering en het archeologisch onderzoek op Plein Kaak zijn in september 2008            
in uitvoering genomen, het definitief bouwplan wordt in het najaar van 2008 verwacht.  
Verwachte start bouw 1ste helft 2009. 
 

1.3 De infrastructuur van het Gravenpad in definitieve staat realiseren (2010) 
Het Gravenpad is in het nieuwe tracé uitgevoerd in puinverharding en van een tijdelijke 
asfaltlaag voorzien. De definitieve uitvoering in gebakken klinkers komt aan snee na de 
voltooiiing van de nieuwbouw van het Plein Kaak aan de zijde van het Gravenpad. 

 
 
 

2. Subdoelstelling:  
Herontwikkeling verwaarloosde bebouwing en terreinen om achteruitgang te doorbreken en woon- en 
winkelklimaat en leefbaarheid te versterken. 
 

2.1 Ruimtelijke mogelijkheden en randvoorwaarden bieden aan de hand van een nieuw 
bestemmingsplan;  
Bestemmingsplan Centrum Terborg (gereed (maart 2009) 
Bestemmingsplan Hof van Terborg (indien nodig, gereed juni 2009) 
 

2.2 Gravenhuis en Hoofdstraat 81 en 83 in herontwikkeling plan-deel 1B Trinity inbrengen 
De randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de locatie Trinity en omgeving zijn in juli 
2008 nader aangegeven in reactie op een eerste concept voor een woon-zorg invulling. 
Onderhandelingen tussen de private partijen kunnen naar verwachting in de zomer van 
2009 zijn afgerond. 
 

2.3 Ondersteuning/subsidiëring Stichting Stadsherstel Centrum Terborg 
Aan deze Stichting is bij raadsbesluit van 29 mei 2008 een subsidie toegekend van 
maximaal € 25.000,- op jaarbasis, met borgstelling. De Stichting heeft medio 2008 een 
eerste pand aangekocht en daarvoor een renovatieplan in voorbereiding. Verwacht wordt 
dat er in 2009 nog (een) pand(-en) worden aangekocht. 
 

2.4 St. Jorisplein en openbaar gebied hoek Silvoldseweg/Laan van Wisch herinrichten in 
samenhang met LARGAS; 
In het voorjaar van 2009 wordt met deze werkzaamheden begonnen; afronding medio 
2009. 
 

 
 

3. Subdoelstelling:  
Terugdringen doorgaand verkeer om verkeersdruk en –overlast terug te dringen, verkeersveiligheid te 
vergroten en verblijfsklimaat te versterken. 
 
 

3.1 Fysieke maatregelen verkeersstudie/ verkeersveiligheidsplan uitvoeren, 
Instellen van een 30 km zone (2008/2009); 
 

3.2 De formele instelling van 30 km gebied krijgt in het najaar van 2008 zijn beslag. 
Vanaf het najaar 2008 geldt er voor de Walstraat een snelheidsbeperking van 30km/uur. In 
eerste instantie wordt dit via bebording visueel gemaakt. 
 

Deze fysieke maatregelen komen in uitvoering na afronding van de majeure bouwplannen aan de 
Walstraat. 
Profielaanpassing Walstraat : aanduidingen voor fietssuggestiestroken, het aanleggen van   
plateaus, het realiseren van uitwegconstructies en wegversmallingen. 
Verwacht wordt dat de bouwplannen aan de Walstraat in 2010 zijn afgerond zodat dan de 
profielaanpassing aansluitend daaraan kan worden gerealiseerd 
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WAT MAG HET KOSTEN? 
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Kapitaallasten Investeringen   19.475 38.950 58.425
       
       

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
Centrumplan Terborg fase 
1B Trinity  

779.000  779.000    

  
         
Totaal investeringen 779.000 779.000  
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
 n.v.t.  
         
Totaal reserves  
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2.4 CENTRUMPLAN ULFT 
 

Portefeuillehouder: G.A. van Balveren  Ambtelijk verantwoordelijk: K. Kelly 
 

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Versterking aanwezige centrumvoorzieningen Ulft. Toegespitst op de functies 
detailhandel en wonen. Hiervoor worden sociaal culturele activiteiten verplaatst 
 

Beleidsruimte en kaders De beleidsruimte betreft met name ruimtelijke ordening, woningbouwprogramma, 
infra-structuur, openbare ruimte en verkeer en ligt met name in de 
randvoorwaarden-scheppende sfeer.  
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Masterplan Centrum 
Ulft 

2004 Kaderstellende notitie met: 
1. ruimtelijk economisch onderzoek 
2. advies cultuurbeleid 
3. uitgangspunten centrum Ulft 

Ontwerp structuurplan 
Centrumplan Ulft, 
Kader voor uitwerking 

2004 1. Concentratie winkelvoorzieningen 
2. Kerkstraat autovrij en tweezijdige 

bewinkeling 
3. Verplaatsing Smeltkroes/bibliotheek 
4. Versterking verblijfsklimaat J.F. Kennedy-

plein 
5. Nieuwbouw de Blenk 
6. Toevoeging woningbouw aan centrum 
7. Verbeteren bereikbaarheid centrum 
8. Realiseren voldoende parkeerplaatsen 

Structuurplan 
Centrumplan Ulft 

2007 Overall visie herinrichting winkelcentrum Ulft 

    
Ontwikkelingen 
 

Zodra de Smeltkroes c.a verhuisd is naar de Cultuurfabriek (naar verwachting 
september 2009) kan begonnen worden met de sloop en aansluitende 
nieuwbouw. De bestemmingsplanprocedure zal naar verwachting voor de 
zomervakantie 2009 (juni/juli) gereed zijn. De bouwvergunning voor de Blenk fase 
Middelgraaf zal naar verwachting in oktober 2009 gereed zijn waarna in overleg 
met betrokken ondernemers de fasering van de bouw ingevuld zal worden. 

 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Versterken centrumfunctie in Ulft om de leefbaarheid te behouden. 

 
Op basis van het Structuurplan Centrumplan Ulft is er met projectontwikkelaar Planoform een 
samenwerkingsovereenkomst en een realisatieovereenkomst gesloten. Door tegenvallende 
verwervingen zijn er noodzakelijke keuzes gemaakt in de eerder gedachte fasering. Het streven is 
door een goede inpassing en goed overleg de doorlooptijd van de bouw, en daarmee de overlast, zo 
kort mogelijk te laten zijn. Een belangrijk onderdeel van de versterking van de centrumfunctie betreft 
de verkeerscirculatie. Hiervoor is een plan gemaakt wat tevens voorziet in het realiseren van een extra 
ontsluiting via het “ATAG-terrein”.  
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1. Subdoelstelling:  
Belevingswaarde en aantrekkelijkheid winkel- en verblijfsgebied vergroten 

 
1.1 Verplaatsing Bibliotheek en Smeltkroes c.a en hergebruik locatie door bouw winkels en 

woningen (start sloop najaar 2009, ) 
 

 
1.2 Nieuwbouw de Blenk (vergunning fase Middelgraaf gereed oktober 2009) 

 
 
1.3   Herinrichting (omgeving) J.F. Kennedyplein.. Opgemerkt moet worden dat de aanpassing 

van het Kennedyplein Noord, in goed overleg met de betreffende eigenaren zo snel mogelijk 
ter hand zal worden genomen. 
 

1.4  Herinrichting van de openbare ruimte. Na afronding van het gehele centrumplan zalde 
openbare ruimte opnieuw moeten worden ingericht. Enerzijds komt dit door de diverse 
werkzaamheden waardoor bijvoorbeeld riolering verplaatst danwel vervangen moet worden. 
Anderzijds vraagt de nieuw geplande verkeersstructuur een nieuwe inrichting. Bij het eerste 
ontwerp van het plan is uitgegaan van € 1.25 mln opbrengst voor de Smeltkroes en 
Bibliotheek en € 0.5 mln resultaat, totaal € 1,75 mln ten behoeve van de infrastructuur. De 
opbrengst Smeltkroes en Bibliotheek gaat nu naar de Cultuurfabriek DRU en het eindresultaat 
van € 0.5 mln kan de huidige benodigde kosten voor de infrastructuur van € 2.1 mln niet 
dekken. Om het plan toch voortgang te laten vinden zal de gemeente deze infrastructurele 
kosten voor haar rekening nemen (maximaal € 2,1 mln taakstellend budget zoals vastgelegd 
in de realisatieovereenkomst met Planoform). Dekking voor deze kosten wordt gevonden in 
het te verwachten positieve resultaat van het gehele centrumplan van € 566.000,-.De overige 
kosten zullen als investering worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Omdat de kosten 
pas aan het einde van de doorlooptijd van het centrumplan gaan spelen zal gestart worden 
met activering van de kosten in 2011, gelijktijdig met de effectuering van het 
verkeerscirculatieplan. 

 
 

2a. Subdoelstelling:  
Veiligheidsgevoel verbeteren (Sociale veiligheid, (ook buiten winkeltijden activiteit)) 
 

 
2.a Geconcentreerd wonen in centrum bevorderen d.m.v. scheppen randvoorwaarden 

(bestemmingsplan start december 2008, gereed juni/juli 2009) 
 

 
 

2b. Subdoelstelling:  
Veiligheidsgevoel verbeteren (Fysieke veiligheid, (verkeer)) 
 
 

2b.1 Realiseren extra parkeervoorzieningen. Deels is er al extra parkeerruimte bij de Blenk 
gerealiseerd. Tevens zal, door het vertrek van de politie uit Ulft, een extra parkeermogelijkheid 
van 144 plaatsen ontstaan welke naar verwachting eind 2009 gerealiseerd zal worden. Het is 
de bedoeling de locatie politiebureau op termijn te verkopen aan Wonion. Onderhandelingen 
over zowel de aankoop als de verkoop op termijn zijn gaande. Voor de aanleg van het 
parkeerterrein en de sloop van het politiebureau, alsmede de financieringskosten van de 
aankoop is geen dekking aanwezig binnen het centrumplan Ulft. Na afronding van de 
onderhandelingen zal hiervoor een afzonderlijk krediet gevraagd worden. 

 
 
2b.2 Inrichten verkeersluw centrum. Op basis van het verkeerscirculatieplan zullen diverse 

verkeersbesluiten genomen gaan worden. Uitvoering is mede afhankelijk van de realisatie van een 
extra ontsluiting via het ATAG-terrein en de bouwwerkzaamheden op de locatie Smeltkroes. De 
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kosten voor de ontsluiting via het ATAG-terrein zijn niet meegenomen bij het opstellen van het 
centrumplan en kunnen niet binnen dit plan gedekt worden. Bij de vaststelling van het 
verkeerscirculatieplan Centrum Ulft zal afzonderlijke dekking voor deze kosten worden aangegeven. 

 
 
 
 

 
EFFECT EN OUTPUT 
 

Effect (E)- of output (O) indicator E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

1. Belevingswaarde aantrekkelijk 
winkel- en verblijfsgebied 

E n.n.b. 
(2007) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b Leefbaarheid-
monitor* 

2. Veiligheidsgevoel E n.n.b. 
(2007) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b Idem 

* De leefbaarheidmonitor is in ontwikkeling, na het beschikbaar komen 
zal de informatie worden aangevuld 

 
WAT MAG HET KOSTEN? 
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Kapitaallasten Investeringen   52.500 105.000
 
 

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
Centrumplan Ulft Openbare 
ruimte 

2.100.000  2.100.000   

  
         
Totaal investeringen 2.100.000 2.100.000 
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Centrumplan Ulft -  
Verplaatsing Smeltkroes, 
bibliotheek 

111.207 113.432 114.753 116.761 119.096 121.478

         
Totaal reserves 111.207 113.432 114.753 116.761 119.096 121.478
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2.5 CENTRUMPLAN VARSSEVELD 
 

Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt                                         Ambtelijk verantwoordelijk: L. de Weerd    

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Opwaardering van het centrum van Varsseveld door middel van een optimale 
concentratie van detailhandel, horeca, diensten en wonen 
 

Beleidsruimte en kaders De wettelijke kaders zijn verankerd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.  
Binnen de wettelijke kaders is er een grote mate van beleidsvrijheid voor de 
gemeente, bijvoorbeeld met betrekking tot de stedenbouwkundige visie, woning-
bouw, verkeer en inrichting openbare ruimte 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Structuurschets 
Varsseveld 

2002 Visie op wonen en werken in de kern Varsse-
veld tot 2015 

Parkeren gemeente 
Wisch 

2003 Aanzet tot parkeerbeleid 

Welstandsnota  2006 Kwaliteitscriteria voor gebouwelijke objecten 
Lokaal Kwalitatief 
Woonprogramma 

2005 In beeld brengen gemeentelijke woning-
behoefte 

Raadsbesluit  2006 Masterplan CP Varsseveld 
Nota parkeerfonds 2007 Instellen parkeerfonds ten behoeve van 

realisatie openbare parkeervoorzieningen 
Raadsbesluit 2008 ISV-aanvraag en beschikbaar stellen van het 

krediet voor de realisatie van het CP 
   

Ontwikkelingen 
 

Op essentiële locaties doen zich mogelijkheden voor verplaatsing, verwerving en 
nieuwbouw voor. Besloten is om in relatie tot de ISV-aanvraag ook middelen 
vanuit de gemeente vrij te maken. De ISV-aanvraag is inmiddels ingediend. 
Met partijen zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Het project is vrijwel 
uitvoerings gereed. 
 

 
 

Hoofddoelstelling: 
Opwaardering centrum Varsseveld door optimale concentratie detailhandel, horeca, diensten en 
wonen, zodat een compact en levendig centrum ontstaat. 

 
 

1. Subdoelstelling:  
Kwalitatieve verbetering Kerkplein in combinatie met herontwikkeling locaties direct hieraan grenzend 

 
1.1 Creëren Kerkplein, vullen gaten in bebouwingswanden rond kerk en invulling met 

passende centrumfuncties 
Er is een bijzonder groot draagvlak onder partijen en burgerij voor de voorgenomen 
plannen. Het ISV-subsidie levert met de ruim € 550.000,-- een belangrijke bijdrage aan de 
daadwerkelijke realisatie van het centrumplan. De totale investering bedraagt ruim € 1,27 
mln.  
 
 

 
 
 

 



   Pagina 19                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

2. Subdoelstelling:  
Kwaliteitsslag bestaande panden en verblijfsgebieden 
 

2.1 Nieuw- en verbouw panden, herinrichting verblijfsgebieden 
Met de Protestantse Gemeente Varsseveld is overeenstemming bereikt over de plannen 
voor het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie naast de bestaande 
De Borch. De plannen voorzien ook in het renoveren van het bestaande pand De Borch. 
Het Kerkplein verkrijgt in deze plannen ook een nog centralere functie dan het al heeft. 
Stedenbouwkundig wordt e.e.a. verder uitgewerkt. (2009-2010) 
Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met het bestuur van de Protestantse 
Gemeente Varsseveld, de nieuwe Stichting “Kulturhus De Nieuwe Borch” en met de 
projectontwikkelaar MVO. Start bouw voorjaar 2009. . Realisatie eind 2010. 

 
 

3. Subdoelstelling:  
Kwaliteitsslag bestaande panden en verblijfsgebieden 
Nieuw- en verbouw panden, herinrichting verblijfsgebieden 
Met de Protestantse Gemeente Varsseveld is overeenstemming bereikt over de plannen voor het 
realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie naast de bestaande De Borch. De plannen 
voorzien ook in het renoveren van het bestaande pand De Borch. 
Het Kerkplein verkrijgt in deze plannen ook 

3.1 Vestiging centrumfuncties alleen nog in winkelconcentratiegebied 
Het realiseren van de nieuwe gebouw naast De Borch en de voornemens voor de 
verbouw van Partycentrum De Ploeg, alsmede het vestigen van een supermarkt in het 
gebied passen in deze filosofie. Uitwerkingsprocedures zijn opgestart. 
Omgeving De Ploeg / Spoorstraat / Hovenstraat in 2010 75% gereed. 
 

3.2 Kwaliteitsslag Kerkplein en omgeving 
Integraal is in de uitwerking een kwaliteitsslag voor het Kerkplein opgenomen als 
verblijfsgebied 
 

 

4. Subdoelstelling:  
Bevorderen wonen 
 

4.1 Toevoegen woningen/appartementen 
Met MVO en Wonion worden plannen voor de realisatie van woningen / appartementen 
verder uitgewerkt. Uitwerkingsprocedures zijn opgestart. Als streefdatum voor de feitelijke 
realisatie wordt 2009 aangehouden. 
 

 
 

5. Subdoelstelling:  
Verbeteren situatie m.b.t. verkeer en parkeren 

 
5.1 Uitwerken nota parkeerfonds. Mogelijk invoeren blauwe zone, verbeteren 

parkeerverwijssysteem, weren vrachtverkeer uit centrum. 
De kaderstellende nota over parkeren in Oude IJsselstreek is in het najaar van 2008 door 
de raad behandeld. Daarin zitten deze elementen opgesloten. Het Centrumplan van 
Varsseveld wordt in dit kader als pilotproject aangemerkt. 
In de loop van 2009 wordt het parkeerfonds operationeel. 
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Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
  n.v.t.     
  
         
Totaal investeringen  n.v.t.   
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
 n.v.t.  
         
Totaal reserves  
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2.6 PLAN HET GIETELINCK 

 
Portefeuillehouder: J.W. Haverdil                                             Ambtelijk verantwoordelijk: W. Peters  

 

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Het transformeren van een verouderd industriegebied (voormalig DRU-terrein te 
Ulft) naar een multifunctioneel gebied met wonen, werken en culturele functies 
 

Beleidsruimte en kaders Gemeente heeft in kader van Wet op de Ruimtelijke Ordening verplichting om te 
zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit (bestemmingsplannen vaststellen). Op 
grond van rijks- en provinciaal beleid gaat inbreiding boven uitbreiding 
 

Bestaand beleid 
 
 

Uitgangspunt is om een integrale kwaliteitsslag te maken voor het plangebied en 
directe omgeving. Hiertoe zijn in samenwerking met provincie, waterschap, 
recreatieschap, marktpartijen en externe adviseurs een structuurschets en 
schetsboeken opgesteld. Gemeenteraad en bevolking hebben een klankbord-
functie vervuld 
 

 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Structuurschets De 
Hutten 

2000 Structuurschets en beeldkwaliteitplan Ulft en 
Oude IJssel 

Schetsboeken deel 1, 
2 en 3 Hutten-Noord 

2002 Nadere kwaliteitsuitwerking aan hand van 
tekst en referentiebeelden voor deelgebieden 

Handboek openbare 
ruimte 

2008 Uitgangspunten inrichting openbare ruimte 
(materiaalgebruik en details) 

Energie en watervisie 2002 Bevorderen efficiënt gebruik water en energie 
Bestemmingsplan Het 
Gietelinck 

2008 Mogelijk maken van de nieuwe bestemmingen 
 

Beeldkwaliteitsplannen 
delen 1 en 2 

2008 Omschrijving beeldkwaliteit fases 1 en 2. 

    
Ontwikkelingen 
 
 

Geen externe ontwikkelingen die de uitvoering van dit beleidshoofdpunt of de 
realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten beïnvloeden. Alle overeen-
komsten tussen partijen zijn in 2005 ondertekend. De uitvoering loopt.   
 

 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

 
 

Hoofddoelstelling: 
Revitalisering van het stedelijk gebied. 
 

1. Uitvoering geven aan gesloten overeenkomsten 
 

De sanering van het gebied is zo goed als afgerond. De vervuilde grond is afgevoerd. Op 
twee locaties moeten nog beperkt werkzaamheden plaatsvinden. 
 
Woongebied 1 wordt woonrijpgemaakt en de noordelijke scheg wordt gerealiseerd. 

 Het bouwrijpmaken van fase 2 wordt uitgevoerd. 
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De woningen van Wonion in het Beltmancomplex en ter plaatse van de SSP-hal komen, 
na het afkomen van de monumentenvergunningen, in 2009 in aanbouw. 

 
 De restauratie van de Cultuurfabriek is in volle gang. Gereed september 2009; 
  
 
 Speerpunten: fase 1, noord (43 won.): gereed eind 2008. 
     Werkelijke situatie:  27 woningen gereed in 2008 
             16 woningen komen in 2009 in aanbouw 
    fase 2, zuid (94won.):gereed eind 2010 
     Werkelijke situatie: 40 woningen bouwvergunning verleend, 
                                                                                        bouw in 2009; 
                                                                                        54 woningen bouw in 2010-2011 
    fase  Cité Industrielle (153 won.), gereed 2010-2012 
               emailleerderij (16 woon-werk). 2010  
     Werkelijke situatie: Beltmancomplex (17 won.), bouw 2009
            SSP-hal (36 won.), bouw 2009 
                                                                            Emailleerderij 16 (woon-werklofts) 
     Nog ontwikkelen:   24 geschakelde woningen, 2009-2010 
            12 geschakelde woningen, 2009-2010      
                 18 appartementen, 2010-2011 
            25 IJsselwoningen, 2010-2011 
 
 Door de koerswijziging van woningcorporatie Wonion met betrekking tot de  
             bouw van appartementen is het aantal woningen in het Beltmancomplex verlaagd van  
             oorspronkelijk 40 naar 17.  
 
2. Regie voeren en kwaliteit bewaken 

 
Onder regie van de gemeente worden bouwplannen ontwikkeld en is een handboek voor 
de openbare ruimte (kwaliteitsuitwerking) gemaakt. Voor de invulling van de Cité 
Industriëlle is rekening gehouden met de functies van de diverse gebouwen. 
 

 
3. Publiekrechtelijke procedures voeren op basis onderliggend integraal stedenbouwkundig 

plan 
 

Het bestemmingsplan is in 2008 in procedure gebracht. 
 
 
EFFECT EN OUTPUT 
 

Effect (E)- of output (O) indicator E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Er zijn geen effect- of outputindicatoren 
te benoemen 
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Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting

Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 
         
  n.v.t.     
  
 
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bijdrage De Hutten (zie 
beleidshoofdpunten Plan Het 
Gietelinck en Plan De 
Hutten-zuid) 

1.499.792 1.499.792 0 0 0 0

         
Totaal reserves 1.499.792 1.499.792 0 0 0 0
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2.7  PLAN DE HUTTEN-ZUID 

 
Portefeuillehouder: J.W. Haverdil  Ambtelijk verantwoordelijk: W. Peters  

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Het transformeren van een verouderd industriegebied te Ulft naar een woon-
gebied met ruimte voor een ecologische verbindingszone en een fietspad langs de 
Oude IJssel 
 

Beleidsruimte en kaders Gemeente heeft in kader van Wet op de Ruimtelijke Ordening de verplichting om 
te zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit (bestemmingsplannen vaststellen).  
Op grond van rijks- en provinciaal beleid gaat inbreiding boven uitbreiding 
 

Bestaand beleid 
 
 

Uitgangspunt is om een integrale kwaliteitsslag te maken voor plangebied en 
directe omgeving. Hiertoe zijn in samenwerking met provincie, waterschap, 
recreatieschap, marktpartijen en externe adviseurs een structuurschets en 
schetsboeken opgesteld. Gemeenteraad en bevolking hebben een klankbord-
functie vervuld 
 

 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Structuurschets De 
Hutten 

2000 Structuurschets en beeldkwaliteitplan Ulft en 
Oude IJssel 

Schetsboek Hutten-
Zuid 

2001 Nadere kwaliteitsuitwerking aan hand van 
tekst en referentiebeelden voor deelgebieden 

Energie en watervisie 2001 Bevorderen efficiënt gebruik water en energie 
Uitwerking ecologi-
sche verbindingszone 

2003 Dwarsprofielen ecologische verbindingszone 
Oude IJssel ter hoogte van De Hutten-zuid 

Beeldkwaliteitplan 2007 Omschrijving beeldkwaliteit fase 1 
    

Ontwikkelingen 
 
 

Alle overeenkomsten tussen partijen zijn in 2005 afgesloten. Op dit moment loopt 
de uitvoering hiervan.  
Als gevolg van het verkeerscirculatieplan voor het Centrum van Ulft lopen er 
gesprekken met de exploitant over de gevolgen hiervan voor de uitwerking van 
fase 4. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 
 

Hoofddoelstelling: 
Revitalisering van het stedelijk gebied. 
 

1. Publiekrechtelijke procedures voeren op basis onderliggend integraal plan en 
overeenkomsten 
 
Het bestemmingsplan voor het gebied Hutten-zuid is in voorbereiding en zal na afronding 
eind 2008 in procedure gebracht worden. 
De beeldkwaliteitsplannen voor de fasen 2 en 3 zijn in voorbereiding. 

 
2. Uitvoering overeenkomsten 

 
De woningbouwplannen in de 2e fase (Lingeveste) worden momenteel uitgewerkt evenals 
de plannen voor fase 4 (Wonion). 
 
De bodemsanering van fase 2 en 4 is vanaf begin oktober in uitvoering.  
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Speerpunten:   2008:    - fase 1 (72 won.) eind 2008 gereed. 
    Werkelijke situatie: het laatste onderdeel (14 woningen) is in  
                                            aanbouw en zal naar verwachting begin 2009 worden  
                                            opgeleverd.  
   2009: - fase 2 (83 won.) eind 2009 gereed. 
    Werkelijke situatie: door vertraging in de bodemsanering zal 
                                            de start van de bouw van de woningen waarschijnlijk op zijn  
                                            vroegst in de tweede helft van 2009 plaatsvinden. 
   2010: - fase 4 (circa 35 won.) eind 2010  voor de helft gereed. 

- fase 3  (83 won.) eind 2010  25% gereed. 
 
 

3. Vervullen regierol.  
 

Onder regie van de gemeente wordt gewerkt aan de uitwerking van het handboek voor de 
openbare ruimte. Hierin zullen de kwaliteitsnormen van de eerste fase als uitgangspunt 
dienen. 
Tevens wordt onder regie van de gemeente door de stedenbouwkundige het 
binnengebied van fase 2 uitgewerkt. 
Als gevolg van het verkeerscirculatieplan voor het Centrum van Ulft voert de gemeente 
gesprekken met de exploitant over de invulling van de vierde fase. 

 
 
EFFECT EN OUTPUT 
 

Effect (E)- of output (O) indicator E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Er zijn geen effect- of outputindicatoren 
te benoemen 

       

 
 

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
  n.v.t.     
  
 
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bijdrage De Hutten (zie 
beleidshoofdpunten Plan Het 
Gietelinck en Plan De 
Hutten-zuid) 

453.780 453.780 0 0 0 0

         
Totaal reserves 453.780 453.780 0 0 0 0
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2.8 BREDE SCHOOL 
 

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks  Ambtelijk verantwoordelijk: H. Kolenbrander  
 

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Scheppen van inhoudelijke en materiële randvoorwaarden voor basisonderwijs en 
instellingen, waardoor een sluitende aanpak wordt verkregen voor kinderen in de 
leeftijd van 0-12 jaar.  Er zijn meerdere manieren om invulling te geven aan een 
brede school. De brede school zit in eerste instantie niet in de vierkante meters 
van het gebouw, maar in samenwerking 
 

Beleidsruimte en kaders Er is voor brede schoolontwikkelingen geen landelijke wetgeving. Het gaat om 
gestructureerde samenwerking binnen instellingen in de wijk, in de regio in het 
belang van de ontwikkelingskansen van kinderen. 
Daarnaast wordt afstemming gezocht bij de leefbaarheid in kleine kernen 
  

Bestaand beleid 
 
 

Inhoudelijke invulling wordt afgestemd op beleidsnotities sluitende aanpak 0-12-
jarigen, gemeentelijk onderwijsachterstandenplan, convenant schoolbegeleiding 
en kwaliteitsregels kinderopvang en peuterspeelzalen. 
De brede school Terborg dient als pilotproject voor toekomstige ontwikkelingen 
 

 Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Beschikbaarstelling 
voorbereidingskrediet 
brede school Terborg 

2004  

Realisatie brede 
school Terborg 

2006 Investeringsopzet en grondposities en 
ontwikkelingsovereenkomst met Wisch Wonen 

Onderwijsachterstand
enbeleid  

2006 Uitvoeringsaanpak onderwijsachterstanden 
voor de jaren 2006-2010, waaronder aanzet 
monitoring kwaliteitsimpuls doorlopende lijn 

Haalbaarheids- en 
locatieonderzoek 
multifunctionele 
accommodatie 
Varsseveld 

2008 1e fase samenwerkingsverkenning instellingen 
en voorstel locatiekeuze. 

   
    

Ontwikkelingen 
 
 

Inhoudelijk zal de onderwijsontwikkeling worden vastgelegd in de te ontwikkelen 
Lokaal Educatieve Agenda.  

De ontwikkeling “Oude IJsselstreek, op weg naar 2020” kan ook gevolgen 
hebben voor de capaciteitsbepaling en locatiekeuze van de verschillende 
scholen. Te vertalen in het Integraal Huisvestingsplan 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
In elke grote kern (Ulft, Terborg, Varsseveld en Silvolde) een brede school in een bepaald stadium 
van wording, zowel inhoudelijk als fysiek. 
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1. Subdoelstelling:  
Verbeteren van sluitende aanpakken tussen scholen en jeugdinstellingen om de ontwikkelingskansen 
van kinderen te vergroten. 
 
Waar mogelijk creëren van multifunctionele accommodaties voor onderwijs- en welzijnsinstellingen en 
monitoring  inhoudelijke kwaliteiten van de sluitende aanpak voor 0 tot 23 jarigen. Inhoudelijk 
afgestemd met  aanpak onderdelen voorschoolse voorzieningen/minderheden programma 6  
maatschappelijke zorg en programma 8 onderwijs. Geplande fysieke maatregelen.Fysiek: 
 

1.1 Terborg: Start bouw multifunctionele accommodatie de Rietborgh in 2009, realisatie    
             medio 2010. 
 
1.2       Silvolde: het tot stand brengen van voorschoolse voorzieningen in wijkservicecentrum  

                Lichtenberg, mede in relatie tot een nieuwe gymzaal en sociaal culturele functie.  
                Afronding planologische procedures en start bouw multifunctionele accommodatie en  
                appartementen 1e fase begin 2009, realisatie medio 2010. 
  

1.3        Varsseveld: Haalbaarheidsonderzoek samengaan Koningin Wilhelminaschool en       
             Maranathaschool, zo mogelijk in combinatie met voorschoolse voorzieningen, gericht op  
            locatie Van Pallandt e.o verder uitwerken en  eind 2009 afronden. Start realisatie 2010. 

 
1.4      Ulft: Realisatie van een multifunctionele accommodatie mede in relatie tot het mogelijk  

                  samengaan van de  basisscholen Dobbelsteen en St. Anthonius 
                  Haalbaarheidsonderzoek met intentie te komen tot een  samenwerkingsovereenkomst/    
                  realisatieovereenkomst  eind 2009. 
                  Realisatie 2011/2012. 

 
 

2. Subdoelstelling:  
Door middel van goede huisvesting bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs en een veilige 
schoolomgeving. 

 
2.1    Uitvoering onderhoud op basis van periodiek bijgestelde meerjarenonderhoudsplanningen  

      
      2.2    Opzetten van een integraal huisvestingsplan (IHP).Bedoeld als beleidsdocument waarin in      
               1e instantie de capaciteitsvraag wordt vastgelegd, mede  in relatie tot effecten ontwikkeling          
               “Oude IJsselstreek op weg naar 2020”. 
 
 
EFFECT EN OUTPUT 

 
 

Effect (E)- of output (O) indicator E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Waardering van inwoners over het 
onderwijs in zijn algemeenheid 

E 7,0 
(2006) 

7,0 7,0 7,0 7,0 Benchmark: 
Staat van de 
gemeente 

Toename aantal leerlingen en 
deelname aan voor- en 
vroegschoolse activiteiten 

O  
(2009) 

n.v.t. n.n.b. n.n.b. n.n.b. Administratie 
brede school 
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Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Kapitaallasten Investeringen   3.600 64.550 65.400 68.150

 

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
Voorbereidingskrediet brede 
school Ulft 

34.000  34.000   

Basisschool Varsseveld 
Wilhelminaschool/Maeranatha-
school 
Voorbereidingskrediet 
Varsseveld 
Wilhelminaschool/Maeranatha-
school 
 

2.200.000

110.000 110.000

2.200.000  

         
Totaal investeringen 2.234.000 134.000 2.200.000  
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
 n.v.t  
         
Totaal reserves  
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2.9 CULTUURFABRIEK DRU 

 
Portefeuillehouder: J.W. Haverdil  Ambtelijk verantwoordelijk: E. Lionarons  

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Het huidige Portiersgebouw op Het Gietelinck gaat functioneren als een cluster, 
waarin ondergebracht worden: De Smeltkroes, de bibliotheek, podiumactiviteiten 
Pakhuus, Galerie bij de boeken, Turks Cultureel Centrum, Oudheidkundige 
vereniging, ROC Arnhem/Nijmegen, VVV en horeca. Het Nederlands 
IJzermuseum i.o. wordt elders op het complex gevestigd 
 

Beleidsruimte en kaders Geen wettelijke kaders, dus autonoom beleid 

Bestaand beleid 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Masterplan Centrum-
plan Ulft 

2004 Herinrichting centrum Ulft, inclusief verplaats-
ing bibliotheek, Galerie bij de boeken, Smelt-
kroes en het Turks Cultureel Centrum 

Aanbiedingsnota rea-
lisatie cultuurcluster 

2006 Vastgesteld in de raad van 21 december 2006 

Haalbaarheidsonder-
zoek IJzermuseum 

2007  

 
 

Ontwikkelingen 
 
 

In mei 2007 heeft Provinciale Staten een besluit genomen over de aanvullende 
subsidie ten behoeve van het cultuurcluster (RUP en Kulturhuser). In totaal heeft 
de provincie 3,3 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. 
 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 
 

Hoofddoelstelling: 
Het samenvoegen en uitbouwen van culturele voorzieningen en activiteiten in één cluster om synergie 
en efficiencywinst te bereiken (1 + 1 = 3) 
 

1. Inrichting beheerorganisatie 
In het eerste kwartaal van 2009 wordt het personeel aangetrokken voor de nieuwe stichting. 
Zoveel als mogelijk zal de cultuurfabriek DRU, parallel aan de bouw,ingericht worden. 
Voorbereidingen zullen worden getroffen voor de opening. 
 
 
2. Restauratie portierscomplex 
De restauratie is in 2009 gereed. 
 
 
3. Realisatie inbouwpakket 
De planning anno mei 2008 laat zien dat in juli 2009 de bouwkundige oplevering is van de 
cultuurfabriek DRU. Dat wil zeggen dat het gehele gebouw inclusief het inbouwpakket dan gereed 
is. 
 
 
4. Uitwerking plan IJzermuseum 
Eind 2008 wordt door de kwartiermaker  het projectplan aan de deelnemende partijen voorgelegd 
Indien er een positief besluit genomen wordt zal in 2009 een projectorganisatie opgericht worden 
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die als taak heeft het door ons college en deelnemende partijen vastgestelde plan te gaan 
uitwerken in 2009 en 2010. 
 
 
5. Oplevering en opening cultuurfabriek DRU 

Indien volgens de planning de bouwkundige oplevering in juli 2009 gehaald wordt zal de 
opening naar verwachting in het najaar (september 2009) plaats gaan vinden. 

 
EFFECT EN OUTPUT 
 

Effect (E)- of output (O) indicator E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Er zijn geen effect- of outputindicatoren 
te benoemen 

       

 
 
 

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
  n.v.t.   
  
         
Totaal investeringen n.v.t.  
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Cultuurcluster 0 0 1.623.199 1.501.605 1.081.637 653.269
Aanloop - en frictiekosten 
Cultuurcluster 

0 0 366.480 166.413 84.741 41.436

         
Totaal reserves 0 0 1.989.679 1.668.018 1.166.378 694.705
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2.10 LEEFBAARHEID KERNEN 
 

Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt  Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot  

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

Leefbaarheid is de mate waarin de sociale en fysieke leefomgeving aan de 
normen en waarden van de bewoners en/of gebruikers van het landelijke gebied/ 
kern/wijk voldoen 
 

Beleidsruimte en kaders In het kader van leefbaarheid geldt geen landelijke wetgeving. Wel speelt het 
beleid van provincie een rol en natuurlijk gemeentelijk beleid over met 
leefbaarheid samenhangende zaken. Beleidskaders vanuit de provincie zijn onder 
andere opgenomen in “Vitaal Gelderland” (subsidieregeling voor leefbaarheid 
platteland) en “LeefKwaliteitsBeeld” (een methode om de gewenste en actuele 
leefkwaliteit in een bepaald gebied vast te stellen, ontwikkeld door provincie en 
andere overheden) 

 
Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Niet zonder ons, nota 
leefbaarheid 
gemeente Wisch 

2003 Samenhangend leefbaarheidbeleid, waarbij 
verbindingen gelegd worden tussen verschil-
lende beleidsterreinen 

Notitie integrale Veilig-
heid 

2005 Zie programma 5 - Openbare orde en  
Veiligheid 

Speelplaatsenbeleid 2005 Zie programma 1 - Ruimtelijke Ontwikkeling 
Oude IJsselstreek op 
weg naar 2020 

2006 Zie 3.1 Visie en ontwikkelingen  

Verder zijn er diverse Leefbaarheidsplannen: Megchelen (2001), Netterden 
(2001), Breedenbroek (2001), Varsselder (2001), Etten (2001), Varsseveld (2003) 
en Heelweg (2003). 
Ook is beleid opgenomen bij het Centrumplan Terborg (zie betreffende beleids-
hoofdpunt) en Ulft (zie betreffende beleidshoofdpunt) 
 

Ontwikkelingen 
 
 

Het wordt voor gemeenten steeds moeilijker om het voorzieningenniveau te 
handhaven. Daarbij komt dat de maatschappij individualistischer wordt, wat 
gevolgen kan hebben voor woon- en leefklimaat.  

Tevens zal de gemeente op basis van de nota Oude IJsselstreek op weg naar 
2020 groeien qua aantal inwoners. Daarbij zal het aspect leefbaarheid een grote 
rol spelen 

 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Het creëren en/of in stand houden van een leef-, woon-, en werkomgeving die past bij een vitale 
plattelandsgemeente. 
 

1. Opstellen leefbaarheidplannen 
 
- Silvolde, de afronding hiervan is te verwachten in februari 2009 
 
- Westendorp, de afronding hiervan is te verwachten in februari 2009 
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Deze leefbaarheidsplannen worden bottom-up opgesteld. De kernen worden daarbij ondersteund door 
de VKK (vereniging voor kleine kernen). Dit betekent dat de planning van de leefbaarheidsplannen 
mede afhankelijk is van externen. 
 
2. renovatie buurtschapshuis Heelweg  
Dit onderwerp is opgenomen in het speerpuntenprogramma van het college. In september 2009 wordt 
een start gemaakt met de renovatie van het buurtschapshuis, in september 2010 moet dit alles gereed 
zijn. Hiervoor zijn gelden in de investeringstaat opgenomen. 
 

 
 

1. Subdoelstelling: 
Het creëren en/of in stand houden van een leef-, woon-, en werkomgeving die past bij een vitale 
plattelandsgemeente. 
 

1.1 Beleidsnota leefbaarheid  
In 2009 wordt het beleidsplan leefbaarheid ontwikkeld. Het voorzieningenplan dat in 2008 is 
afgerond, zal hiervoor als kader worden gebruikt. 
 
 
 

2. Subdoelstelling: 
Kwaliteitsverbetering leef- en woonomgeving. 
 

2.1 Wijkverbeteringplannen in samenwerking met woningbouwcorporatie en bevolking 
opstellen en uitvoeren Ulft-noord en Varsselder-Veldhunten 

 
Volgens planning wordt het bestemmingsplan Biezenakker medio 2009 afgerond. Volgens 
planning wordt de herinriching van de openbare ruimte Vogelbuurt in de periode 2009-
2011 gefaseerd uitgevoerd.   

 
 

 
EFFECT EN OUTPUT 
 
 

Effect (E)- of output (O) indicator E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

2a. Waardering van burgers t.a.v. 
leefbaarheid 

E 6 
(2007) 

6,5 7 7 7 Leefbaarheid-
monitor* 

2b.  Waardering burgers voor de 
kwaliteit van de wijk 

E 6,4 
(2006) 

6,7 7,0 7,0 7,0 Benchmark: 
Staat van de 
gemeente 

* De leefbaarheidmonitor is in ontwikkeling, na het beschikbaar komen 
zal de informatie worden aangevuld 
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Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
  n.v.t.   
  
         
Totaal investeringen n.v.t.  
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
 n.v.t.  
         
Totaal reserves n.v.t.  
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2.11 PLATTELANDSONTWIKKELING, RECREATIE EN TOERISME 
 

Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt/J.P.M. Alberse Ambtelijk verantwoordelijk: R. Krabben  

ALGEMEEN 
 

Inhoud 
 

- Binnen het thema “plattelandsontwikkeling” wordt gewerkt aan een duurzame 
instandhouding en ontwikkeling van de waarden en kwaliteiten van het buiten-
gebied. Nadrukkelijk wordt gezocht naar functiecombinaties en (nieuwe) 
economische dragers van het buitengebied. Plattelandsontwikkeling ziet het 
buitengebied niet als een openluchtmuseum, maar als een dynamische ruimte. 

- Recreatie en toerisme is een economische drager van het buitengebied en geeft 
invulling aan de behoefte aan rust en ontspanning. Dit zowel voor inwoners als 
bezoekers aan de gemeente 

 
Beleidsruimte en kaders - De beleidsruimte voor het thema “plattelandsontwikkeling” is ruim. Het 

belangrijkste kader betreft het streekplan en gebiedsprogramma Natuur en 
Landschap van de Provincie alsmede het Landschaps Ontwikkelingsplan van de 
OMD-gemeenten en daarin geïntegreerd het Gebiedsprogramma OIJ; 

- De beleidsruimte voor het thema “Recreatie en toerisme” is eveneens ruim. 
Kaders zijn opgenomen in het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers, het 
Gelders streekplan 2005, de Regionaal Economische Structuurvisie (RES-II), 
het Regionaal Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) en het regionaal 
Toeristisch Activiteiten Plan (TAP) 

 
Bestaand beleid 
 
 

Dit wordt op hoofdlijnen en abstract weergegeven in het reconstructieplan en het 
bestemmingsplan buitengebied. Naast een directe juridische doorwerking van de 
reconstructiezonering (extensiveringgebied, verwevinggebied en landbouw-
ontwikkelingsgebied) betreft het beleidsdoelen op hoofdlijnen. In het 
Gebiedsprogramma Oude IJsselstreek en het LOP is een vertaalslag gemaakt van 
hetgeen aan maatregelen uitgevoerd moet worden om de reconstructie-
doelstellingen te realiseren. Hiermee wordt tevens ingespeeld op de kwaliteitsslag 
die op grond van OWN-2020 is ingezet om een vitale plattelandsgemeente te zijn. 
 

 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Gebiedsvisie 
Engbergen 

2004 Ontwikkelingsvisie voor Engbergen 

Reconstructieplan 2005 Integraal ontwikkelingsplan buitengebied, 
specifieke aandacht (intensieve) landbouw 

Schetsboek ‘t Venne 2005 Ontwikkelingsvisie voor ‘t Venne 
Streekplan 2005 Recreatie en toerisme is nieuwe economische 

drager om platteland vitaal en leefbaar te 
houden  

Regionaal 
Economische 
Structuurvisie (RES-II) 

2006 Voor de Achterhoek wordt ingezet op verdere 
versterking van samenwerking en kennisont-
wikkeling, goede regioprofilering, digitalisering 
toeristisch-recreatief aanbod, kwaliteitsver-
betering toeristisch-recreatieve infrastructuur, 
innovatie en productdifferentiatie en 
plattelandsontwikkelingen in recreatieve sfeer 

Regionaal Toeristisch 
Activiteiten Plan (TAP) 

2006 Overzicht beoogde (bovenlokale) recreatief-
toeristische ontwikkelingen 

Op weg naar 2020 2006 Uitgangspunt is aantrekkelijk woonklimaat 
voor inwoners en voor bezoekers. Recreatie 
en toerisme is belangrijke kwaliteitsdrager 

Gebiedsprogramma 2007 Uitvoeringsprogramma voor de reconstructie-
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Oude IJsselsstreek doelen in het centrale en oostelijke deel van 
onze gemeente 

Landschapsont-
wikkelingsplan (LOP) 

2008 Beschrijving kwaliteit en knelpunten en 
maatregelen landelijk gebied 

Toeristisch Recreatief 
Ontwikkelings Plan 
(TROP) 

2008 Vertaalslag recreatief-toeristische ambities en 
mogelijkheden binnen gemeente 
 

Regionaal Meerjaren 
Investerings Program-
ma (MIP) 

2008 Regionale afspraken over gezamenlijke 
investeringsbijdragen in toeristische 
voorzieningen op Achterhoekse schaal. 

VAB-beleid 2008 Beleidskader voor sloop of hergebruik van 
vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 

Visie Oude IJssel en 
Bocholter AA 

2008 Grensoverschrijdende visie m.b.t. 
revitalisering van de Oude IJsselzone en de 
Bocholter AA van Doesburg tot aan Vehlen. 

Gemeentelijk 
Kampeerbeleid 

2008 Meer beleidsruimte voor de ontwikkeling van 
kleinschalige- en reguliere kampeerbedrijven 
binnen onze gemeente nu de Wet Openlucht 
Recreatie (WOR) is vervallen.  

Ontwikkelingen 
 
 

- Transformatie platteland van puur agrarische productieruimte naar buitengebied 
met steeds meer burgerwoningen en vooral ook in het verwevingsgebied steeds 
meer niet-agrarische functies. Dat er veel stoppers zijn wil zeker niet zeggen dat 
het slecht gaat met de agrarische sector. De landbouwsector maakt een flinke 
opleving door. Opschaling is noodzakelijk om toekomstperspectief te hebben. 
Keerzijde hiervan is, dat de landschappelijke,- cultuurhistorische en ecologische 
waarden van platteland hierdoor onder druk kunnen komen te staan. Door 
gerichte maatregelen te stimuleren en/of te nemen kan deze ontwikkeling 
(deels) gestuurd worden. De opgave is “grootschalig boeren in een kleinschalig 
landschap”. Het VAB-beleid biedt een beleidskader voor sloop of hergebruik van 
vrijkomende agrarische bebouwing. Het LOG Azewijnsebroek is het grootste 
Landbouw Ontwikkelings Gebied van Gelderland gelegen. Dit gebied is 
aangewezen als hervestiginggebied voor intensieve veehouderijbedrijven 
(varkens kippen etc.) die al dan niet noodgedwongen worden verplaatst. Door 
het ontschotten van de mestoverschotgebieden kunnen dit bedrijven zijn uit heel 
Nederland. Dit vraagt om een integrale visie. 

- Rijk en provincie zetten fors in op het realiseren van het groen-blauwe 
raamwerk. Nu het beter gaat met de landbouw neemt ook de grondvraag toe. Dit 
staat op gespannen voet met de grondvraag voor de ontwikkeling van nieuwe 
natuur. Niet zozeer geld, maar vooral het beschikken van grondpositeies op de 
belangrijke plekken is een voorwaarde voor het realiseren van de ecologische 
doelstellingen.  

- Het landelijk gebied voorziet in de recreatiebehoefte van bewoners en toeristen 
en levert een bijdrage aan het vergroten werkgelegenheid en inkomen. Dit ter 
aanvulling van agrarische bedrijven (verbreding) of stoppende boeren, maar ook 
de toeristische sector, de horeca en de detailhandel. De Achterhoek zit als 
toeristische regio in de lift. Doelstelling is een stijging van plek 11 naar 9 als 
Nederlandse vakantieregio. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Het realiseren van een vitaal, aantrekkelijk en leefbaar buitengebied voor de inwoners en bezoekers 
van onze gemeente 
 
 
 
 
 

1. Subdoelstelling: 
Versterken sociaal economische omstandigheden landbouw, recreatie en toerisme, en wonen, werken 
en leefbaarheid. 
 
1.1 Participatie uitwerking visie Oude IJssel (Doesburg – Vehlen(Dld)) 

De gemeente Oude IJsselstreek is bestuurlijk en ambtelijk betrokken bij de uitwerking van de visie 
voor de Oude IJssel. De visie is medio 2008 gereed gekomen en krijgt een uitwerking in de 
komende 5 jaar. Aan de hand van concrete uitwerkingsvoorstellen en nader te maken keuzes 
ontstaat inzicht in de kosten en kostendragers. In de Investeringsstaat zijn hiervoor nog geen 
middelen opgenomen. 

 
1.2 Opstellen inrichtingsvisie voor het LOG-Azewijn 

De gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek werken met de provincie en belangen-
organisaties gezamenlijk aan de uitwerking van een inrichtingsplan voor het LOG-Azewijn. 
 

1.3 Bevorderen van kavelruil: 
De beschikking van grondeigendommen op de juiste plek is noodzakelijk om de landbouw de 
ruimte te geven, maar ook om natuur,- milieu,- water,- en recreatieve doelstellingen te realiseren. 
Hiertoe is een kavelruilcommissie opgericht die wordt ondersteund door een medewerker van de 
Dienst Landelijk Gebied (DLG). Kavelruil speelt dus ook een belangrijke rol bij het invullen van 
onderstaande subdoelstellingen 2 en 3. 

 

2. Subdoelstelling: 
Creëren goede omgevingskwaliteit op gebied water, milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie. 

 
2.1 Uitvoering projecten Gebiedsprogramma Oude IJsselstreek en Landschapsontwikkelingsplan 

(LOP) 
Het intergemeentelijke LOP geldt als beleidskader voor de verdere utwerking van de 
plattelandsontwikkeling. Europese subsidieregels belemmeren het sluiten van een integrale 
uitvoeringsovereenkomst met de provincie over de uitvoering van het Gebiedsprogramma OIJ. 
Voor individuele onderdelen uit het programma kan wel subsidieaanvragen worden ingediend. 
Voor de restauratie van de Korenmolen te Voorst is door de provincie een bijdrage beschikbaar 
gesteld en voor diverse ontwikkelingen op en rond Engbergen is een subsidieaanvraag 
ingediend.  

 
2.2  Uitvoering van de plattelandsontwikkelingsprojecten Engbergen en ‘t Venne 
 Onder voorbehoud van het afkomen van subsidiebijdragen, wordt in 2009 gestart met de aanleg 

van een kinderboerderij, recreatieve verbinding van de Ulftseweg tot aan de Bosweg, een 
kanostoep en centrale parkeervoorziening op Engbergen. Daarnaast wordt paardensportcentrum 
Diekshuus uitgebreid met een rijhal en een kantine en een openbare parkeerplaats. 

 De uitkijktoren binnen het project ’t Venne wordt in 2009 opgeleverd. 
 Uitvoering van Engbergen en ’t Venne heeft ook een directe relatie met de uitvoering van de 

subdoelstellingen 1 en 3) 
 
2.3 Uitwerking Engbergen-plus 

− Binnen de Wasserkonferenz vindt momenteel uitwerking plaats van de ecologische en 
recreatief-toeristische aansluiting tussen Engbergen en het Landfort (Engbergen-plus in 
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zuidelijke richting). Voor de uitvoering zijn we mede afhankelijk van de mogelijkheden op Duits 
grondgebied. 

− Als onderdeel van de IJsselsprong vindt de uitwerking plaats van de ecologische en 
recreatief-toeristische aansluiting tussen Engbergen en Huis Wisch (Engbergen-plus in 
noordelijke richting). Ingezet wordt op een ecologisch ingericht stedelijk uitloopgebied (tevens 
koeltepark) waarin ook ijzersculpturen een plek vinden waardoor dit uitloopgebied als een 
inspirerend verlengstuk vormt van de cultuurfabriek met haar ijzerhistorie. De mate waarin de 
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd is mede afhankelijk van de beschikking van 
landbouwgronden. 

 
 
 

3. Subdoelstelling: 
Verbeteren recreatieve voorzieningen om toename aantal bezoekers te bewerkstelligen en economie 
te versterken. 
 
3.1 Invoeren uniforme toeristische objectbewegwijzering 
 Inventarisatie van de toeristische objecten die voor uniforme objectbewegwijzering in aanmerking 

komen is afgerond. Uitvoering in opdracht van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers is in 
het jaar 2009 voorzien, afhankelijk van ondertekening regiocontract 

3.2 Inrichten informatiezuilen 
Financiering (Regiocontract) van het inrichten van digitale informatiezuilen is rond. Het 
Achterhoeks Bureau voor Toerisme is hiervan de trekker. Plaatsing zal naar verwachting in 2009 
plaatsvinden. 
 

3.3 Verbetering informatievoorziening toerisme-recreatie / VVV 
Aan VVV-Achterhoek is opdracht verleend om te onderzoek te doen naar de gewenste opzet van 
een lokale VVV-functie. Een heldere positie voor de locale VVV komt hieruit voort..  
Het Regionale TROP-proces voorziet in het helder maken van de posities van het 
Reccreatieschap, Regio Achterhoek en het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 
  

3.4 Achterhoekspektakeltoer 
Als onderdeel van het Regiocontract is cofinanciering ontvangen voor de organisatie van de 
Achterhoek Spektakel Toer voor een periode van 4 jaar. Deze periode dient te worden gebruikt 
om het evenement te laten uitgroeien tot een Toer die in belangrijke mate op eigen kracht kan 
draaien. De Achterhoek Spektakeltoer doet elke 2 jaar een gemeente aan (10 deelnemende 
gemeenten en 5 etappes per jaar). De voor onze gemeente geplande voorstelling van de 
Achterhoek Spektakel Toer vindt als onderdeel van de opening van de Cultuurfabriek in de zomer 
van 2009 plaats (in plaats van 2008). 

 
3.5 Uitbreiding recreatieve routes 

In het Regiocontract is de financiering van het grootste deel van de doorgaande fietsverbinding 
Doesburg-Bocholt opgenomen. Met de uitwerking van het tracé is deels via het project Engbergen 
en deels via de Wasserkonferenz gestart. Met alle dorpsbelangenverenigingen/fietspadenclubs 
heeft een sessie plaats gevonden om routewensen te inventariseren. In het TROP wordt 
eveneens aandacht besteed aan de ruitersportsector (ruiter- en menroutes). 

 
3.6 Aanleg TOP’s Idinkbos en Cultuurcluster 

De financiering voor de aanleg van de Toeristische Overstap Punten (TOP’s) Idinkbos en 
Cultuurfabriek Ulft is rond. Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers is de trekker. Realisatie 
van het TOP Cultuurfabriek vindt i.v.m. de werkzaamheden aldaar plaats in 2009. 

 
3.7 Opknap en in werking houden van sluiscomplex “De Pol te Gaanderen 

Binnen de IJsselsprong is ter hoogte van de Cultuurfabriek te Ulft, de aanleg van een haventje 
voorzien. Recreatievaart tot aan Ulft is uitsluitend mogelijk indien sluiscomplex “De Pol” te 
Gaanderen na uitvoering van de renovatieplannen in takt blijft. Dit vergt een forse extra 
investering. WRIJ en provincie willen het grootste deel van deze meerkosten voor haar rekening 
nemen indien de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek ieder € 20.000,- bijdragen. Dit sluit 
aan bij de visie van de Stichting Oude IJsselzone en is onlangs ook als wens naar voren gebracht 
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tijdens de TROP-sessie met een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en leden vanuit de 
gemeenteraad. 

 
EFFECT EN OUTPUT 
 

Effect (E)- of output (O) indicator E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

2.1 Waardering inwoners voor het 
buitengebied 

E n.n.b. 
(2007) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. Enquête 

2.2 Groei aantal recreatieve 
bezoekers regio (aantal 
overnachtingen) 

O n.n.b. 
(2006) 

5% 5% 5% 5%  

 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Kapitaallasten Investeringen   20.258 37.134 52.293 60.318

 

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
Engbergen-uitvoering EVZ 
en recreatieve voorzieningen 
 
Uivoering BHP 
 
EVZ 

1.500.000

285.330

67.500

1.000.000

42.500

500.000

285.330

25.000

285.330

25.000

 
 
 

321.000 
 

25.000 

321.000

25.000
  
         
Totaal investeringen 1.852.830 1.042.500 810.330 310.330 346.000 346.000
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
 n.v.t  
         
Totaal reserves  
 



   Pagina 39                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

 
2.12 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

 
Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks/C.M. Sluiter-Kuilwijk Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloott   

 
 

Hoofddoelstelling: 
Het versterken van de sociale samenhang, het voorkómen van problemen en het bevorderen van 
deelname van alle inwoners aan de samenleving. 
 
 In het beleidsplan zijn drie speerpunten benoemd: 

- ketensamenwerking 
- armoedebestrijding en minimabeleid 
- individualisering en sociaal isolement 

daarnaast is aandacht voor 
- het centrum voor jeugd en gezin. 

o April 2009 is de realisatiefase afgerond en het CJG operationeel 
o Mei 2010 is de nazorgfase afgerond en het project volledig operationeel 

- Jeugdbeleid 
o Februari 2009 is de ontwerp-beleidsnota gereed 
o Mei 2009 is de beleidsnota jeugd gereed 

- leefbaarheidsplannen (zie ook beleidshoofdpunt Leefbaarheid) 
- Ouderenbeleid 

o In het tweede kwartaal 2009 is de beleidsnotitie ouderen gereed 
- vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid 

 
 
 

1. Subdoelstelling: 
Eén zorgloket met goed gekwalificeerd personeel, voor alle zorgvragen, die integraal benaderd 
worden. 
Is gerealiseerd en is operationeel. 
 
 

2. Subdoelstelling: 
Deze worden nader vastgesteld in de beleidsnota Wmo. 
 
 De subdoelstellingen zijn verwerkt in de uitvoeringsnota WMO 2008. Deze zijn gericht op de drie 

speerpunten uit het beleidsplan WMO 
- Ketensamenwerking 

In het kader van OGGZ wordt in 2009 lokaal beleid opgesteld, waarin 
ketensamenwerking een onderdeel is. Vanaf 2010 moet uitvoering worden gegeven aan 
dit beleid.  

- armoedebestrijding en minimabeleid 
Vanaf 2009 wordt uitvoering gegeven aan het voorkomen van schulden bij jongeren. 
In 2009 worden huisbezoeken gedaan ter bevordering van het gebruik van 
gemeentelijke voorzieningen voor minima. 
In 2009 wordt het project “energieservice aan huis” uitgevoerd in samenwerking met de 
woningstichting Wonion en de huurdersvereniging binnen onze gemeente.  

- individualisering en sociaal isolement 
Vanaf 2009 wordt aandacht besteed aan een regionaal plan ter bestrijding van 
dakloosheid. Daarnaast wordt vanaf 2009 de signalering van jeugd die dreigt in een 
sociaal isolement te raken versterkt. Ook wordt in 2009 één loket voor 
mantelzorgondersteuning gecreëerd.  
Vanaf 2010 wordt de ketensamenwerking tussen verschillende organisaties die zich 
inzetten voor mensen in een sociaal isolement op gang gebracht. 
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EFFECT EN OUTPUT 
 
 

Effect (E)- of output (O) 
indicator 

E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Waardering uitvoering Wmo 
door klanten zorgloket (HH) 

E 7,0. 
(2008) 

7.2 n.n.b. n.n.b. n.n.b. Klanttevreden 
heidonderzoek Wmo 

        
Waardering uitvoering Wmo 
door overige gebruikers 
(Hulpmiddelen) 

E 7,1 
(2008) 

7.3 n.n.b. n.n.b. n.n.b. Klanttevreden 
heidonderzoek Wmo 

Waardering inspraak door 
Wmo-raad 

E 72% 
(zeer) 

tevreden 
(2008) 

75%. n.n.b. n.n.b. n.n.b. Vragenlijst Wmo-
raden 

 
  

 
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
         
Kapitaallasten Investeringen   n.v.t  
Totaal Beleidshoofdpunt  

 

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
 n.v.t.  
  
         
Totaal investeringen n.v.t.  
 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
WMO 0  700.000 712.250 726.495 741.024
         
Totaal reserves 0  700.000 712.250 726.495 741.024
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Hoofdstuk 3 – NIEUW BELEID EN ONTWIKKELINGEN 
 
In dit hoofdstuk worden de nieuwe voorstellen en ontwikkelingen uitgewerkt. Het totaal wordt 
hieronder gepresenteerd, de onderbouwingen worden verder in dit hoofdstuk het uitgewerkt.  
 
In paragraaf 1 wordt een uiteenzetting van het startsaldo gegeven. Paragraaf 2 is de last van de 
investeringen. Verder geeft paragraaf 3 een overzicht van bezuinigingen uit het verleden die niet 
realiseerbaar zijn en waarvan wordt voorgesteld deze uit de begroting 2009 e.v. te laten. In paragraaf 
4 staan de autonome ontwikkelingen, hier heeft de gemeente geen invloed op. Paragraaf 5 en 6 zijn 
de voorstellen voor intensiveringen van beleid en nieuw beleid. Paragraaf 7 betreft personele 
voorstellen naar aanleiding van de evaluatie van de organisatie. Tot slot zijn er een aantal kleineren 
aanpassingsvoorstellen samengevoegd onder 3.8 en het extra op te nemen dividend onder 3.9. 
 
Onder het totaal staan de voorstellen die na de voorjaarsnota zijn gedaan. Zoals uit dit saldo blijkt, zijn 
deze niet allen realiseerbaar. Om een sluitende begroting aan te bieden, dienen hier keuzes te 
worden gemaakt. 
 
Het financieel meerjarenperspectief ontwikkelt zich op hoofdlijnen op de volgende manier: 
-  = Nadeel (verhoging lasten of verlaging baten) 

 + = Voordeel (verlaging lasten of verhoging baten) 
 

  2009 2010 2011 2012
3.1: uitgangspositie 2009 e.v.  103.000 28.000 95.000 286.000
3.1.1 Vrijval voordeel totaal  552.000 1.092.000 1.450.000

   552.000 552.000 552.000

    540.000 540.000 

      358.000

3.1.1 Kapitaallasten nieuwe investeringen totaal -128.000 -1.056.000 -1.731.000 -2.406.000 

Rente-nadeel 2009  -556.000 -531.000 -506.000

  -128.000 -700.000 -700.000 -700.000

    -700.000 -700.000

      -700.000

Rentevoordeel 1e jaar nieuwe investeringen  200.000 200.000 200.000

3.2 Subtotaal kapitaallasten -128.000 -504.000 -639.000 -956.000
3.3 Bezuinigingen -345.000 -345.000 -345.000 -345.000

3.4 Autonome ontwikkelingen 917.000 1.026.000 1.037.000 1.085.000

3.5 Intensiveringen -218.000 -194.000 -194.000 -194.000

3.6 Nieuw beleid 10.000 17.000 -45.000 -45.000

3.7 Directe nood -450.000 -450.000 -450.000 -450.000

3.8 Totaal kleine aanpassingen -41.000 -41.000 -41.000 -41.000

3.9 Dividend 690.000 690.000 690.000 690.000

Resultaat begroting 2009-2012 538.000 227.000 108.000 30.000
 
 
 
 
 

        



   Pagina 42                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

Voorstellen na de voorjaarsnota: 
Doorontwikkeling gemeenteraad -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Van beheer… naar beheer en ontwikkeling -480.000 -363.000 -363.000 -363.000

Sociaal cultureel werk -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Aanvullend budget verbouw brandweergarage 
Varsseveld -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Afschaffen hondenbelasting  p.m. p.m. p.m.

OWN2020  p.m. p.m. p.m.

Structuurvisie(s) -150.000     

Septembercirculaire 2008 410.000 260.000 160.000 320.000

Ophogen kapitaallasten 2010  -25.000 -25.000 -25.000

Ophogen kapitaallasten 2011   -50.000 -50.000

Ophogen kapitaallasten 2012     -75.000

Vanaf 2011 willen we met diverse maatregelen de 
begroting sluitend krijgen. De wegen uit de 
kapitaallasten naar de exploitatie, btw voordelen en 
overige dekking geeft dan een sluitende begroting   260.000 260.000

Saldo 215.000 -4.000 -13.000 -6.000
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3.1 Uitgangspositie 
 
De uitgangspositie baseert zich op het meerjarenraming uit de begroting 2008-2011.  
 
Vervolgens wordt het structurele effect van de begrotingswijzigingen 2008 meegerekend. 

 
Hier komt nog bij de structurele doorwerking van de jaarrekening 2007 en de 1e bestuurrapportage 
2008, waarin een nadere toelichting van de structurele posten wordt gegeven. Het structurele effect 
van de jaarrekening en de 1e berap samen is ongeveer € 53.000.  
 
In 2008 is het project beheer op orde gedaan waarbij de gehele administratie (alle budgetten) is 
doorgenomen. In de begroting 2008 is toegezegd dit project uit te voeren en er is ingeschat dat dit € 
200.000 zou opleveren. In realiteit is dit € 450.000 geworden. Per saldo een voordeel van € 250.000.  
 
Het betreft voornamelijk de volgende bijstellingen/correcties: 
1. ruimte in budgetten 245.000
2. BTW/BCF 170.000
3. overige boekhoudkundige correcties 35.000
  450.000
Reeds opgenomen voordeel: 200.000
Per saldo een voordeel van 250.000
 
1. Alle budgetten zijn op basis van de resultaten van voorgaande jaren bijgesteld. Dit heeft in totaal 
een voordeel van € 245.000 opgeleverd. 
2. Tot en met het jaar 2007 is er in de begroting een budget opgenomen om het tot dan 
ingecalculeerde tekort op het BTW Compensatiefonds af te dekken. Dit is vanaf 2008 niet meer nodig. 
Dit budget is echter voor 2008 incidenteel verwijderd terwijl dit ook in 2009-2012 verwijderd had 
moeten worden. Correctie levert een voordeel van  € 170.000 op. 
3. Tot slot zijn er nog een aantal kleinere bijstellingen, voornamelijk boekhoudkundige correcties op 
bijvoorbeeld kapitaallasten en doorbelasting van uren. 
 
 
De uitgangspositie wordt dan als volgt: 

jaar 2009 2010 2011 2012 
meerjaren begroting 2008 -159.000     
begrotingswijzigingen 65.000     
structureel effect 1e berap en jaarrek. -53.000     
project beheer op orde correctie 250.000     

startsaldo 2009 e.v. 103.000 28.000 95.000 286.000 
 
 
3.2 Kapitaallasten investeringen 
 
De kapitaallasten van de nieuwe investeringen zijn structureel meegenomen in het 
meerjarenperspectief. De lasten in 2009 die hier worden opgevoerd betreffen de lasten bovenop het 
reeds vastgestelde meerjarig investeringsplan uit de voorgaande begroting (zie Programmabegroting 
2008-2011). 
 
Met de voorgestelde verhoging van de kapitaallasten voor nieuwe investeringen, komen deze op het 
peil van € 700.000. Wij stellen dit als structureel niveau van nieuwe investeringen voor.  In de bijlage 
is een gedetailleerd overzicht van de investeringen opgenomen. Het investeringsoverzicht 2009-2012 
geeft de voorgenomen investeringen aan. Meerjarig wordt in de begroting 2010 opnieuw een afweging 
van de investeringen gemaakt zodat ze binnen het toegestane budget uitgevoerd kunnen worden.   
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De investeringen zijn in zijn geheel systematisch doorgelopen en geanalyseerd. Foutjes zoals 
verkeerde afschrijvingstermijnen zijn verholpen en de kapitaallasten zijn opnieuw berekend.  
De systematiek van berekenen van kapitaallasten voor een begrotingsjaar is enkele jaren geleden 
aangepast. Deze systematiek kan nu niet meer op dezelfde wijze blijven bestaan. Dat komt omdat we 
nu reëel begroten. In het verleden was er door ruim te begroten altijd sprake van onderuitputting van 
de kapitaallasten. Het nadeel door de systematiek viel in de rekening weg tegen het voordeel van 
onderuitputting. Een korte toelichting: 

Het is bedrijfseconomisch goed te verdedigen om in het eerste jaar van een investering 
slechts de helft van de rente toe te rekenen. Immers, investeringen komen verspreid door het 
jaar af. Gemiddeld is de halve rentelast dan een juiste benadering. Dat betekent dat de volle 
kapitaallasten pas in het tweede jaar tot uitdrukking komen, doordat dan de rente volledig 
wordt toegerekend. Tot nu toe wordt de financiële ruimte (de nieuwe kapitaallasten) volledig 
belast op basis van de last in het eerste jaar, te laag dus. Wetend dat er tot nu toe sprake was 
van onderuitputting, is dat geen probleem.  

Nu we op basis van berekende capaciteit gaan begroten, worden de investeringen gerealiseerd, dus 
zal er geen sprake meer zijn van onderuitputting. De grotere rentelast van de vervolgjaren ten 
opzichte van het eerste jaar wordt daarom niet meer opgevangen. Wij adviseren om vanaf de 
begroting 2010 uit te gaan van berekening op basis van de volledige rentelast. Er ontstaat dan 
overigens een éénmalig financieel voordeel in het eerste jaar.  
 
Op de investeringen die reeds in de meerjarenraming van de programmabegroting 2008-2011 waren 
opgenomen, is een prijsindex van 1,75% toegepast.  
 

 
3.3 Bezuinigingen 
 
Van de bezuinigingen is nog een deel niet gerealiseerd en zal ook niet gerealiseerd worden. Om 2009 
met een schone lei te beginnen wordt voorgesteld deze niet te realiseren bezuinigingen in de 
begroting te verwerken. De volgende bezuinigingen zijn niet te realiseren: 
 
  2009 2010 2011 2012 
kerntakendiscussie          
bibliotheek  32.269 32.269 32.269  32.269  
huisvesting 220.000 220.000 220.000  220.000  
          
dekkingsplan 2006         
onderuitputting kapitaallasten  93.000 93.000 93.000  93.000  
          
  345.269 345.269 345.269  345.269  
 
In de kerntakendiscussie in juli 2005 is vanaf het jaar 2009 een bezuiniging opgenomen van € 
220.000 voor inverdieneffecten in verband met centrale huisvesting. Het bedrag was gebaseerd op 20 
werkplekken minder als gevolg van inkrimping van het personeel.  
In het plan van aanpak voor centrale huisvesting heeft de raad in december 2005 besloten tot een 
kostenneutraal project. Daarbij is impliciet de begrote bezuiniging ingetrokken. Het was beter geweest 
als ook dit expliciet was besloten. 
 

3.4 Autonome ontwikkelingen 
 
Dit zijn zaken die op de gemeente afkomen, waar de gemeente niet echt invloed op heeft zoals 
decentralisatie van taken of middelen van Rijk of Provincie, ontwikkelingen in contracten, maar ook de 
gevolgen van reeds genomen raadsbesluiten. 
 
Het totaaloverzicht van de autonome ontwikkelingen ziet er als volgt uit: 
-  = Nadeel (verhoging lasten of verlaging baten) 
+ = Voordeel (verlaging lasten of verhoging baten) 
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De autonome ontwikkelingen kunnen als volgt worden toegelicht: 
Onderwerp 2009 2010 2011 2012
          
LASTEN       
Programma 2 - Wonen en werken       
Groenvoorziening: wedeo -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
        
Programma 4 - Volksgezondheid en milieu       
Algemeen volksgezondheid beleid -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
        
Programma 5 - Openbare orde en veiligheid       
Uitbreiding veiligheid -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
        
Programma 7 - Cultuur, recreatie en sport        
voetbalcomplexen: wedeo -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
        
Programma 10 - Algemeen bestuur       
Verkiezingen -19.000 -19.000 -38.000  
FPU -90.000 30.000 45.000 55.000
Loon- en prijstijging -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
Omgevingsvergunning: extra implementatiekosten -15.000 -15.000    
Omgevingsvergunning: inhuur lozing-deskundigheid -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
        
TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN - 
LASTEN -426.000 -306.000 -295.000 -247.000
        
BATEN       
Programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling       
RO vergunningen: leges vrijstellingen/ontheffingen 8.000 8.000 8.000 8.000
        
Programma 5 - Openbare orde en veiligheid       
Huurinkomsten -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
        
Programma 10 - Algemeen bestuur       
Wet Woz (zie algemene uitkering) -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Algemene uitkering       
- cao stijging 380.000 380.000 380.000 380.000
- Wet Woz 190.000 190.000 190.000 190.000
- elektronisch kinddossier 25.000 25.000 25.000 25.000
- vrij besteedbaar 930.000 930.000 930.000 930.000
  
       
TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN - BATEN 1.343.000 1.332.000 1.332.000 1.332.000
        
TOTAAL SALDO AUTONOME ONTWIKKELINGEN 917.000 1.026.000 1.037.000 1.085.000
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LASTEN 
Programma 2 – Wonen en werken 
Wedeo 
Wedeo verhoogt haar tarieven jaarlijks met 3,5 tot 4%. Hieraan is de gemeente contractueel verbonden. 
Een verhoging van het budget groenvoorziening WEDEO met € 10.000,-- is derhalve noodzakelijk. 
 
Programma 4 – Volksgezondheid en milieu  
Algemeen volksgezondheidsbeleid 
De begroting van de GGD voor 2009 laat een hogere stijging zien (hogere bijdrage per inwoner) dan de 
in de uitgangspunten aangehouden 1,75%.  

 

 
Programma 5 – Openbare orde en veiligheid 
Dit betreft formatieuitbreiding uit het beleidsplan brandweer 2007-2010, zoals besloten in  
de raadsvergadering van 17 december 2007. 
 
Programma 7 - Cultuur, recreatie en sport 
Voetbalcomplexen 
Wedeo verhoogt haar tarieven jaarlijks met 3,5 tot 4%. Hieraan is de gemeente contractueel verbonden.

 

Een verhoging van het budget voetbalcomplexen WEDEO met € 6.250 is derhalve noodzakelijk  
  
Programma 10 - Algemeen bestuur  
Verkiezingen 
In 2009 zijn er verkiezingen Europees Parlement; in 2010 verkiezingen Gemeenteraad; in 2011 
verkiezingen Tweede Kamer en Provinciale Staten. De verkiezingen in 2009 zullen heel waarschijnlijk 
weer met 'het rode potlood' plaats moeten vinden vanwege de fraudegevoeligheid van de 
stemmachines. Voor deze extra eenmalige kosten zal een verzoek tot plaatsing op de investeringslijst 
worden ingediend. 
 
Loon- en prijsstijging 
Conform de uitgangspunten gebaseerd op 1,75% loon- en prijsinflatie. 
 
FPU 
Er hebben meer mensen gebruik gemaakt van de FPU-regeling dan verwacht was. Voor 2009 wordt 
een tekort van €90.000 verwacht. Meerjarig loopt het tekort af doordat oud-medewerkers de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 
 
Omgevingsvergunning : extra implementatiekosten 
In 2009 starten we met de omgevingsvergunning; in de aanvangsjaren is er sprake van tijdelijke  
extra personeelskosten ten gevolge van invoering casemanagement, digitalisering, en afstemming. 
 
Omgevingsvergunning : 
De gemeente moet i.h.k.v de omgevingsvergunning lozingsvraagstukken behandelen. Hiervoor is  
structureel een inhuurbudget nodig. 

 

 
 
BATEN 

 

Programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 
Ro-vergunningen : leges ro-vrijstellingen/ontheffingen 
Op 1 juli 2008 treed de nieuwe Wet ruimtelijke Ordening in werking. De wijzigingen houden onder andere 
in dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van vrijstellingen. Wel krijgen we te maken met  
het nieuwe instrument ontheffingen.  
 
Programma 5 - Openbare orde en veiligheid 
Huurinkomsten 
De verwachting is dat in het najaar van 2008 gestart zal worden met de interne 
verbouwingswerkzaamheden aan de kazernes in Varsseveld en Silvolde. Dit betekent o.a. dat de huur 
aan de GHOR opgezegd zal gaan worden. Dit scheelt structureel € 14.330,-- aan inkomsten. Omdat 
echter weer een gedeelte verhuurd zal gaan worden aan de politie voor een kernlocatie in de kazerne 
van Varsseveld., is voorlopig miv 2009 rekening gehouden met een lagere huur van netto € 10.000,--  
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Programma 10 - Algemeen bestuur  
Algemene uitkering 
Het betreft de stijging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds conform de mei-circulaire 2008. 
De behoedzaamheidsreserve is voor 50% meegenomen in dit bedrag (zie uitgangspunten pagina …). 
Verder zijn er een aantal bedragen apart genoemd. Het voorstel is deze bedragen voor genoemde 
doeleinden te gebruiken. Er resteert dan een “vrij besteedbaar” deel van de algemene uitkering.  
 

 

 

3.5 Intensiveringen en bezuinigingen bestaand beleid 
 
Dit betreft zaken die de gemeente op dit moment al uitvoert (bestaand beleid), maar waarvan het 
college van mening is dat de gemeente hier extra in moet investeren (=de intensiveringen) of juist 
minder moet doen (=bezuinigingen). Hiervan kan zowel sprake zijn aan de lasten- als de batenkant. 
 
Het totaaloverzicht van de intensiveringen en bezuinigingen ziet er als volgt uit: 
-  = Nadeel (verhoging lasten of verlaging baten) 
+ = Voordeel (verlaging lasten of verhoging baten) 
 

Toelichting voorstellen: 
Onderwerp 2009 2010 2011 2012
          
LASTEN      
Programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling       
bestemmingsplannen:  25.000 25.000 25.000
bouwvergunningen: Gelders Genootschap -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Stadsherstel Terborg -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
bouwvergunningen -115.000 -115.000 -115.000 -115.000
       
Programma 5 - Openbare Orde en Veiligheid      
Bijdrage VNOG -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
VNOG: doorschuif btw 23.000 23.000 23.000 23.000
       
Programma 6 – Maatschappelijke zorg       
ISWI 193.000 193.000 193.000 193.000
Gehandicaptenparkeren 15.000 15.000 15.000 15.000
       
Programma 7 – Cultuur, recreatie en sport       
recreatie en toerisme: bijdrage VVV -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
recreatie en toerisme: kansenverkenning             -  -16.000 -16.000 -16.000
       
Programma 8 - Onderwijs       
leerlingenvervoer -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
schoolzwemmen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
       
Programma 10 - Algemeen bestuur      
Dataverkeer internet (Gemnet)  15.000 15.000 15.000
Handhaving -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
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Uitvoering Woz administratie 16.000 16.000 16.000 16.000
ontwikkelingssamenwerking -53.000 -53.000 -53.000 -53.000
bestuurlijke representatie -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Salarissen:      
periodieken -49.000 -49.000 -49.000 -49.000
cao stijging (zie algemene uitkering) -380.000 -380.000 -380.000 -380.000
       
raad: werk- en trainingsbudgetten -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
     
TOTAAL LASTEN INTENSIVERINGEN -514.000 -490.000 -490.000 -490.000
       
BATEN      
Programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling       
bouwvergunningen 400.000 400.000 400.000 400.000
       
Programma 2 - Wonen en werken      
verkoop groenstroken 15.000 15.000 15.000 15.000
       
Programma 4 - Volksgezondheid en milieu         
Kostendekkende tarieven begraafrechten 27.000 27.000 27.000 27.000
       
Programma 6 - Maatschappelijke zorg      
Gehandicaptenparkeerkaart -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
       
Programma 8 - Onderwijs         
schoolzwemmen 10.000 10.000 10.000 10.000
       
Programma 10 - Algemeen bestuur      
ontwikkelingssamenwerking 49.000 49.000 49.000 49.000
Kostendekkende tarieven begraafrechten -77.000 -77.000 -77.000 -77.000
Kostendekkende tarieven bouwleges -113.000 -113.000 -113.000 -113.000
       
TOTAAL BATEN INTENSIVERINGEN 296.000 296.000 296.000 296.000
       
TOTAAL SALDO INTENSIVERINGEN -218.000 -194.000 -194.000 -194.000
 
Programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 
Bestemmingsplannen 
Verlaging van het budget herziening bestemmingsplannen  
(het LOG was alleen geraamd voor de jaren 2008 en 2009) 
 
Bouwvergunningen : Gelders Genootschap 
Stijging van de kosten van het Gelders genootschap als gevolg van de toename van het aantal te beoordelen  
bouwvergunningen. 
 
Stichting stadsherstel Terborg 
De Stichting Stadsherstel Terborg i.o. richt zich op het creëren van een vitaal centrum en wil daartoe  
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o.a. leegstaande en in verval geraakte panden aankopen, opknappen/restaureren om daarin  
weer ondernemers terug te brengen. 
 
Bouwvergunningen 
Uitgegaan is van het (voorlopig) begrotingsuitgangspunt dat de wooneenhedenvoorraden per jaarlijkse  
toetsdatum met 300 toenemen. De extra bouwvergunningen die hiervoor moeten worden afgeven  
vergen ook extra personele inzet. Dit is in lijn met het uitgangspunt van kostendekkendheid (zie ook baten). 
 
Programma 5 – Openbare orde en veiligheid 
Bijdrage VNOG 
De bijdrage aan de Veiligheidsregio is gebaseerd op de priimitieve (nog niet vastgestelde) begroting 2009 incl.  
de 1e en 2e wijziging 2009. Tevens is voor de meerjarige bijdrage aansluiting gezocht bij de Kadernota 2009-2012.   
De bijdrage moet derhalve verhoog worden met € 10.100. 
 
VNOG : doorschuif BTW 
Compensabele btw van samenwerkingsverbanden wordt achteraf in minder gebracht op de bijdrage,  
dit dient nog te worden gecorrigeerd in de geraamde bijdrage. 
 
Programma 6- Maatschappelijke zorg 
ISWI: doorschuif btw 
Compensabele btw van samenwerkingsverbanden wordt achteraf in minder gebracht op de bijdrage,  
dit dient nog te worden gecorrigeerd in de geraamde bijdrage. 
 
Gehandicaptenparkeren 
De kosten voor verlenging van de gehandicaptenkaart vervallen omdat er geen toetsing meer plaats bij het CIZ. 
 
Programma 7 - Cultuur, recreatie en sport 
Recreatie en toerisme: bijdrage VVV 
Om de VVV verdere te professionaliseren is een structurele hogere bijdrage nodig van € 10.000. 
 
Recreatie en toerisme: kansenverkenning 
Uitvoering kansenverkenning naar de specifieke toeristische potenties binnen onze gemeente door het  
Achterhoeks Bureau voor Toerisme ingaande 2010. 
 
Programma 8 – Onderwijs 
Leerlingenvervoer 
De prognose is uitgegaan van het aantal leerlingen dat op dit moment gebruik maakt van het 
leerlingenvervoer (ca. 325 leerlingen). De aanvragen voor het nieuwe schooljaar moeten voor 1 juni 
binnen zijn. De verwachting is dat het aantal leerlingen ongeveer gelijk blijft of licht stijgt. De verwachting 
is dat de uitgaven € 20.000 hoger zullen zijn. Dit komt door meer specifieke problemen waarvoor 
individueel vervoer vaker noodzakelijk is. De inkomsten blijven nagenoeg gelijk. 
 
Schoolzwemmen 
Hogere kosten door verhoging eigen bijdrage (zie ook baten) 
 
Programma 10 - Algemeen bestuur 

 

Dataverkeer 
Dataverkeer internet (Gemnet), kan ingaande 2010 worden verlaagd met € 15.000 
 
Handhaving 
Met als dekking de bouwleges zijn hier extra kosten voor handhaving opgevoerd. 
 
Uitvoering Woz-administratie 
Doordat het taakveld Belastingen meer werkzaamheden zelf uitvoert, wordt steeds minder kosten 
gemaakt voor uitbestede werkzaamheden.    
 
Ontwikkelingssamenwerking 
De raad heeft besloten het samenwerkingsproject met Boukombé met 2 jaar te verlengen, de uitgaven en 
inkomsten lopen in 2009 en 2010 door.   (zie ook baten) 
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Bestuurlijke representatie 
Zolang we niet beschikken over voldoende (representatieve) ontvangst en vergaderruimten zullen we in 
2009/2010 nog veelvuldig gebruik moeten maken van externe locaties. De extra kosten hiervoor worden 
per jaar op ca. € 5.000 geraamd. 
 
Salarissen 
De kosten voor periodieken zijn geraamd op € 49.000. 
Daarnaast zijn de cao- stijgingen ingeschat op € 380.000 (wordt gedekt door de algemene uitkering). 
  
Werk en trainingsbudgetten van de raad 
Een andere, meer pro-actieve, interactieve en verdiepende werkwijze van de gemeenteraad kan het 
gevolg zijn van nieuwe afspraken over het samenspel tussen inwoners, raad, college en ambtelijke 
organisatie. Hiervoor zijn vermoedelijk werk- en trainingsbudgetten voor de gemeenteraad nodig. 
 

BATEN  
Programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 
Bouwvergunningen 
Uitgegaan is van het (voorlopig) begrotingsuitgangspunt dat de wooneenhedenvoorraden per jaarlijkse  
toetsdatum met 300 toenemen. De extra bouwvergunningen die hiervoor moeten worden afgeven leveren  
een extra leges op van € 400.000,-  Hierbij is rekening gehouden met het ingediende college/raadsvoorstel  
om de leges van dure bouwwerken “af te toppen”. (zie ook lasten) 
 
Programma 2 - Wonen en werken 
Verkoop groenstroken 
De opbrengst van de verkoop van de groenstroken  
  
Programma 4 - Volksgezondheid en milieu 
Kostendekkende tarieven begraafrechten 
In de programmabegroting 2008-2011 is een stelpost opgevoerd (zie verlaging baten van € 77.000),  
dit bleek een onterecht hoog bedrag. Hier wordt nu de werkelijke verhoging van de begraafrechten geraamd. 
 
Programma 6- Maatschappelijke zorg 
Gehandicaptenparkeerkaart 
Er wordt niet langer een eigen bijdrage in rekening gebracht voor een verlenging van 
de gehandicaptenparkeerkaart. 
 
Programma 8 – Onderwijs 
Schoolzwemmen 
De te verwachten inkomsten komen € 10.000 hoger uit, door een hogere eigen bijdrage. 
Hiertegenover staan ook hogere kosten, zie lasten schoolzwemmen. 
 
Programma 10 - Algemeen bestuur 

 

Ontwikkelingssamenwerking 
De raad heeft besloten het samenwerkingsproject met Boukombé met 2 jaar te verlengen, de uitgaven 
en inkomsten lopen in 2009 en 2010 door.   (zie ook baten) 
 
Kostendekkende tarieven begraafrechten 
In de programmabegroting 2008-2011 is een stelpost opgevoerd van € 77.000, echter dit betrof de 
totale geraamde opbrengst en niet de voorgestelde verhoging om kostendekkend te worden. 
(Zie voor de werkelijke raming baten programma 4) 
 
Kostendekkende tarieven bouwleges 
Binnen het dekkingsplan 2008 is een bedrag opgenomen om te komen tot kostendekkende tarieven 
voor de bouwleges. Als gevolg van de geraamde stijging van de bouwleges kan deze stelpost af 
worden geraamd. 
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3.6 Nieuw beleid 
In deze paragraaf zijn de voorstellen voor het nieuwe beleid opgenomen. 
-  = Nadeel (verhoging lasten of verlaging baten) 
+ = Voordeel (verlaging lasten of verhoging baten) 
 

 
Toelichting: 
Onderwerp 2009 2010 2011 2012
          
LASTEN         
Programma 4 - Volksgezondheid en milieu      
jeugdgezondheidszorg: elektronisch 
kinddossier -25.000 -38.000 -50.000 -50.000
jeugdgezondheidszorg: Gesunde kinder   -50.000 -50.000
     
       
Programma 6 – Maatschappelijke zorg      
Meldpunt discriminatie -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Allochtonenbeleid -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Peuterspeelzalen -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Sociaal cultureel werk -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
       
Programma 8 - Onderwijs      
Onderwijsachterstanden 74.000 74.000 74.000 74.000
       
Programma 10 - Algemeen bestuur      
kabinetszaken -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Loopbaanadvisering -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Mobiliteit regio Achterhoek -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
voorlichting: beleid in beeld aanloopkosten -20.000     
       
TOTAAL LASTEN NIEUW BELEID -75.000 -68.000 -130.000 -130.000
       
BATEN         
Programma 10 - Algemeen bestuur         
Woonlasten 85.000 85.000 85.000 85.000
       
TOTAAL BATEN NIEUW BELEID 85.000 85.000 85.000 85.000
       
TOTAAL SALDO NIEUW BELEID 10.000 17.000 -45.000 -45.000
 
 
LASTEN  
Programma 4 - Volksgezondheid en milieu 
Electronisch kinddossier 
Betreft een kosten die betrekking hebben op de invoering van het elektronisch kinddossier. Voorgestelde dekking 
is de algemene uitkering. 
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Gesunde Kinder 
Op basis van de intentieverklaring die het college heeft afgegeven om voor 5 jaren deel te nemen aan het 
project Gesunde Kinder in Gesunde Kommunen, (GKGK) dient hier in de eerjarenbegroting rekening mee  
gehouden te worden. T/m 2009  betreft dit het project B-fit (nieuw beleid programmabegroting 2008 en  
meerjarig voor 2009.) Vanaf 2010 loopt dit over in het project Gesunde Kinder in Gesunde Kommunen.   
Beide projecten richten zich op een integrale benadering van het tegengaan van overgewicht bij kinderen.  
Alle acties en interventies van B-fit passen naadloos binnen de reikwijdte van  GKGK.  
De middelen van B-fit worden ingebracht als cofinanciering voor het project GKGK en  
komen vervolgens in aanmerking voor nationale, Euregionale subsidies waardoor de B-fit middelen  
verdubbeld of mogelijk zelfs verdrievoudigd worden. 
 
Programma 6- Maatschappelijke zorg 
Meldpunt discriminatie 
Oud voor nieuw, zie onderwijsachterstanden. 
Het kabinet heeft een Wetsvoorstel Gemeentelijke Antidiscriminatie voorzieningen in voorbereiding.  
Gemeenten krijgen hiermee een verplichting een anti discriminatievoorziening in te stellen vanaf 2009.  
Lokaal of Regionaal. Nu nog niet te voorzien hoe dit qua kosten gaat lopen. Raming van € 10.000,=.  
Op dit moment wordt via een pilot in de Kameleon bekeken hoe dit loopt in onze gemeente. 
 
Allochtonenbeleid 
Oud voor nieuw, zie onderwijsachterstanden. 
Met een toegenomen stroom Generaal Pardonners en de taakstelling van de Raad brengt vluchtelingenwerk  
meer werk met zich mee brengt. 
 
Peuterspeelzalen 
Oud voor nieuw, zie onderwijsachterstanden. 
Post subsidiering peuterspeelzalen verhogen met € 16.689,--.  
Reden: budget is al aantal jaren te laag. In 2007 is dit tekort uit Onderwijs Allochtone Minderheden  gedekt.  
Voor 2008 is voor peuterspeelzaalwerk ook extra budget aangevraagd via de MARAP.  
Daarom nu ook dit verzoek.   
 
Sociaal cultureel werk 
Fidessa werkt (na de besluitvorming t.a.v. de ontvlechting van het Pakhuus) aan de herinrichting/stimulans van het  
sociaal-cultureel werk in Silvolde. Daarnaast gaat Fidessa mogelijk een coördinerende rol vertolken in  
De Rietborgh en De Lichtenberg. Deze ontwikkelingen zullen tot hogere subsidie-uitgaven 2009 e.v. leiden.  
Exacte cijfers zijn nog niet bekend en volgen in de loop van 2008.  
 
Programma 8 – Onderwijs 
Onderwijsachterstanden 
Het budget onderwijs allochtone minderheden kan opgeheven worden.  
Reden: tot en met juli 2006 werden uit autonome middelen hieruit kosten Voor- en Vroegschoolse 
Educatie peuterspeelzalen betaald. Vanaf augustus 2006 worden deze kosten echter betaald uit de 
rijksmiddelen Onderwijs Achterstanden Beleid. Deze vrijval van middelen dient als oud voor nieuw voor 
de volgende posten: meldpunt discriminatie (progr 6), allochtonenbeleid (progr 6), peuterspeelzalen 
(progr 6) en volwasseneneducatie (progr 8) 
 
Programma 10 - Algemeen bestuur 

 Kabinetszaken 
 De raad heeft besloten om een ambtenaar aan te stellen voor kabinetzaken. Daarmee worden de   
gemeenteprijzen en onderscheidingen opnieuw vormgegeven. Voor het uitvoeren hiervan plus de   
overige kabinetzaken (zoals veteranendag) wordt een bedrag van € 15.000 extra begroot.  
 
Loopbaanadvisering: 
In de nieuw afgesloten CAO voor gemeenteambtenaren 2007/2009 is afgesproken dat elke 
medewerker die reeds 5 jaar of langer in dienst is, recht heeft op een loopbaanadvies. Dit om de 
inzetbaarheid te vergroten. Vanwege de veranderende taken en werkwijzen wordt van de 
medewerkers verlangd dat ze mee ontwikkelen.  
Op dit moment telt onze organisatie ongeveer 280 medewerkers. Dat betekent dat er jaarlijks 
gemiddeld ongeveer 50 medewerkers recht hebben op een loopbaantraject. Daarin is niet 
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meegenomen dat in de eerste jaren een “inhaalslag” gemaakt moet worden. Ruim 200 medewerkers 
komen nu al in aanmerking voor een loopbaanadvies. Het is wenselijk om dit aantal over de eerste 
jaren uit te smeren. Binnen de formatie van P&O is geen ruimte om deze extra secundaire 
arbeidsvoorwaarde, zoals afgesproken binnen de CAO, uit te voeren. 
Op dit moment hebben wij voor loopbaanbegeleiding € 15.300,-- opgenomen in de begroting. Vanuit 
dit budget kunnen jaarlijks een aantal mensen gecoacht worden door externen en kan voor een aantal 
medewerkers intern een careerscan uitgevoerd worden. Hiermee kan aan actuele knelpunten 
tegemoet gekomen worden. 
Extra kosten die gemoeid zijn met loopbaanadvisering vanwege CAO-verplichtingen zijn  € 13.000. 
 
Mobiliteit regio Achterhoek 
Binnen de Regio Achterhoek is op verzoek van het Directeuren Netwerk Achterhoek (DNA) ambtelijk 
gewerkt aan mobiliteit binnen de 10 Achterhoekse gemeente. Er is een start gemaakt met het 
vergroten van de interne markt. Over en weer worden vacatures uitgewisseld en kandidaten uit een 
van de 10 Achterhoekse gemeenten worden behandeld als interne kandidaten. Ook zijn er 
mogelijkheden om op detacheringsbasis tijdelijk “in de keuken” van een buurgemeente te kijken. Dit 
mobiliteitstraject vraagt nu om een verdere uitwerking. Vandaar dat in het DNA besloten is met de 
gezamenlijke gemeenten 1 fte (kosten per gemeente € 6.000,--) beschikbaar te stellen voor een 
regionaal coördinatiepunt. Vanuit dit bureau kunnen niet alleen de uitwisselingen georganiseerd 
worden, maar kan ook de verdere arbeidsmarkt bewerkt worden. Denk hierbij aan het gezamenlijk 
optrekken bij wervingscampagnes (krapte op de arbeidsmarkt), het benaderen van opleidingen, 
inzetten stagiaires, etc. Dit alles met als doel om voldoende en gekwalificeerd personeel te hebben en 
te houden voor de toekomst. Daarnaast is een extra budget van € 10.000,-- nodig om mobiliteit binnen 
onze organisatie mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra reiskosten, salariskosten om stages 
en uitwisselingen mogelijk te maken. Kortom financiële barrière zoveel mogelijk beslechten zodat 
mobiliteit in de regio Achterhoek een succes wordt. Totale extra kosten mobiliteit € 16.000,--. 
 
Communicatie: beleid in beeld aanloopkosten 
Onder de gemeentelijke website wordt de website gehangen beleid in beeld. Op deze website staat 
alle informatie over de lopende projecten per kern. De ontwikkeling van deze website kost € 20.000. 
 
Programma 10 - Algemeen bestuur 
Woonlasten 
Met een verhoging van de woonlasten met 5,5%, resteert er na het kostendekkend maken van de 
afvalstoffenheffing en de rioolbelasting, € 85.000 t.o.v. de begroting 2008. T.o.v. de werkelijke 
ontvangsten 2008 daalt het vrij besteedbare opbrengst van de woonlasten. (zie ook pagina 124).  
 

3.7 Directe nood 
Een bedrag van €450.000 betreft slechts de onontkoombare zaken, bijvoorbeeld wettelijke 
verplichtingen. Nader advies wordt gegeven bij de bevindingen in de evaluatie van de organisatie. 
  
 
3.8 Totaal kleine aanpassingen 
 
Er zijn nog een aantal kleine aanpassingen voorgesteld, die vanwege het geringe bedrag in zijn totaal 
worden weergegeven. 
 
 
3.9 Dividend 
 
Het voorstel is om de dividendverwerking in de begroting te bepalen op het meest recente werkelijk 
ontvangen reguliere dividend (in dit geval het dividend 2007) en om vervolgens gedurende het 
begrotingsjaar de ontwikkelingen in het nettoresultaat te volgen (aan de hand van tussentijdse 
informatie en halfjaarcijfers). Indien het resultaat ten opzichte van de begroting muteert kan 
aanpassing van de begroting plaatsvinden in de vorm van een begrotingswijziging. Dit betekent een 
extra geraamde opbrengst van €690.000. 
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Aan dividend is in totaal een bedrag van € 1.879.000 als raming opgenomen gebaseerd op het jaar 
2007. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:  
Dividend NUON € 1.491.000 
Dividend Vitens  €    100.000 
Dividend BNG  €    288.000 
 
 
3.10 Voorstellen na de voorjaarsnota 
 
Dit betreft voorstellen die ten tijde van de voorjaarsnota nog niet bekend waren. Deze voorstellen 
worden hier apart weergegeven. 
 
Doorontwikkeling gemeenteraad 
Het raadspresidium heeft bij de begrotingsvoorbereiding ruimte laten reserveren voor mogelijke 
toename van het werkbudget van de gemeenteraad en van de kwaliteit van de griffie. Dit in verband 
met de doorontwikkeling van het duale stelsel, en dat weer voor een beter samenspel tussen 
bevolking, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. 
Bij de begrotingsbehandeling kan de raad afwegen of zij deze begrotingsruimte benut.  
 
A.  Er is een werkbudget voor de gemeenteraad gereserveerd van € 50.000.  

Nu is dat slechts € 3.000. Het presidium heeft halverwege 2008 al moeten besluiten akkoord te 
gaan met ongebudgetteerde raadsuitgaven dit jaar in verband met genoemde doorontwikkeling. 
Volgende jaren dient er toereikend budget te zijn om juist als raad niet in de positie te zijn te 
moeten overschrijden. 
Een werkbudget van € 50.000 is reëel, namelijk voor:  

- €10.000 tot €20.000 per jaar voor deelname de VNG-proeftuinen burgerschap in 2009 en 2010 en 
daarna voor doorgaande vernieuwing van de lokale democratie; 

- inhoudelijke raadsexcursies 
- trainingen voor raadsleden, bijvoorbeeld voor het zelf leiden van interactieve bijeenkomsten met 

publiek, of voor bezinning op hoofd/bijzaken in kaderstelling, en voor introductie van nieuwe 
(kandidaat-)gemeenteraadsleden; 

- voor het incidenteel inlenen van extern advies/ondersteuningscapaciteit voor specifieke 
discussietrajecten tussen publiek/politiek, of voor eigen raadsonderzoek/enquête of dergelijke; 

- voor digitale verslaglegging. 
Financieel: Voor een budget van €50.000 is €47.000 nodig. Hiervan was reeds €10.000 opgenomen in 

de voorjaarsnota (zie Hoofdstuk 3.5). Extra benodigd is €37.000 
 
B. Er zijn middelen gereserveerd voor kwaliteitsontwikkeling van de griffie, namelijk voor: 
- eenmalig extra opleidingsbudget om het griffiepersoneel in staat te stellen de raad en haar 

omgeving doeltreffender en efficiënter te ondersteunen en adviseren. Dit kan van het reguliere 
opleidingsbudget; 

- herwaardering van de functies in een "griffiegebouw" dat bestaat uit de functies 
raadsondersteuner - raadsadviseur - raadsgriffier; indien er sprake is van herwaardering (op basis 
van een presidiumbesluit over advies van de interim-griffier) dan zullen persoonlijke 
ontwikkelingstrajecten van het griffiepersoneel bepalen in welk tempo extra middelen nodig zijn 
(per saldo €20.000); 

- het uitbesteden van de verslaglegging van de plenaire raadsvergaderingen om als griffie zonder 
piekbelasting de raad te kunnen dienen (€17.500). Bij deze uitbesteding is te overwegen de 
griffieformatie iets naar beneden aan te passen, dit kan eveneens indien de raadsdossiers 
voortaan geen dubbel werk meer voor de griffie opleveren. Daarmee is plusminus een kwart fte te 
besparen op de griffie. 

 
Van beheer… naar beheer en ontwikkeling 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota is onderbouwd aangegeven op welke plaatsen de organisatie 
versterkt moet worden om te voorkomen dat op een bepaald moment de verantwoordelijkheid van de 
organisatie ten opzichte van de samenleving niet meer kan worden waargemaakt. Deze is onder de 
titel “directe nood” opgenomen met een bedrag van € 453.000. De onderbouwing daarvan is u in juli 
toegezonden. Ook is toen aangegeven dat op een aantal plaatsen in de organisatie dat niet voldoende 
is, met name om een werkelijk evenwichtige overgang naar beheer en ontwikkeling zoals bedoeld is 
met OWN 2020 te realiseren. 
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Dit heeft om nadere prioriteitsteling gevraagd. Dit levert op dat voor een bedrag van € 363.000 
(structureel) zowel financieel als organisatorisch de belangrijkste zaken kunnen worden ingezet.  
 
Wat bereiken we: 
-          Invulling aanspreekpunt Fidessa, 
-          Versterking op het vlak van welzijn 
-          Strategische versterking, netwerker en subsidie verwerving. 
-          Actuele digitale bestemmingsplannen 
-          Uitvoering LOP 
-   Kwaliteitsbeeld openbare ruimte is conform beleid 
-          Gemeente heeft antwoord wordt gerealiseerd. 
-          Organisatiebrede projecten op vlak van gegevensbeheer en verbetering dienstverlening krijgt  

 vorm. 
-          Handjes ter ontlasting van eerste medewerkers. 
 
Feitelijk willen we graag meer doen, maar gezien de financiële beperkingen kan dat niet. Zo zullen we 
bijvoorbeeld niet kunnen gaan werken met trainees. Het opstellen van uitvoeringsbeleid sociale zaken  
zullen we op incidentele basis uit de WMO putten en er zal minder handhaving buitenruimte 
plaatsvinden dan we wensen. 
 
Sociaal cultureel werk 
Fidessa werkt (na de besluitvorming t.a.v. de ontvlechting van het Pakhuus) aan de 
herinrichting/stimulans van het sociaal-cultureel werk in Silvolde. Daarnaast gaat Fidessa mogelijk een 
coördinerende rol vertolken in De Rietborgh en De Lichtenberg. Deze ontwikkelingen zullen tot hogere 
subsidie-uitgaven 2009 e.v. leiden. Exacte cijfers zijn nog niet bekend en volgen in de loop van 2008.  
Vooralsnog is een bedrag ingeschat van € 40.000. Er is ten opzichte van de voorjaarsnota € 20.000 
opgenomen. 
 
Kapitaallasten aanv. budget verbouw brandweergarage Varsseveld 
Door de Arbeidsinspectie is een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden binnen de 
brandweerorganisatie. Eèn van de conclusies is dat de kazernes van Silvolde en Varsseveld op een 
aantal wezenlijke punten niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De Arbeidsinspectie heeft 
aangegeven dat de gebouwen op deze punten zo spoedig mogelijk moeten worden aangepast.. In de 
voorjaarsnota van 2007 was indicatief een bedrag opgenomen van € 300.000. Dit bedrag was niet 
volledig onderbouwd, maar gebaseerd op ervaringscijfers. Inmiddels is er een definitief 
verbouwingsplan voor Varsseveld, waarin het gebouw afgewerkt en ingericht wordt overeenkomstig 
de Arbo-eisen van 2008. Uiteindelijk resulteert dit in een hogere investering van € 102.800. De 
hiermede gepaard gaande kapitaallasten bedragen € 7.650. 
 
Afschaffing hondenbelasting 
In 2009 zal de afschaffing van de hondenbelasting uitgewerkt worden. Dan zal blijken wat de 
consequenties en mogelijkheden van het afschaffen van de hondenbelasting zijn. De uitvoering en de 
financiële consequenties worden opgenomen in de begroting 2010. 
 
OWN2020 
Wij stellen voor om het projectbureau vanaf 2010 op te gaan nemen in de normale formatie van de 
gemeentelijke organisatie. Daarvoor moeten de structurele kosten helder worden gemaakt en moet 
duidelijk zijn, hoe deze worden gedekt. Na verbetering van de administratie van de grondexploitatie 
(nu in voorbereiding) kan pas worden overgegaan tot opstellen van het beloofde master financiele 
plan voor OWN 2020. Dat zal in ieder geval bij de voorjaarsnota beschikbaar zijn. 
Uitgangspunt van gemeenten1 is, dat een projectbureau voor 100% gedekt moet worden uit de 
projecten. Het is daarom van het grootste belang, dat de projecten voor de komende jaren uitgewerkt 
worden in concrete projectplannen.  
Uit dit principe volgt, dat er géén financiële gevolgen mogen voortkomen uit het opnemen van het 
projectbureau in de normale organisatie. Er bestaat vanaf 2010 het risico dat het niet volledig haalbaar 
is. Bij de voorjaarsnota 2010 zal het projectburo worden doorgerekend en hier zal meer duidelijkheid 
over komen (zie ook paragraaf 6.7 Weerstandsvermogen). 
 

                                                      
1 Bron: planeconoom OWN 2020 
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Structuurvisie(s) 
De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening stelt het opstellen en vaststelen van een structuurvisie (voor 
het gehele gemeentelijke gebied) verplicht. Voor de ontwikkelingen van OWN 2020 is een dergelijke 
visie een belangrijk fundament. Een dergelijke planologische visie kunnen we nu niet zelf opstellen. 
We stellen voor het opstellen van de structuurvisie volledig uit te besteden in 2009 en daaraan 
gekoppeld voor enkele gebieden een specifieke gebiedsvisie te ontwikkelen op basis van de 
structuurvisie. We denken daarbij onder andere aan het gebied de Paasberg en directe omgeving. De 
totaalkosten van dit project bedragen ongeveer € 150.000 éénmalig.  
 
Septembercirculaire 2008  
Op de valreep is nog rekening gehouden met de extra inkomsten verband houdende met de 
september-circulaire. 
Het gemeentefonds groeit en krimpt met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven- 
deze groei of krimp wordt accres genoemd. 
Mede door het aanzienlijke pakket aan investeringen nemen de rijksuitgaven in de jaren 2008 en 2009 
flink toe. Het kabinet investeert daarbij bijvoorbeeld fors op het gebied van infrastructuur en onderwijs. 
Ten opzichte van de meicirculaire is vooral het accres voor het jaar 2009 fors toegenomen, wat 
uiteindelijk resulteert in een extra inkomst(Algemene Uitkering) van € 410.000,--. De jaren 2010 en 
2011 vertonen daarentegen weer een daling. 
 
Ophoging kapitaallasten 
De gemeente wil blijven ontwikkelen en groeien. Dit wordt mogelijk als er een stijgende lijn in de 
investeringen is. Deze groei zorgt voor een toename van de kapitaallasten. 
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Hoofdstuk 4 – PROGRAMMAPLAN 
 

PROGRAMMA 1 - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
Portefeuillehouder: J.W. Haverdil Ambtelijk verantwoordelijk: L. de Weerd 
 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

Onder dit programma vallen bestemmingsplannen, stads- en dorpvernieuwing 
en vergunningverlening inzake ruimtelijke ordening, reclame, bouw en sloop 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

De kaders worden vooral bepaald door de Wet op de Ruimtelijke ordening, het 
provinciale Reconstructieplan, het Streekplan en regionale beleidsafspraken 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Bestemmingsplannen Div. Ruimtelijke ordening 
Centrumplannen 
- Varsseveld  
- Terborg 
- Gendringen 
- Ulft 

 
2002
2004
2005
2007 

Masterplannen / structuurplannen 

Leefbaarheidplannen 
- Heelweg 
- Varsseveld 
- Kleine kernen voor-

malig Gendringen 

 
2002
2003 
 
2004 

Oriëntaties op de ruimtelijke en sociaal-maat-
schappelijke mogelijkheden en onmogelijk-
heden binnen de betreffende woonkernen 
Oriëntatie op de kleine woonkernen met een 
inventarisatie van knelpunten 

Oude IJsselstreek op 
weg naar 2020 

2006 Ontwikkelingsvisie 

APV 2006 Aanvullende regels op gebied ruimtelijke 
ordening 

Bouwverordening 2006 Nadere uitvoeringsregels, aanvullend op 
wettelijke regels 

Welstandsnota 2006 Welstandsbeleid 
Wet Ruimtelijke 
ordening (nWRo) 

2008 Nieuwe wettelijke regelgeving op het gebied 
van ruimtelijke ordening 

    
Ontwikkelingen 
 
 

- Wet op de Openlucht Recreatie vervalt per 1 januari 2008 
- De invoering van de omgevingsvergunning is tot nader order uitgesteld. Deze 

integrale vergunning heeft vooral een dienstverleningsdoel (zie programma 10 - 
Algemeen bestuur); 

- De Digitale Uitwerking Ruimtelijke Plannen (DURP) is in de nWro 
voorgeschreven. De implementatie van DURP vindt voor 1 juli 2009 plaats. 

- De gemeente is vanuit de nWro verplicht om een structuurvisie voor het totale 
grondgebied van de gemeente vast te stellen als basis voor nieuwe 
bestemmingsplannen. Een aanzet wordt in 2009 gemaakt. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

Hoofddoelstelling: 
Realiseren van een vitale plattelandsgemeente  
 
 
Voorbereiding bestemmingsplannen centrumplannen  en actualisering diverse bestemmingsplannen  
 
 
1. Subdoelstelling: 
Tot stand brengen van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met gedifferentieerde woningbouw 
en verantwoorde werkgelegenheidsperspectieven 
 

1.1 OWN 2020 projecten uitvoeren (zie beleidshoofdpunt 2.1.) 
 
1.2 Ontwikkeling centrumplannen (zie beleidshoofdpunten 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5) 

 
1.3 Leefbaarheidplannen opstellen (zie beleidshoofdpunt 2.10) 

 
 

2. Subdoelstelling: 
Revitalisering van het stedelijk gebied 
 

2.1 - Het Gietelinck (zie beleidshoofdpunt 2.6) 
 

 - De Hutten-Zuid (zie beleidshoofdpunt 2.7) 
 
 

3. Subdoelstelling: 
Ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, landschap, recreatie en toerisme 
 
 Zie ook beleidshoofdpunt Plattelands ontwikkeling, recreatie en toerisme 
 

 Versterken van sociaal economische omstandigheden landbouw, recreatie en toerisme, 
wonen, werken en leefbaarheid (zie beleidshoofdpunt 2.11) 
 

 Creëren van een goede omgevingskwaliteit op het gebeid van water, milieu, natuur, 
landschap en cultuurhistorie (zie beleidspunthoofdpunt 2.11) 
 

 Het verbeteren van recreatieve voorzieningen om toename van het aantal bezoekers te 
bewerkstelligen en de economie te versterken (zie beleidshoofdpunt 2.11) 

 
 Investeringen (zie Meerjarig Investeringsplan) 
 

 

4. Subdoelstelling: 
Woningbouw volgens regulier woningbouwprogramma en  programma OWN 2020 

 
1.1 Nieuwe woongebieden ontwikkelen 

 
Breedenbroek 
- Het Rabelink-2:     2011-2015  Gem.grondexploitatie 
 Hier zij nog geen activiteiten. 
-   Den Dam:     2009-2010  Idem 
Etten: 
- locatie Vink:    2009   Externe exploitatie 
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 Er is al eens een bouwplan ingediend. Momenteel zijn er vanuit de ontwikkelaar geen  
             activiteiten. 
- Schimmels III (20 won):   2008-2011  Externe exploitatie 
 Bouw is gestart. 
- Oldenhove:     2009   Externe exploitatie 
 Er is bouwvergunning verleend voor 6 woningen.  
- Klompendijk (3 won.):   2009   Externe exploitatie 
        Plan is in ontwikkeling. 
Gendringen: 
- Lenteleven/Waalstraat (119 won):  2008-2010  Gem. exploitatie 
        Bestemmingsplan in procedure. 
- Vml gemeentewerf:    2009   Gem. exploitatie 

         Ontwerpplan is gemaakt. 
- IJsselweg:      2009   Externe exploitatie 
        Geen activiteiten 
Megchelen: 
- Kiwitz (18 won):    2009-2010  Externe exploitatie 
 Bestemmingsplan en bouwplannen zijn in ontwikkeling 
- Past. Geerdink-Johanninkweg:  2009   Externe exploitatie 
        Geen activiteiten 
Netterden: 
- Slawijkseweg (25 won):    2008-2011  Gem. exploitatie 
 Bestemmingsplan in procedure.. 
- Emmerikseweg 4: (4 won.)    2008-2009  Externe exploitatie 
 De bouwvergunningen zijn verleend. 
Silvolde: 
- Biely Sport:     2009   Externe exploitatie 

       Plan wordt ontwikkeld. 
- De Bult:     2009   Externe exploitatie 

      Procedure loopt. 
- De Olde Bond:    2009   Externe exploitatie 

      Plan is in ontwikkeling        
- Jachtlaan/t Heem (12 won):   2009   Externe exploitatie 

       Procedure loopt. 
- Suselbeek  (49 won.):   2011   Externe exploitatie 

       Plan is in ontwikkeling. 
- Terborgseweg (21 won):   2009-2010  Externe exploitatie 

       Plan is in ontwikkeling. 
Sinderen: 
- Kromkamp (27 won) 

         Wacht op plannen Kromkamp. 
Terborg: 
- ABN:      2009   Externe exploitatie 
       Plan is in ontwikkeling. 
-       Doetinchemseweg/Markt:    2009   Externe exploitatie 

      Plan is in ontwikkeling.       
- Rietborgh/Bosboomstraat:   2009-2010  Externe exploitatie 
 Planontwikkeling loopt. 
- Gravenpad:    2010   Externe exploitatie 

      Geen activiteiten. 
- Hof van Terborg:    2009   Externe exploitatie 

      Ontwikkeling loopt. 
- Plein Kaak:     2008-2010  Externe exploitatie 

      plannen zijn in uitvoering 
- Stationslokatie:    2010   Externe exploitatie 

      Geen activiteiten. 
- Vezo:     2009   Externe exploitatie 

      Wordt nieuw plan ontwikkeld.    
      Ulft: 

- Centrumplan  (100 won):   2008-2011  Externe exploitatie 
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 Planontwikkeling loopt 
- Het Anker   (16 won):   2009   n.n.b. 

      Haalbaarheid en exploitatie worden onderzocht. 
- Biezenakker (p.m. won):   2008   Gem. exploitatie 

      Planontwikkeling loopt 
- Brandweerkazerne:    2009   Gem. exploitatie 

      Ontwerp bestemmingsplan is gereed. 
 Varsselder: 
- Voetbalveld (25 won):   2010   Gem. exploitatie 
- De Möl 
- V.d. Pavert 

      De haalbaarheid van de plannen wordt onderzocht, alleen of in combinatie met elkaar. 
      Varsseveld: 

- Essenkampterrein (vm school) (20 won): 2008-2009  Gem. exploitatie 
 Start uitgifte eind 2009. 
- Edah (15 won):     2009   Externe exploitatie 

      Stedenbouwkundig ontwerp isgereed.      
- Kuijpershof :     2009      Externe exploitatie 

      er is een nieuw plan in ontwikkeling. 
- Mauritshove:    2009   Externe exploitatie

 Ontwerp is gereed. 
- Tuitstraat 1 en 2:    2009-2013  Externe exploitatie 

      Hier zijn nog geen activiteiten. 
Westendorp: 
- Lettink:     2009   n.n.b.    

      Geen activiteiten. 
- Kerkhof:     2008   Externe exploitatie

   
      Bestemmingsplan is goedgekeurd. 

 
1.1 Transformeren verouderde industrieterreinen naar woongebieden 

 
- Akkermansweide, Terborg:   2008-2012  Gem. exploitatie 
 De mogelijkheden en de haalbaarheid worden onderzocht.   
 
- IJsselweide (noordelijk deel), Ulft:  2009-2015  Externe exploitatie 

          Door de ontwikkelaar is een ontwerpplan ingediend. 
  
- De Pol, Ulft:    2010-2015  n.n.b. 

           In het nieuwe bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen om het omzetten van  
            bedrijventerrein naar woningbouw mogelijk te maken. 

 
1.2 Bouwen voor specifieke doelgroepen 

 
- De Lichtenberg, Silvolde   2008-2010  Externe exploitatie 

          Over het plan voor een multifunctioneel centrum en woningen voor ouderen loopt overleg 
             met Wonion. 
 
- De Schuylenburg, Silvolde:   2007-2009  Externe exploitatie 

      Plan is in uitvoering 
 
- Eskopje, Varsseveld:   2007-2009  Gem. exploitatie 

        Bouwplan voor de starterswoningen is in voorbereiding. 
 

2. Subdoelstelling: 
Verbetering kwalitatieve woon- en werkomgeving 
 

2.1 Centrumplannen ontwikkelen 
 (zie beleidshoofdpunten) 
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EFFECT EN OUTPUT 
 

Effect (E)- of 
output (O) 
indicator 

E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting 
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Aantal 
gerealiseerde 
woningen 
(toename) 

O 80 
(2005) 

300 300 300  300 Volkshuisvestingsoverzi
cht (CBS-rapportage  
(netto = bouw-sloop)) 

1a. Tevredenheid 
over de 
woning 

E 8,3 
(2006) 

8,3 8,3 8,3  8.3 Benchmark: Staat van 
de gemeente 

1b. Tevredenheid 
over de 
directe 
woonomgevin
g 

E 7,4 
(2006) 

7,4 7,5 7,6  7.7 Idem 

1c. Tevredenheid 
van de 
burgers als 
wijkbewoner 

E 6,4 
(2006) 

6,5 6,5 6,5 6.8 Idem 

 
 
 
 
 
WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bestaand beleid 1.796.113 2.571.398 2.639.761 2.618.585 2.569.646  2.536.034 
Bestaat uit:  
Uren   1.228.016 1.198.288 1.198.288 1.198.288  1.198.288 
Overige uitgaven 1.343.382 1.441.473 1.420.297 1.371.358  1.337.746 
Autonome ontwikkelingen    
Intensiveringen   163.000 138.000 138.000  138.000 
Nieuw beleid    
Kapitaallasten MIP        
Totaal lasten 1.796.113 2.571.398 2.802.761 2.756.585 2.707.646 2.674.034
Bestaand beleid 1.599.754 1.034.795 1.041.295 1.041.295 1.041.295  1.041.295 
Autonome ontwikkelingen   8.795 8.795 8.795  8.795 
Intensiveringen   400.000 400.000 400.000  400.000 
Nieuw beleid        
         
Totaal baten 1.599.754 1.034.795 1.450.090 1.450.090 1.450.090 1.450.090
         
Totaal programma 196.359 1.536.603 1.352.670 1.306.495 1.257.556 1.223.944
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Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
         
         
MIP 2009 - 2012 (zie bijlage 
1) 

67.500 42.500 25.000 804.000 25.000 0

         
Totaal investeringen 67.500 42.500 25.000 804.000 25.000 0
       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves * 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Centrumplan Ulft -  
Verplaatsing Smeltkroes, 
bibliotheek 

111.207 113.432 114.753 116.761 119.096 121.478

Bijdrage De Hutten (zie 
beleidshoofdpunten Plan Het 
Gietelinck en Plan De 
Hutten-zuid) 

1.915.266 1.953.572 0 0 0 0

         
Totaal reserves 2.026.473 2.067.004 114.753 116.761 119.096 121.478
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
       
       

Financiële toelichting   
         
       
Programmabegroting 2008  
en 2009 

Door de doorbelasting aan uren gebaseerd op werkelijk geplande uren 
wordt er ten opzichte van 2008 minder toegerekend aan het 
programma. Uitgegaan is van het (voorlopig) begrotingsuitgangspunt 
dat de wooneenhedenvoorraden per jaarlijkse toetsdatum met 300 
toenemen. De extra bouwvergunningen die hiervoor moeten worden 
afgeven leveren een extra leges op van € 400.000,-  Hierbij is rekening 
gehouden met het ingediende college/raadsvoorstel om de leges van 
dure bouwwerken “af te toppen”. (zie ook lasten) 
Tegenover de extra leges staan extra uitgaven in de personele 
capaciteit om de extra bouwvergunningen te kunnen afleveren.  

         
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009 

Voor de verklaring van de toename van de lasten en baten wordt 
verwezen naar bovenstaande. 

         
Mutaties meerjaren-
perspectief 

 Aangezien de mutaties voornamelijk plaatsvinden in de eerste 
jaarschijf wordt dit niet verder toegelicht. 
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PROGRAMMA 2 - WONEN EN WERKEN 
 
Portefeuillehouder: J.W. Haverdil Ambtelijk verantwoordelijk: W. Peters 
 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

Onder dit programma vallen volkshuisvesting en woningbouw, economische 
aangelegenheden en ambulante handel, gronden, bouwgrondexploitatie, 
groenvoorzieningen, speelplaatsen, bossen en natuurterreinen 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

De gemeentelijke beleidsvrijheid wordt beperkt door de volgende kaders: 
Woningwet, Streekplan, provinciale en regionale beleidsafspraken, 
prestatieafspraken met  woningbouwcorporaties en de Grondexploitatiewet 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Nota Inkoopbeleid  2005 Onder meer aanbestedingen  
Nota Grondbeleid 2005 Beleidsnota  
OWN 2020 2006 Ontwikkelingsvisie 
Regionale zoekzones 
woningbouw 

2006 Uitbreidingslocaties 

Kwalitatief woon-
programma 

2006 Uitvoeringsprogramma 2006-2010 in 
afstemming met regio 

Leefbaarheidplannen div Zie ook beleidshoofdpunt Leefbaarheid kernen 
en programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling 

Nota warenmarkten 2007 Beleidsnota 
Speelruimten 
beleidsplan 

2007 Beleidsnota 

Nota reclamebeleid 2007 Beleidsnota 
    

Ontwikkelingen 
 
 

Meer omvangrijke projecten zullen in toenemende mate worden omgeven door 
samenwerkingsovereenkomsten tussen partijen. Hierbij wordt mogelijk gebruik 
gemaakt van PPS-constructies (publiek-private samenwerking). 
De nieuwe Wet Ruimtelijk Ordening en Grondexploitatie geven een betere  
mogelijkheid om tot kostenverhaal te komen bij exploitaties waarbij meerdere 
eigenaren zijn betrokken.  
 

 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Tot stand brengen van een vitale plattelandsgemeenten met een zo optimaal mogelijk woon-, werk-, 
en leefklimaat en waarin voldoende en passende huisvesting voor eigen inwoners is gerealiseerd en 
een gedifferentieerd aanbod aan woningzoekenden van elders kan worden voorgelegd. 
 
  

1. Subdoelstelling: 
Nieuwbouw en planvorming afstemmen op kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte van  eigen 
inwoners en potentiële nieuwe inwoners van de gemeente 
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1.1 Nieuwe woongebieden ontwikkelen 

 
• Aantallen woningen 

Voor de groei van het aantal woningen van 2009-2012 wordt uitgegaan van een reële netto 
groei van 300 woningen per jaar: 
 
Jaar 2009 2010 2011 2012 
Aantal woningen per 1-1 16.085 16.385 16.685 16.985 

 1-1-2008 werkelijk aantal woningen: 15.942 
 
 

• Aantallen inwoners 
Het gemiddelde aantal inwoners per woning op 1-1-2008 is 2,5. Rekening houdend met de 
landelijke tendens dat huishoudens kleiner worden (daling van gemiddelde met 0,01 per jaar), 
stijgt het aantal inwoners als volgt: 
  
Jaar 2009 2010 2011 2012 
Aantal inwoners per 1-1 40.051 40.634 41.211 41.783 

 1-1-2008 werkelijk aantal inwoners: 39.914  
 

Voor de inhoudelijke projecten wordt verwezen naar programma 1. 
 

 
 

2. Subdoelstelling: 
Verbetering kwalitatieve woon- en werkomgeving 
 

2.1 Centrumplannen ontwikkelen 
 (zie beleidshoofdpunten) 
 

2.2 Verouderde woonwijken herinrichten  
 

- Schrijversbuurt Gendringen 
Het grootste deel is gerealiseerd. De laatste woningen zijn in ontwikkeling. 

- Beatrixstraat, Terborg 
Het plan is gedeeltelijk in uitvoering. Deel is gesloopt. 

- Vogelbuurt, Ulft 
 Het plan is, in combinatie met het plan Biezenakker, in voorbereiding.  
- De Lichtenberg, Silvolde 
 Met Wonion vindt overleg plaats over de te bouwen woningen. 
- Essenkamp, Varsseveld 
 Hier zijn nog geen activiteiten. 

 
 

3. Subdoelstelling: 
Verbeteren leefbaarheidmilieu in alle woonkernen gemeente 
 

3.1 Uitvoeren Speelruimte Beleidsplan  
 

 
3.2 Opstellen Groenbeleidsplan 

Is in voorbereiding. Binnenkort komt brainstormsessie met raadscommissie. 
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4. Subdoelstelling: 
Versterken sociaal economische omstandigheden 
 

4.1 Zie beleidshoofdpunt Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme 
 

 
 

5. Subdoelstelling: 
Economische ontwikkeling 
 

5.1 Optimaliseren bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden uitbreiden 
 
Industrieterreinen in Ulft en Varsseveld ontwikkelen en uitgeven 
Op industrieterrein Hofskamp te Varsseveld worden gronden uitgegeven. Terrein De 
Rieze te Ulft wordt  bouwrijp gemaakt en er lopen gesprekken met gegadigden voor 
industriegrond. 
 

 
5.2 Middenstand optimaliseren en ambulante handel vitaliseren 

 
- Centrumplannen met winkelconcentratie in grotere woonkernen adequaat vormgeven en 

ontwikkelen 
zie beleidshoofdpunten centrumplannen. 
 

- Vitaliseren weekmarkten 
 

- Varsseveld 
- Silvolde 
- Terborg 
- Ulft 
- Gendringen 

 

6. Subdoelstelling: 
Meer focus gemeente op kerntaken 
 

6.1 Vermindering gemeentelijke bezittingen 
Afstoten woningbezit, garageboxen en bossen 

                Momenteel vindt inventarisatie plaats. Afhankelijk van deze inventarisatie komt er een 
                voorstel tot eventuele verkoop. 

 
 
 
EFFECT EN OUTPUT 
 
 
Effect (E)- of output (O) 

indicator 
E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Tevredenheid burgers over 
woning 

E 8,3 
(2006) 

8,3 8,3 8,3 8,3 Benchmark: Staat 
van de gemeente 

Tevredenheid burgers over 
directe woonomgeving 

E 7,4 
(2006) 

7,5 7,5 7,5 7,5 Idem 

Tevredenheid burgers over 
speel-mogelijkheden 

E 6,0 
(2006) 

6,2 6,3 6,3 6,3 Idem 

Tevredenheid burgers over 
winkels in de buurt 

E 6,5 
(2006) 

6,5 6,5 6,5 6,5 Idem 

Tevredenheid burgers over 
winkels in de gemeente 

E 6,2 
(2006) 

6,4 6,5 6,5 6,5 Idem 
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Ondernemingsklimaat E 6,0 
(2006) 

6,5 6,5 6,5 6,5 Gemeentelijk 
ondernemingsklimaat 
in de Achterhoek* 

1.3 Aantal nieuwe 
woningen voor  specifieke 
doelgroepen 

- levensloopbestendig  
- starters 
- zorgwoningen 

O 0 
(2006) 

 
 
 

80 
30 
50 

 
 
 

75 
30 
- 

 
 
 

75 
30 
- 

 
 
 
75 
30 

Volkshuisvestings-
overzicht (CBS-
gegevens) 

*Onderzoek wordt eens in de 3 jaar in regionaal verband uitgevoerd.  
Het volgende jaar van onderzoek is 2009 

 
 
 
WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bestaand beleid 16.409.221 5.076.230 10.981.508 10.985.451  10.991.747 10.985.473 
Bestaat uit:  
Uren   3.303.673 2.987.749 2.987.749  2.987.749 2.987.749 
Overige uitgaven  1.772.557 7.993.759 7.997.702  8.003.998 7.997.724 
Autonome ontwikkelingen   10.000 10.000  10.000 10.000 
Intensiveringen       
Nieuw beleid    
Kapitaallasten MIP        
Totaal lasten 16.409.221 5.076.230 10.991.508 10.995.451 11.001.747 10.995.473
Bestaand beleid 14.546.126 1.261.542 7..235.639 7..235.639 7..235.639 7..235.639
Autonome ontwikkelingen    
Intensiveringen   15.000  15.000  15.000  15.000
Nieuw beleid        
         
Totaal baten 14.546.126 1.261.542 7.250.639 7.250.639 7.250.639 7.250.639
         
Totaal programma 1.863.095 3.814.688 3.740.869 3.744.812 3.751.108 3.744.834
       
       
       
       
       
       

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting 
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
         
         
MIP 2009 - 2012 (zie bijlage 1) 67.500 42.500 25.000 804.000 25.000 0
         
Totaal investeringen 67.500 42.500 25.000 804.000 25.000 0
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Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
         
Onderhoud openbaar Groen 187.039 140.734 124.649 126.830 129.366 131.953
Fonds bovenwijkse 
voorziening 
grondexploitatie(zonder 
beslag) 

562.895 345.742 322.057 327.693 334.246 340.931

Algemene reserve 
grondexploitatie 

44.282 45.168 948.023 964.613 983.903 1.003.581

Reserve komuitleg 
grondexploitatie 

0 0 44.992 45.779 46.694 47.628

Reserve revitalisering 
bedrijfsterreinen 

0 0 16.815 17.109 17.451 17.800

         
Totaal reserves 794.216 531.644 1.456.536 1.482.024 1.511.660 1.541.893
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
       
       

Financiële toelichting   
       
Programmabegroting 2008  en 
2009 

Zowel de lasten als de baten kant stijgt met € 6.000.000,- wegens het 
opnemen van de bouwgrondexploitatie onder dit programma. In de begroting 
2008 was dit nog niet verwerkt.  
Door daling van het aantal toegerekende uren op planningbasis aan het 
programma, dalen de netto lasten voor dit programma 
 

       
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009  In 2007 waren de bouwgrondexploitaties niet opgestart 
         
Mutaties meerjaren-
perspectief 

Aangezien de mutaties voornamelijk plaatsvinden in de eerste jaarschijf 
wordt dit niet verder toegelicht. 
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PROGRAMMA 3 - VERKEER EN VERVOER 
 
Portefeuillehouder: G.A. van Balveren Ambtelijk verantwoordelijk: K. Jacobs 

 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

Onder dit programma vallen de wegen, straten en pleinen, openbare verlichting, 
verkeer en verkeersveiligheid en openbaar vervoer 

Beleidsruimte en 
kaders 

De kaders zijn vastgelegd in: Planwet Verkeer en Vervoer, Nationale verkeers- 
en vervoerplan (Nota Mobiliteit) en het Provinciale Verkeer- en Vervoerplan 
(PVVP) 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Gemeentelijk Verkeer- 
en Vervoerplan 

2006 Verkeersveiligheid, openbaar vervoer, 
schoolomgevingen en gedragsbeïnvloeding 

Beleid 60 km/uur 
wegen 

2007 Instellen 60 km/uur-zones 

Notitie Rationeel 
Wegbeheer 

2008 Beheer en onderhoud wegen 

Kaderstellende notitie 
parkeren 

2008 Parkeerbeleid  

Notitie langzaam 
verkeer 

2008 Betreft fietsers, voetgangers en 
landbouwverkeer 

    
Ontwikkelingen 
 

Mobiliteit blijft toenemen. Verder zijn er geen ontwikkelingen die van invloed zijn 
op de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma te melden 
 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Een duurzaam veilige gemeente op gebied van verkeer en vervoer 
 
 

1. Subdoelstelling: 
Verhogen verkeersveiligheid 
 

1.1 Opstellen jaarlijks actieplan verkeersveiligheid 
 In 2006 is het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het GVVP 

bevat de meerjarenplanning. In dit plan is opgenomen dat jaarlijks een evaluatie 
plaatsvindt in het actieplan verkeersveiligheid. Deze evaluatie is gepland in het 3e 
kwartaal van 2009. 

 
1.2 Opvullen blinde vlekken in 60 km/uur zones 

In het najaar van 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders een 
aanvullende beleidsnotitie over het opvullen van blinde vlekken in 60 km/uur-zones 
vastgesteld. Dit beleid wordt in 2009 uitgevoerd. De mogelijkheden voor het invoeren van 
60 km/uur worden in ieder geval onderzocht voor de omgeving rond de Keppelbroeksdijk 
in Westendorp en rond de Heelweg.  
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1.3 Inrichten schoolzones nabij basisscholen 

In het GVVP uit 2006 is vastgesteld dat de gemeente bereid is schoolzones in te stellen 
met als voorwaarde dat scholen actief verkeersbrigadiers werven. Scholen worden actief 
benaderd. In 2009 wordt de schoolzone bij de Brede School in Terborg uitgevoerd.  

 
1.4 Realisatie verkeersveilige landbouwroutes 
 Naar aanleiding van de provinciale pilot zijn de projecten landbouwverkeer N317 Etten en 

N318 bij Varsseveld opgenomen op de actielijst 2008-2010 door de provincie. Uitvoer is 
afhankelijk van de verantwoordelijk wegbeheerder, de provincie Gelderland. 

 
1.5 Diverse activiteiten 

Zie beleidshoofdpunten Centrumplannen Terborg, Ulft en Varsseveld 
 
1.6 Notitie mobiliteitsbeleid 
 In het GVVP is als aanbeveling opgenomen om een intern mobiliteitsbeleid te 

ontwikkelingen. Hiermee is het mogelijk om het verkeers- en vervoersgedrag van het 
eigen personeel te beïnvloeden. Deze notitie wordt in 2009 opgesteld. 

 
1.7 Opstellen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 
 Het huidige GVVP heeft een looptijd van 2006-2010. In 2010 moet een nieuw GVVP 

worden opgesteld.  
 

 

2. Subdoelstelling: 
Voldoende parkeergelegenheid 
 

2.1 Uitvoeringsprogramma notitie parkeren 
 In het najaar 2008 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie parkeren behandeld. 
                De richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad worden in 2009 uitgevoerd. Te 
                denken valt aan het instellen van een parkeerfonds, het onderzoeken van de mogelijkheid 
                om blauwe zones in te stellen en het instellen van vrachtwagenverboden in woonwijken.  

 

3. Subdoelstelling: 
Verkeersveilig en aansluitend netwerk van (brom) fietsvoorzieningen, zowel utilitair als recreatief 
 

3.1 Uitvoeren notitie Langzaam verkeer 
 In het najaar van 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders de notitie 
                   Langzaam verkeer vastgesteld. Dit betreft beleid voor voetgangers, (brom)fietsen en 
                   landbouwverkeer. Dit beleid wordt in 2009 uitgevoerd. 
 

4. Subdoelstelling:   
Kwalitatief goede wegen, straten en pleinen 
 

4.1 Opstellen notitie rationeel wegbeheer 
       Werkzaamheden groot onderhoud met als basis de jaarlijkse wegeninspectie.         
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EFFECT EN OUTPUT 
 
 

Effect (E)- of output 
(O) indicator 

E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting 
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

1a. Tevredenheid 
burgers over wegen 
en straatmeubilair 

E 5,7 
(2006) 

5,7 5,7 5,7 5,7 Benchmark: 
Staat van de 
gemeente 

1b. Tevredenheid over 
de verlichting 

E 6,9 
(2006) 

6,9 6,9 6,9 6,9 Idem 

1c. Tevredenheid 
burgers over de 
verkeersveiligheid 

E 5,9 
(2006) 

6,3 6,4 6,5 6,5 Idem 

2. Tevredenheid over 
parkeren 

E 6,2 
(2006) 

6,4 6,5 6,5 6,5 Idem 

3. Tevredenheid 
burgers over 
fietsvriendelijkheid 
gemeente 

E 6,7 
(2006) 

6,9 7,0 7,0 7,0 Idem 

4.  Tevredenheid over   
     openbaar vervoer 

E 5,3 
(2006) 

5,5 5,6 5,6 5,6 Idem 

 
 
 
 
WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          
Bestaand beleid 3.766.239 4.951.493 4.785.617 4.771.387  4.650.146 4.569.380 
Bestaat uit:   
Uren   1.528.494 1.310.526 1.310.526   1.310.526 1.310.526 
Overige uitgaven  3.422.999 3.475.091 3.460.861  3.339.620 3.258.854 
Autonome ontwikkelingen     
Intensiveringen         
Nieuw beleid         
Kapitaallasten MIP         
Totaal lasten 3.766.239 4.951.493 4.785.617 4.771.387  4.650.146 4.569.380 
Bestaand beleid 249.600 94.660 84.591 84.591 84.591 84.591
Autonome ontwikkelingen     
Intensiveringen     
Nieuw beleid     
          
Totaal baten 249.600 94.660 84.591 84.591 84.591 84.591
          
Totaal programma 3.516.639 4.856.833 4.701.027 4.686.796 4.565.555 4.484.789
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Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

          
          
          
MIP 2009 - 2012 (zie bijlage 1) 4.518.912 560.000 3.958.912 6.393.800 4.145.420 3.061.000
          
Totaal investeringen 4.518.912 560.000 3.958.912 6.393.800 4.145.420 3.061.000
       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          
Reserve opknap Ulfterbrug 167.369 0 198.752 0 0 0
Reserve reconstructie wegen 160.470 0 0 0 0 0
Bodemsanering Openbare 
werken 

7.018 0 0 0 0 0

Herinrichting achterterrein 't 
Klosster 

16.704 0 0 0 0 0

          
Totaal reserves 351.561 0 198.752 0 0 0
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar  
       
       

Financiële toelichting   
       
Programmabegroting 2008  en 
2009 

De toegerekende en geplande uren in het jaar 2009 zijn lager dan de 
eerder toegerekende uren in 2008.  

       
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009 Geen opmerkingen  
          
Mutaties meerjaren-
perspectief 

 De lagere lastenmeerjarig worden nagenoeg geheel veroorzaakt door 
de vrijval in de kapitaallasten.  
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PROGRAMMA 4 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 
 
Portefeuillehouder:  J.F.M. Freriks/  Ambtelijk verantwoordelijk: K. Boessenkool 
 W.E.N. Rijnsaardt  

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

Onder dit programma vallen het gemeentelijke volksgezondheidsbeleid, waar-
onder de lijkbezorging, en het milieubeleid (onder meer afval- en rioolbeleid) 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

De van toepassing zijnde volksgezondheid- en milieuwetgeving en -circulaires, 
Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet. Rijks- en provinciaal volksgezond- 
en milieubeleid, Kaderrichtlijn water, Wet gemeenschappelijke regelingen, regio-
afspraken (op het gebied van volksgezondheid en milieu (afvalverwerking, NME, 
geluidsanering))  
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Afvalstoffen- 
verordening 

2005 In deze verordening is de afvalinzameling 
geregeld 

APV 2006 Aanvullende regels op het gebied van milieu 
Gemeentelijk 
rioleringsplan  

2006 Plan waarin staat op welke wijze invulling 
gegeven wordt aan de rioleringsinspanning 

Nota  lokaal volks-
gezondheidsbeleid 

2007 Plan waarin invulling wordt gegeven aan 
lokaal volksgezondheidbeleid 2008-2011 

    
Ontwikkelingen 
 
 

- Door wetswijzigingen neemt aantal te verlenen milieuvergunningen de jaren 
2008/2010 substantieel af. Verschuiving van milieuvergunningverlening naar 
handhaving. 

- Decentralisatie milieubeleid: gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid; vooral op 
het gebied van externe veiligheid, geluid, geur en bodem.  

- In 2008 wordt subsidie aangevraagd voor de uitvoering van Klimaatprogramma 
2009 – 2013. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Verbeteren van de volksgezondheid en de leefomgeving 
 
 Scheppen van randvoorwaarden voor het minimaal in standhouden en het verbeteren van 

de gezondheid en van de leefomgeving van de inwoners 
 Zie ook beleidshoofdpunt Wmo 
 
1. Subdoelstelling: 
Streven naar zo gezond mogelijke inwoners 
 

1.1 Opstellen van een uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid  
Uitvoeringsprogramma is opgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan 

 
1.2 Uitvoering gemeentelijke taken Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) 

Aan de uitvoering van de gemeentelijke taken WCPV wordt doorlopend uitvoering gegeven 
door onder andere de activiteiten voortvloeiend uit het uitvoeringsprogramma lokaal 
gezondheidsbeleid en het alcoholmatigingsplan. 
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1.3 Evaluatie lokaal gezondheidsbeleid  

Devaluatie lokaal gezondheidsbeleid staat gepland voor 2010. 
 
1.4 Opstellen en uitvoeren vervolgplan project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek 

Het vervolgplan Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek is opgesteld en de verschillende 
activiteiten worden doorlopend uitgevoerd 
 

 

2. Subdoelstelling: 
Schone en milieuhygiënische leefomgeving 
 

2.1 Bouwwerken zijn veilig, gezond om in te verblijven en passen in hun omgeving 
Aan deze doelstelling wordt gewerkt door bouwaanvragen en bestemmingsplannen  te 
toesten op milieu-aspecten. 
 

2.2 Activiteiten  zijn veilig, belasten het milieu minimaal en passen in hun omgeving 
Aan deze doelstelling wordt gewerkt door : 
1. het verlenen van milieuvergunningen. In dit programma is hiervoor een tweetal 

outputindicatoren opgenomen. 
2. het vaststellen van gemeentelijk Geluidbeleid in het voorjaar van 2009. 
3. het vaststellen van gemeentelijk beleid Externe Veiligheid in het voorjaar van 2009. 
4. een betere scheiding van huishoudelijk afval, verminderd aanbieden van restafval.  

Conform het door de raad in het najaar van 2008 vastgestelde Afvalstoffenplan 2008 
- 2012. In dit programma is hiervoor een tweetal outputindicatoren opgenomen. 

5. een hogere schoonheidsgraad (Vermindering van het zwerfvuil)  
Conform het door de raad in het najaar van 2008 vastgestelde Afvalstoffenplan 2008-
2012. In dit programma is hiervoor een outputindicator opgenomen. 

 
2.3 De bodem is geschikt voor de te onderscheiden functies; 

Aan deze doelstelling wordt gewerkt door het bewaken van de bodem conform het 
bodembeheersplan. In dit programma is hiervoor een outputindicator opgenomen 
 

2.4 De (grond)waterkwaliteit voldoet aan de daaraan gestelde eisen; 
Aan deze doelstelling wordt gewerkt door : 
1. het opstellen van een Waterplan. Het doel is dat in 2009 het Waterplan wordt 

vastgesteld.  
2. Minder riooloverstortingen. Conform het eind 2006 door de raad vastgestelde 

rioleringsplan. In dit programma is hiervoor een outputindicator opgenomen 
 

2.5 Het energieverbruik (CO2-emmissie) wordt beperkt; 
Aan deze doelstelling wordt gewerkt door intensivering van het klimaatbeleid. 
Conform het in 2008 vastgestelde Klimaatplan 2008-2012 
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EFFECT EN OUTPUT 
Effect (E)- of output (O) 

indicator 
E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

1. Tevredenheid burgers 
over 
zorgvoorzieningen 

E 6,8  
(2006) 

7,0 7,0 7,0 7,0 Benchmark: Staat 
van de gemeente 

2a. Tevredenheid burgers 
over afvalinzameling 

E 7,4  
(2006) 

7,4 7,5 7,5 7,5 Idem 

2b. Tevredenheid burgers 
over onderhoud wijk 

E 6,4  
(2006) 

6,5 6,5 6,5 6,5 Idem 

2c. Tevredenheid directe 
woonomgeving 

E 7,4  
(2006) 

7,4 7,5 7,5 7,5 Idem 

2d. Aantal riool-
overstortingen op 
oppervlaktewater 

O n.n.b. 
(2008) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b 
Registratiesysteem 
(vanaf 1/1/2009) 

2e. Hoeveelheid “rest” 
afval kg per inwoner 

O 232  
(2005) 

226 
 

220 214 208 Jaarlijkse sorteer-
proeven 

2f. Scheidingspercentage 
aangeboden 
huishoudelijk afval 

O 57% 
(2008) 

59% 61% 63% 65% Afvalanalyse 
(sorteerproeven) 

2g. Aantal contacten 
milieuvergunning (ex 
stoken snoeihout) 

O 136 136 136 136 
 

136 
 

Stramis (Squit) 

2h. Aantal termijnover-
schrijdingen 
Milieuvergunningen 

O 9 
(2007) 

7 5 3 1 
 

Stramis (Squit) 

2i. Gemiddelde 
schoonheidsgraad 

O 7,5 
(2006) 

7,6 7,8 7,9 8 (hetzelfde) CROW 
onderzoek 

2j. Aantal meldingen 
grondtransport 

O 40  
(2008) 

40 40 40 
 

40 
 

Stramis (Squit) 

 
WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bestaand beleid 10.436.458 11.579.479 11.885.970 12.026.335  11.947.383 11.860.398 
Bestaat uit:  
Uren   1.410.861 1.091.889 1.091.889  1.091.889 1.091.889 
Overige uitgaven  10.168.618 10.794.081 10.934.446  10.855.494 10.768.509 
Autonome ontwikkelingen   46.000       46.000      46.000       46.000 
Intensiveringen        
Nieuw beleid   25.000 38.000  100.000 100.000 
Kapitaallasten MIP        
Totaal lasten 10.436.458 11.579.479 11.956.970 12.110.355 12.093.383 12.006.398
Bestaand beleid 10.057.204 10.499.665 11.150.228 11.305.697  11.250.144  11.185.468
Autonome ontwikkelingen    
Intensiveringen   27.000 27.000 27.000 27.000
Nieuw beleid    
         
Totaal baten 10.057.204 10.499.665 11.177.228 11.332.697 11.277.144 11.212.468
         
Totaal programma 379.254 1.079.814 779.742 777.658 816.239 793.930
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Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting 
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
         
         
MIP 2009 - 2012 (zie bijlage 
1) 

4.810.750  4.810.750 3.639.750 5.512.750 4.852.750

         
Totaal investeringen 4.810.750 0 4.810.750 3.639.750 5.512.750 4.852.750
       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Begraafrechten 109.226 72.839 35.725 0 0 0
         
Totaal reserves  72.839 35.725 0 0 0
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
       
       

Financiële toelichting   
       
Programmabegroting 2008  
en 2009 

De hogere lasten ten opzichte van 2009 worden veroorzaakt door de 
toename van de begrote kapitaallasten ten opzichte van 2008.  
De hogere baten worden met name veroorzaakt door de toename van de 
leges. 
De verantwoorde uren zijn gebaseerd op de geplande uren voor het jaar 
2009. 
 

       
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009 

 Zie boven 
 

         
Mutaties meerjaren-
perspectief 

Toename van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten ten 
opzichte van de eerste jaarschijf 2009.  
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PROGRAMMA 5 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
 
Portefeuillehouder: J.P.M. Alberse Ambtelijk verantwoordelijk: A. Vaartjes 
 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

In het programma komen alle schakels van de veiligheidsketen aan bod: pro-
actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

De beleidsvrijheid is in een aantal wetten begrensd. De belangrijkste zijn: 
Gemeentewet, Algemene Wet Bestuursrecht, Brandweerwet, Wet rampen en 
zware ongevallen, Woningwet, Wegenverkeerswet, Wegenwet en Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens. 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Gemeentelijk Verkeer 
en Vervoerplan 

2006 Meerjarenplan over de aanpak verkeers-
knelpunten alsmede integrale visie op 
verkeerssysteem 

Kadernota Integrale 
veiligheid 

2007 Veiligheidsproblematiek organisatiebreed 
aanpakken 

Brandweerbeleidsplan 2007 Kwaliteit brandweerorganisatie verhogen 
Brandveiligheid-
verordening 

2007 Brandveilig gebruik van inrichtingen 

APV 2006 Ordelijk verloop maatschappelijk verkeer 
    

Ontwikkelingen 
 
 

Regionalisering 
De uitvoering van de veiligheidszorg wordt steeds meer in regioverband 
afgestemd en georganiseerd. Een belangrijke exponent hiervan is het Project 
NOG-Veiliger. Het is de verwachting dat dit project mettertijd opgaat in 
zogenaamde veiligheidshuizen. Vooralsnog blijft veiligheid echter wel een 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten. 
Verder wordt de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland en de gelijknamige politieregio steeds hechter.  
 
Rampenbestrijding 
Met de Wet op de veiligheidsregio worden een aantal rampenbestrijdingstaken 
van gemeenten toebedeeld aan de veiligheidsregio. Hierbij moet met name 
gedacht worden aan het opstellen van rampenplannen. 
De gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland werken momenteel al 
samen. Deze samenwerking wordt steeds hechter. Momenteel neemt de 
gemeente Oude IJsselstreek al deel aan een intergemeentelijk piketregeling voor 
Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid. Het is de verwachting dat deze 
regeling verder uitgebreid zal worden en dat ook voor andere taken dergelijke 
regelingen getroffen zullen worden. 
 
Brandweer 
- Clusteren binnen Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland met de 

gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Montferland betekent  verdergaande 
samenwerking brandweerzorg en centraliseren samenwerking (op basis van de 
nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s) 

- Ontwikkelingen Gebruiksbesluit en omgevingsvergunning zijn van invloed op de 
gebruiksvergunningen 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Subjectieve en objectieve veiligheid in de gemeente Oude IJsselstreek waarborgen en waar nodig 
verbeteren in samenwerking met inwoners, bedrijven, instellingen. 
 
 Uitvoeren van kadernota integrale veiligheid 2007 - 2010 
 Op 27 september 2007 is door de gemeenteraad de kadernota integrale veiligheid 

vastgesteld. Ter uitvoering daarvan is op 17 juli 2007 door het college het jaarprogramma 
integrale veiligheid vastgesteld. 

 
 De in het jaarprogramma beschreven activiteiten maken voor het merendeel deel uit van 

bestaand beleid en wordt zoals te doen gebruikelijk uitgevoerd. De vorderingen ten aanzien 
van nieuw beleid wordt hieronder beschreven. 
 
Veilige woon- en leefomgeving 
Het college heeft op 8 juli 2008 ingestemd met het project buurtbemiddeling. Het is de 
verwachting dat dit najaar een start kan worden gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering 
van dit project. 
 
Jeugd en Veiligheid 
Er is een convenant in voorbereiding waarin veiligheidsafspraken in en om scholen worden 
vastgelegd. De verwachting is dat dit convenant eind oktober 2008 ondertekend kan 
worden. 
 
Externe Veiligheid 
Het extern veiligheidsbeleid is in voorbereiding. 
 
Rampenbestrijding 
I.v.m. de overdracht van werkzaamheden worden enkele activiteiten op het gebied van 
rampenbestrijding met enig vertraging uitgevoerd. De aanschaf van een bij de Regio 
geplaatste communicator (waardoor mensen geautomatiseerd  gealarmeerd kunnen 
worden) is vertraagd omdat op regionaal niveau nog geen definitieve afspraken gemaakt 
zijn over het gebruik van dit apparaat. 
 

 

1. Subdoelstelling: 
Inrichten brandweerorganisatie die alle schakels veiligheidsketen naar behoren kan uitvoeren. Hierbij 
wordt rekening gehouden met ontwikkeling veiligheidsregio  
 

1.1 Uitvoeren brandweerbeleidsplan 
  

Het brandweerbeleidsplan is op 17 december 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. De 
stand van zaken voor de in 2007 en 2008 uit te voeren voorstellen is als volgt: 

− Preventietaken: Anticiperen op Gebruiksbesluit en Omgevingsvergunning. 
Het college heeft de, in anticipatie op de inwerkingtreding van het gebruiksbesluit, te 
volgen werkwijze vastgesteld; 

− Voorzien in goede bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen en het 
onderhouden van de bluswatervoorziening. 
De uitvoering van dit voorstel wordt in 2008 uitgevoerd; 

− Kwaliteit van het oefenen en opleiden voor bevelvoerders verbeteren en de 
nodige faciliteiten leveren. 
De extra bevelvoerdertrainingen hebben in februari 2008 plaatsgevonden; 

− Vrijwilligers op een veilige manier hun taken laten uitvoeren. 
De risicoanalyse met aanbevelingen is in concept gereed. 
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2. Subdoelstelling: 
Verkeersveiligheid verbeteren 
 

2.1 Zie beleidshoofdpunten Centrumplan Terborg, Ulft en Varsseveld 
 
 

3. Subdoelstelling: 
Sociale veiligheid verbeteren 
 

3.1 Zie beleidshoofdpunten Centrumplan Ulft 
 
 
 
EFFECT EN OUTPUT 
 
 
Effect (E)- of output 

(O) indicator 
E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting 
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

1. Percentage 
inwoners dat zich 
vaak onveilig voelt 

E 25,0% 
(2006) 

23,0% 22,0% 21,0% 20,0% Benchmark: 
Staat van de 
gemeente 

2. Percentage 
inwoners dat vaak 
onveilige plaatsen 
in de buurt mijdt 

E 41,7% 
(2006) 

41,2% 41,0% 41,0% 40,0% Idem 

3. Percentage 
inwoners dat vaak 
onveilige plaatsen 
in de gemeente 
mijdt 

E 38,1% 
(2006) 

37,8% 37,5% 37% 36,5% Idem 

4. Tevredenheid 
burgers over 
aanpak sociale 
veiligheid 

E 5,5 
(2006) 

5,7 5,8 6,0 6,5 Idem 

5. Tevredenheid 
burgers over 
functioneren politie 

E 5,7 
(2006) 

5,9 6,0 6,0 7,0 Idem 

 
 
 
 
WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          
Bestaand beleid 1.367.890 2.078.271 2.216.363 2.195.856  2.187.475  2.168.285 
Bestaat uit:   
Uren   676.179 878.423 878.423  878.423  878.423 
Overige uitgaven  1.402.092 1.337.940 1.317.433  1.309.052  1.289.862 
Autonome ontwikkelingen   75.000     75.000      75.000     75.000 
Intensiveringen   -13.000 -13.000  -13.000  -13.000 
Nieuw beleid     
Kapitaallasten MIP         
Totaal lasten 1.367.890 2.078.271 2.278.363 2.257.856  2.249.475  2.230.285 
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Bestaand beleid 96.326 65.500 65.728 65.728  65.728  65.728
Autonome ontwikkelingen   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Intensiveringen         
Nieuw beleid         
          
Totaal baten 96.326 65.500 55.728 55.728 55.728 55.728
          
Totaal programma 1.271.564 2.012.771 2.222.636 1.999.415 2.193.747 2.174.557
       
       

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

          
          
          
MIP 2009 - 2012 (zie bijlage 1) 97.650  97.650 69.910 770.000 90.000
          
Totaal investeringen 97.650 0 97.650 69.910 770.000 90.000
       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          
          
          
Totaal reserves  0 0 0 0 0
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar   
       
       

Financiële toelichting   
       
Programmabegroting 2008  en 
2009 

De afwijking is te gering om nader te worden toegelicht  
 
 
 
 
 

       
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009   
 
  
Mutaties meerjaren- 
perspectief De afwijking is te gering om nader te worden toegelicht 
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PROGRAMMA 6 MAATSCHAPPELIJKE ZORG 
 
Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks / C. Sluiter Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot 
 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

Onder dit programma vallen de taken op het gebied van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk.  
Zie ook het beleidshoofdpunt `Wet maatschappelijke ondersteuning” 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

De beleidsvrijheid is begrensd door de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 
Wet kinderopvang en regionale beleidsafspraken rond algemeen maatschappelijk 
werk. Verder gelden de kaders van de Verkeerswet inzake de gehandicapten-
parkeerkaart en -plaats 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Verordening Kinder-
opvang 

2005 Regelt wijze waarop vergoeding ouderbijdrage 
kinderopvang doelgroepen geregeld wordt 

Nota kinderopvang 2006 Regels aanpak handhaving kinderopvang-
centra 

Nota kinderopvang 
Sociaal medische 
indicatie (SMI) 
 

2007 regelt wijze wanneer/waarop ouders SMI in 
aanmerking kunnen komen voor vergoeding 
kinderopvangkosten 

Verordening 
peuterspeelzaalwerk 

2006 Kwaliteithandvest 

Beleidsnotitie Wmo 2006 Kadernotitie nieuwe gemeentelijke taken 
Beleidsplan Wmo 2007 Uitgangspunten Wmo-beleid 2008-2011 

 
Zie ook beleidshoofdpunt Wmo 

  
Ontwikkelingen 
 

- In het regeerakkoord is opgenomen dat iedere gemeente in 2010 een Centrum 
voor jeugd en gezin moet hebben gerealiseerd  

- Het rijk stelde in de loop van 2007 de regeling Generaal pardon op. De 
gemeente moet die (volgens convenant tussen rijk en VNG) voor eind 2009 
hebben uitgevoerd 

- Mantelzorg en vrijwilligers: Het belang van zorgen voor elkaar, sociale 
samenhang en vrijwillige inzet neemt toe, onder meer door de invoering van de 
Wmo en door toenemende vraag naar ondersteuning. 

- De middelen die voor de Wmo ter beschikking komen, zijn ingaande 2008 
gebaseerd op een objectief verdeelmodel, in 2007 werd de uitkering nog 
gebaseerd op de historische budgetten. In het objectieve verdeelmodel zijn 
indicatoren versleuteld zoals het aantal inwoners per gemeente, het aantal 
ouderen, het aantal huishoudens met een laag inkomen etc. Er is hierbij sprake 
van een overgangsregeling van drie jaar, waarna de gelden uiteindelijk op het 
niveau moeten uitkomen waarmee de gemeente de Wmo moet uitvoeren. Zie 
ook beleidshoofdpunt Wmo. 

 
 
 
 
 
 
 



   Pagina 81                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Voorkómen van problemen en bevorderen van deelname van alle inwoners aan de samenleving 
 
 
1. Subdoelstelling: 
Ontwikkelkansen van kinderen vergroten door verbetering van sluitende aanpak tussen schoelen en 
jeugdinstellingen 
 

1.1 Zie beleidshoofdpunt Brede School 
1.2 Coördinatiepunt jeugd wordt ontwikkeld 

In 2009 krijgt het coördinatiepunt jeugd als onderdeel van het centrum voor jeugd en gezin 
verder gestalte. Er wordt concreet uitvoering gegeven aan onderdelen als het 
privacyprotocol en het convenant dat met de grote partijen is gesloten ten aanzien van de 
samenwerking binnen het CJG. 

1.3 Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten 
In samenspraak met scholen en het coördinatiepunt Jeugd zal Leerplicht in 2009 de 
sluitende aanpak binnen het onderwijs verder oppakken. 

 

2. Subdoelstelling: 
Maatschappelijke effecten verhelderen door verbetering sturing door gemeente en verantwoording 
door de welzijnsinstelling 
 

2.1 Professionele welzijnsinstellingen ondersteunen burgers in hun bijdrage aan de 
hoofddoelstelling van dit programma. De gemeente geeft heldere opdrachtformulering en er 
wordt transparant verantwoording afgelegd door de welzijnsinstelling. 
Prestatieafspraken welzijnsstichting (beleidsgestuurde contractfinanciering) 
In 2009 worden prestatieafspraken met de welzijnsinstelling gemaakt via begroting en 
worden deze verantwoord door de welzijnsinstelling via de jaarrekening. In 2009 is hiermee 
beleidsgestuurde contractfinanciering een feit. 

 

3. Subdoelstelling: 
De vijf gemeentelijke functies: advies en informatie, signaleren van problemen, toegang tot het 
hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg, in samenhang uivoeren en afstemming 
tussen het lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg verbeteren. 
 

3.1 Het realiseren van een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) 
In april 2009 is het Centrum voor Jeugd en Gezin operationeel. In mei 2010 is het totale 
project volledig operationeel. 
 

3.2 Beleidsnota jeugd 
In mei 2009 is de beleidsnota jeugd gereed 

 

4. Subdoelstelling: 
Kwaliteit en veiligheid kinderopvang en peuterspeelzalen waarborgen middels toezicht en handhaving. 
 

4.1 Uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang 
 Hiervoor bestaat het gemeentelijk register kinderopvang. Daarin zijn 13 locaties 

opgenomen. De GGD controleert jaarlijks deze locaties op kwaliteit en veiligheid. 
 
4.2 Toezicht- en handhavende taken peuterspeelzalen 

Dit loopt via de inspectie van de GGD. Waar nodig zal de gemeente handhaven. De 
controle wordt uitgevoerd door de GGD en vindt eens per drie jaar plaats.  
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5. Subdoelstelling: 
Vrijwilligers ondersteunen mensen in kwetsbare situaties en geven tegelijkertijd vorm aan 
maatschappelijke betrokkenheid 
 

5.1 Samen met organisaties voor (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers einddoelen opstellen. 
In 2009 wordt met deze organisaties afspraken gemaakt over een basispakket aan 
aanbod (regionaal) en daarnaast een pluspakket (lokaal in te vullen) 

 
5.2 Zorgen voor (inter)lokale samenwerking en afstemming tussen organisaties voor 

(zorg)vrijwilligers en mantelzorgers. 
In 2010 wordt de ketensamenwerking op gang gebracht tussen organisaties die zich 
richten op werk en inkomen, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid 

 
5.3 Meerjarige afspraken maken met organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg stimuleren. 

zie 6.1 
 
5.4 PR rond vrijwilligerszorg stimuleren. 

In 2009 wordt (een vorm van) vrijwilligersprijs ingevoerd. 
 

 

6. Subdoelstelling: 
Mensen die onder de regeling van het “generaal pardon” vallen, de mogelijkheid bieden te participeren 
(dat gaat veel verder dan programma 8 hoort daarom deels ook bij dit programma. 
 

6.1     Naar aanleiding van het “Generaal Pardon”, de mensen die deze verblijfsvergunning  
          ontvangen, inburgeren. (zie programma 8). Daarnaast deze mensen ook huisvesten en  

integreren.  
Aan het begin van 2009 zal worden bekeken hoe het er voor staat met de huisvesting van 
deze doelgroep omdat de regeling eind 2009 afloopt. Nadien geldt alleen nog de 
huisvesting van statushouders regulier. Voor eind 2009 moeten we nog 41 mensen 
huisvesten. 

 

7. Subdoelstelling: 
Iedereen doet mee 
 

7.1 Streven naar optimale uitvoering van de Wmo. 
          In 2009 wordt de verordening ten aanzien van de verstrekkingen herzien. Tevens volgt in 
 2009 een nieuwe aanbesteding van de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Vanaf 2009 
 de klantmanagers minimaal eenmaal op huisbezoek laten gaan bij hun eigen 
 klantenbestand. In 2009 wordt uitvoering gegeven aan het terugdringen van het niet-gebruik 
 van (minima)voorzieningen. 
 

EFFECT EN OUTPUT 
 
 
Effect (E)- of output (O) 

indicator 
E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Wmo  n.n.b. 
(2007) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b.  Nog te 
onderzoeken 

Tevredenheid burgers 
over de 
zorgvoorzieningen 

E 6,8  
(2006) 

7,0 7,0 7,0  Benchmark: 
Staat van de 
gemeente 

Tevredenheid burgers 
over 
welzijnsvoorzieningen 

E 5,4 
(2006) 

5,7 5,8 5,8  Idem 

Aantal klanten bij het 
maatschappelijk werk 

O  
 (2007) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b.  Nog te 
onderzoeken 



   Pagina 83                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

 
 
 
WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bestaand beleid 9.704.085 12.016.625 10.822.572 10.435.969  10.430.803 10.426.769 
Bestaat uit:  

Uren   654.795 826.953 826.953  826.953 826.953 
Overige uitgaven  11.361.830 9.995.619 9.609.016  9.603.850 9.599.816 
Autonome ontwikkelingen      
Intensiveringen   -208.000     -208.000     -208.000      -208.000 
Nieuw beleid   60.000 60.000  60.000 60.000 
Kapitaallasten MIP        
Totaal lasten 9.704.085 12.016.625 10.674.572 10.287.969 10.282.803 10.278.769
Bestaand beleid 1.325.773 1.577.236 1.363.304  1.363.304  1.363.304  1.363.304
Autonome ontwikkelingen    
Intensiveringen   -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Nieuw beleid    
         
Totaal baten 1.325.773 1.577.236 1.348.304 1.348.304 1.348.304 1.348.304
         
Totaal programma 8.378.312 10.164.688 9.326.268 8.939.665 8.934.499 8.930.465
       
       
       

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting 
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
         
         
MIP 2009-2012 (zie bijlage1)        
         
Totaal investeringen        
       
 
 
 
 
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Stimulering Leefbaarheid 165.443 168.752 194.567 197.972 201.931 205.970
WMO 0  700.000 712.250 726.495 741.024
Reserve 
Plattelandsontwikkeling 17.773  0 0 0 0
         
Totaal reserves 183.216 168.752 894.567 910.222 928.426 946.994
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
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Financiële toelichting   
       
Programmabegroting 2008  
en 2009 

De lagere lasten bestaand beleid worden veroorzaakt doordat in de begroting 
2008 het product bijzondere bijstand gekoppeld was aan programma 6. Dit leidt 
tot een verlaging van het bestaand beleid met een kleine € 1.300.000,- bij 
programma 9 leidt dit tot een zelfde stijging. 
Naast deze afwijking zit de verlaging van de lasten met name in de lagere 
uitgaven welke worden opgevoerd voor de WMO onder dit programma. Dit in 
verband met budgetneutraal verwerken van de specifieke uitkering inzake de 
WMO..Zie ook programma 10. 
 

       
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009, 

Door het overhouden van een ruim positief saldo inzake de WMO wijken de 
lasten in 2007 in positieve zin af. Zie ook de jaarrekening 2007 

         
Mutaties meerjaren-
perspectief 

De afwijking zit met name in de verlaging van de lasten in de lagere uitgaven 
welke worden opgevoerd voor de WMO onder dit programma. De WMO is 
budgettair neutraal verwerkt en de verlaging van de baten is terug te vinden in de 
algemene uitkering die onder programma 10 valt. 
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PROGRAMMA 7 – CULTUUR, RECREATIE EN SPORT 
 
Portefeuillehouder:  J.F.M. Freriks/G.A. van Balveren/  Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot 
 J.W. Haverdil/W.E.N. Rijnsaardt/ 
 C. Sluiter/J.P.M. Alberse 
 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

Onder dit programma vallen plattelandsontwikkeling en ecologie, recreatie en 
toerisme, cultuur, monumentenzorg, kunst en bibliotheken en sport 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

De beleidsruimte wordt beperkt door: Reconstructiewet, Reconstructieplan,  
Streekplan, Monumentenwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, beleidsafspraken 
met het Recreatieschap en andere overheden en instanties en Wet op de 
Basisbibliotheek 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Ontwikkelingsvisie Engbergen 2004  
Reconstructieplan 2005-2012 2005 Voorschriften en beleidskader 
Ontwikkelingsvisie ’t Venne/ 
Zwarte Veen 

2005  

Monumentenverordening 2005  
Landschapsbeleidsplan 2005 Beleidsplan en subsidieregeling 
Regionaal Toeristisch 
Activiteiten Plan 

2006  

Oude IJsselstreek op weg 
naar 2020 

2006 Ontwikkelingsvisie 

Aanbiedingsbrief realisatie 
Cultuurcluster 

2006 Voorlopig Ontwerp Cultuurfabriek DRU 

Cultuurhistorisch 
erfgoedbeleid 

2007 Beleid op het gebied van 
cultuurhistorisch erfgoed voor de 
periode 2007-2010 

Regionaal Toeristisch 
Recreatief Ontwikkelingsplan 

2007 Visie toeristische ontwikkelingen in de 
Achterhoek 

Lokaal Toeristisch Recreatief 
Ontwikkelingsplan 

2007 Idem op lokaal niveau 

Gebiedsprogramma Oude 
IJsselstreek 

2007 Uitwerking reconstructieplan 

Bomenverordening  2007 Nadere visie instandhouding bomen 
Algemene Subsidieregeling 
Oude IJsselstreek 

2008  

Uitvoeringsregels subsidie 
welzijn, cultuur en sport 

2008  

Tarievenregeling 
gemeentelijke sport- en 
welzijnsaccommodaties 

2008  

Nota Voorzieningenniveau 2008  
Subsidieverordening 
monumenten 

2007  

Landschapsont-
wikkelingsplan (LOP) 

2008 Beschrijving kwaliteit en knelpunten en 
maatregelen landelijk gebied 

Toeristisch Recreatief 
Ontwikkelings Plan (TROP) 

2008 Vertaalslag recreatief-toeristische 
ambities en mogelijkheden binnen 
gemeente 

Regionaal Meerjaren 
Investerings Program-ma 

2008 Regionale afspraken over investerings-
bijdragen in toeristische voorzieningen 
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(MIP) op Achterhoekse schaal. 
VAB-beleid 2008 Beleidskader voor sloop of hergebruik 

van vrijkomende agrarische bebouwing 
(VAB) 

Visie Oude IJssel en 
Bocholter AA 

2008 Grensoverschrijdende visie m.b.t. 
revitalisering van de Oude IJsselzone 
en de Bocholter AA van Doesburg tot 
aan Vehlen. 

Gemeentelijk Kampeerbeleid 2008 Meer beleidsruimte voor de 
ontwikkeling van kleinschalige- en 
reguliere kampeerbedrijven binnen 
onze gemeente nu de Wet Openlucht 
Recreatie (WOR) is vervallen. 

Beleidsnotitie Kunst & Cultuur 2008 cultuurbeleid 2009-2011 
 

Zie ook beleidshoofdpunt Plattelandsontwikkeling en recreatie en toerisme 
  

Ontwikkelingen 
 

Definitief ontwerp Cultuurfabriek DRU vastgesteld in 2008 (zie beleidshoofdpunt 
Cultuurfabriek DRU) 
Realisatieplan “de Afbramerij”  (eind 2008) geeft inhoudelijke en financiële 
onderbouwing voor het ijzermuseum concept met huisvesting voor 
kunstenaarscollectief Breekijzer. 
 

Zie ook beleidshoofdpunt Plattelandsontwikkeling en recreatie en toerisme 
 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
 Versterken sociaal economische omstandigheden landbouw, recreatie en toerisme, wonen, werken 
en leefbaarheid om vitale plattelandsgemeente te realiseren 
 

Zie de beleidshoofdpunten Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme en Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
Afstemming/integratie monumenten- en cultuurbeleid, archeologie en recreatie en toerisme. 

 

1. Subdoelstelling: 
Verbeteren van de ecologische infrastructuur 
 

1.1 Uitvoering Da’s Goed ( zie ook programma 1 – Ruimtelijke ontwikkeling) 
Uitvoering in handen van de Gebiedscommissie. De hoop is dat bij de uitvoering van het 
LOP hier harder aan getrokken zal worden. 

 
1.2 Opstellen Uitvoeringsplan de EVZ Boven Slinge 

Het waterschap heeft een visie opgesteld die binnenkort zal worden vastgesteld. Hierbij is 
ook rekening gehouden met recreatieve aspecten (fietspad langs de Boven Slinge). 

 
1.3 Uitvoering EVZ Oude IJssel 

Stapstenen natuur bij 't Gietelinck zijn in uitvoering. Bij Engbergen, Hutten Zuid en het 
overige deel in uitvoering. 

 

2. Subdoelstelling: 
Verbeteren recreatieve voorzieningen om toename aantal bezoekers te bewerkstelligen en economie 
te versterken 
 

2.1 Uitbreiding recreatieve routes 
Zie beleidshoofdpunt Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme 
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2.2 Aanleg TOP’s Idinkbos en Cultuurcluster 

Zie beleidshoofdpunt Plattelandsontwikkeilng, recreatie en toerisme 
 
2.3 Uniform Toeristische objectbewegwijzering 

Inventarisatie van de toeristische objecten die voor uniforme objectbewegwijzering in 
aanmerking komen is afgerond. Uitvoering in opdracht van het Recreatieschap Achterhoek 
en Liemers is in afwachting van provinciale subsidie. Uitvoering is in 2009 voorzien, 
afhankelijk van ondertekening regiocontract. 

 
2.4 Digitale informatiezuilen 

Zie beleidshoofdpunt Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme. 
 
2.5 Achterhoekspektakeltoer 

Zie beleidshoofdpunt  Plattelandsontwikkeling, recreatie en toerisme 
 
2.6 Invoering fietsknooppuntsysteem 

Als onderdeel van het Regiocontract is subsidie ontvangen voor de invoering van een 
fietsknooppuntensysteem in de Achterhoek. Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers 
(RAL) is de trekker van dit project. Er is een conceptkaart uitgewerkt waarop de routes met 
knooppunten zijn aangegeven. Momenteel worden wensen tot bijstelling geïnventariseerd. 
Planning is dat het systeem in het voorjaar 2009 wordt opgeleverd en dus voor aanvang van 
het fietsseizoen 2009 in gebruik kan worden genomen.  

 
2.7 Samenwerken aan vrijetijdseconomie in de Achterhoek 

Binnen de Regio Achterhoek wordt ingezet op een groeimodel. Er vinden studies plaats 
naar de toekomst van het Recreatieschap Achterhoek&Liemers en de lokale VVV’s in relatie 
tot VVV Achterhoek. 

 
 

3. Subdoelstelling: 
 Bevorderen verbreding en implementeren kunst- en cultuurgedachtegoed 

 
3.1 Vanaf 2009 uitvoering geven aan beleidsnotitie Kunst & Cultuur (2009-2011) 

• Participatie bij Kunst en Cultuur mogelijk maken door subsidiëren en initiëren van 
cultuur- en kunstevenementen; 

• Instellen kunstcommissie; 
• Instellen cultuurplatform; 
• Scheppen randvoorwaarden waardoor cultuurgedachtegoed zich optimaal kan 

ontwikkelen;  
• Samenwerking op het gebied van cultuur tot stand brengen (verbindingen leggen) 

 
3.2 Invulling geven aan doorontwikkelen van het Gebiedsgericht Cultuurbeleid Achterhoek 

(2009 en verder) 
• Beleidsontwikkeling en uitvoering van kunst en cultuurprojecten in samenwerking 

met de Achterhoekse gemeenten; 
• Sturen en uitbreiden van culturele en kunstzinnige projecten in Achterhoek; 
• Verbindingen leggen; 
• Achterhoek profileren en cultureel op de kaart zetten. 

 
3.3 Realisatie Cultuurfabriek DRU in 2009  (Zie beleidshoofdpunt) 

• Invullling geven aan subsidieovereenkomst stichting en gebruikers; 
• Opening Cultuurfabriek; 
• Beëindiging projectorganisatie CC en afrekeningen investeringen. 
 

3.4 Realisatie IJzermuseum in 2009 / 2010  
Opdrachtgever voor het ontwikkelen van een volwaardig IJzermuseum in Ulft. 
Binnen het projectplan “de afbramerij” werken 4 partners samen in één concept. Naast het 
ijzermuseum wordt een kenniscentrum, een streekmuseum en kunstenaarscollectief 
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Breekijzer voorzien. Het realisatieplan voor het concept “de Afbramerij” wordt eind 2008 
aangeboden. Na besluitvorming zal in 2009 een projectorganisatie opgericht worden die als 
taak heeft het door ons college en deelnemende partijen vastgestelde plan te gaan 
uitwerken in 2009 en 2010. 

 
3.5 Subregionaal Cultuurmanagement vormgeven (2009 en verder) 

Realiseren van meer professionele programmering van het openluchttheater in afstemming 
met cultuurfrabriek de Dru.  
In Oost Gelderland (Achterhoek en Liemers) hebben twaalf theaters/podia in tien 
gemeenten het initiatief genomen voor een samenwerkingsverband dat vooralsnog de naam 
Theater Overleg Oost-Gelderland heeft meegekregen. Door samenwerking wordt getracht 
een breed en afgewogen podiumaanbod in de Achterhoek en Liemers te bewerkstelligen. 
Vanuit Oude IJsselstreek ligt het belang van afstemming bij Cultuurfabriek DRU en het 
Openlucht Theater Gendringen. 

 
 

3.6 Vernieuwing en herijking bibliotheekwerk in 2009 
• Heroverweging en herijking van positie bibliotheekwerk, gelet op landelijke en lokale 

ontwikkelingen; 
• Vernieuwing van de functies van het bibliotheekwerk vormgeven in samenwerking 

met de gemeente Aalten;  
• Synergie-afspraken maken over de bibliotheekfuncties binnen Cultuurfabriek DRU; 
• Afsluiten budgetsubsidie overeenkomst 2010-2012; 

 
3.7 Realisatie professioneel muziekonderwijs in dependance in de gemeente in 2009  

• Afsluiten subsidieovereenkomst gefuseerde muziekschool; 
• Inpassing muziekschoolfuncties binnen Cultuurfabriek DRU. 

 

4. Subdoelstelling: 
 Stimuleren sportdeelname ter bevordering individuele en gemeenschappelijke sociale ontwikkeling en 
fysieke weerbaarheid in het kader van gezondheidzorg 
 

4.1 Nota accommodatiebeleid 
Wordt in het najaar van 2009 aangeboden aan de raad. Kaders uit nota 
voorzieningenniveau (najaar 2008) leveren input voor de nota accommodatiebeleid. 

 
4.2 Initiatieven uit het veld kunnen gehonoreerd worden door middel van het budget 

Breedtesport.  
Op dit moment lopen er geen initiatieven die doorlopen in 2009. Er worden wel initiatieven 
en (incidentele) aanvragen verwacht in 2009. 

 
4.3 Uitvoering B-fit 

In 2009 wordt voor het tweede jaar op rij uitvoering gegeven aan het project B-fit. In het 
laatste kwartaal van 2009 zal het project geëvalueerd worden en zal op basis van de 
evaluatie besloten moeten worden om het project al dan niet een vervolg te geven. 

 
 

5. Subdoelstelling: 
Behoud cultuurhistorisch erfgoed en verbreden van draagvlak hiervoor 
 

5.1 Opstellen cultuurhistorische beschrijving en kaart van de gemeente 
Deze zullen in 2009 worden opgesteld 
 

5.2 Archeologische waardekaart en archeologiebeleid 
Deze zullen in 2009 worden opgesteld 
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5.3 Actualiseren beschrijvingen gemeentelijke monumentenlijst 
De actualisatie zal in 2009 plaatsvinden 
 

5.4 Analyse erfgoed wederopbouwperiode. 
Deze analyse zal in 2009 plaatsvinden  

 
5.5 Inventarisatie historische begraafplaatsen en ontwikkelen beleid 

De inventarisatie en de ontwikkeling van beleid vinden in 2010 plaats 
 
5.6 Monumentengids uitbrengen 

De monumentengids zal in 2009 worden uitgebracht 
 
5.7 Verbeteren informatievoorziening 

De informatievoorziening zal in 2009 worden verbeterd 
 

EFFECT EN OUTPUT 
 
 
Effect (E)- of output 

(O) indicator 
E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

3.1 Tevredenheid 
burgers over 
cultuur 

 5,5 
(2006) 

5,3 5,5 5,7  Benchmark: Staat 
van de gemeente 

3.2 Aantal individuele 
muziek-leerlingen 

 0 
(2006) 

50 50 60 70 Subsidiebeschikking 

4.1 Tevredenheid 
burgers over 
sportvoorzieningen 

 7,2 
(2006) 

7,2 7,2 7,2  Benchmark: Staat 
van de gemeente 

4.2 Tevredenheid 
burgers over 
verenigingen 

 7,0 
(2006) 

7,0 7,0 7,0  Idem 

 
 
WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          
Bestaand beleid 5.712.716 6.527.963 7.054.398 7.110.318  7.073.262 7.038.064 
Bestaat uit:   
Uren   2.013.242 2.450.257 2.450.257  2.450.257 2.450.257 
Overige uitgaven  4.514.721 4.604.141 4.660.061  4.623.005 4.587.807 
Autonome ontwikkelingen   6.000 6.000  6.000 6.000 
Intensiveringen   10.000 26.000  26.000 26.000 
Nieuw beleid     
Kapitaallasten MIP         
Totaal lasten 5.712.716 6.527.963 7.070.398 7.142.318 7.105.262 7.070.064
Bestaand beleid 922.083 1.065.149 894.778  892.533  890.289  888.045
Autonome ontwikkelingen     
Intensiveringen     
Nieuw beleid     
          
Totaal baten 922.083 1.065.149 894.778 892.533 890.289 888.045
          
Totaal programma 4.790.633 5.462.814 6.175.620 6.249.785 6.214.973 6.182.019
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Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

          
          
          
MIP 2009 - 2012 (zie bijlage 
1) 

4.430.823 1.000.000 3.430.823 7.759.490 506.500 506.500

          
Totaal investeringen 4.430.823 1.000.000 3.430.823 7.759.490 506.500 506.500
       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

   
Beeldende kunst 88.811 90.587 42.399 43.141 44.003 44.883
Paasberghal 933.920 888.812 844.364 826.032 809.120 793.691
Monumenten 53.953 55.032 56.133 57.115 58.257 59.422
Cultuurcluster 0 0 1.623.199 1.501.605 1.081.637 653.269
Aanloop - en frictiekosten 
Cultuurcluster 

0 0 366.480 166.413 84.741 41.436

     
Totaal reserves  1.034.431 2.932.575 2.594.306 2.077.758 1.592.701
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
       
       

Financiële toelichting   
          
       
Programmabegroting 2008  
en 2009 

De hogere netto-lasten ten opzichte van 2008 worden voornamelijk 
veroorzaakt door verwachte lagere opbrengsten in verband met de 
verkoop van zwembadtoegangsbewijzen. Deze waren namelijk begroot op 
basis van een uitzonderlijk goed seizoen.  
Daarnaast is de onttrekking aan de reserve paasberghal verlaagd met 
ingang van 2009. 

          
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009   
          
Mutaties meerjaren-
perspectief 

De lasten nemen met name toe door hogere kapitaallasten en een hogere 
bijdrage vanaf 2010 voor de gemeenschappelijke regeling inzake 
oudheidkunde. 
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PROGRAMMA 8 – ONDERWIJS EN MINDERHEDEN 
 
Portefeuillehouders: J.F.M. Freriks/C.M. Sluiter  Ambtelijk verantwoordelijk: H. Kolenbrander 

 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

Binnen dit programma vallen huisvesting voortgezet en basisonderwijs en overige 
onderwijsvoorzieningen als onderwijsachterstandenbeleid, leerplicht, leerlingen-
vervoer naar het speciaal onderwijs, volwasseneneducatie, integratie  en 
inburgering nieuwkomers 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

Onderwijswetgeving, circulaire wetgeving over onderwijs achterstandenbeleid, 
Wet Inburgering 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Onderwijs 
Achterstanden Beleid 
(OAB) 

2006 Uitvoeringsprogramma aanpak 
onderwijsachterstanden voor de jaren 2006-
2010 

De Brede School 2006 Ontwikkelingsovereenkomst Brede School 
Terborg 

Oude IJsselstreek op 
weg naar 2020 

2006 Ontwikkelingsvisie in relatie tot 
capaciteitsbepaling vast te leggen in het nog 
op te stellen Integraal Huisvestingsplan.  

Meerjarenonderhouds
planning 

2008 Uitvoeringsafspraken met schoolbesturen over 
jaarlijks onderhoud 

Beleidsnotitie inzet 
schoolbegeleidingsmid
delen  

2008 Nieuw convenant met schoolbesturen over 
inzet schoolbegeleidingsmiddelen 2008-2010. 

Verordening 
Inburgering 

2007 Beleidsregels omtrent de uitvoeringspraktijk 
van de inburgeringtrajecten 

Kaderstelling 
integratiebeleid 

2008 Richtinggevende uitspraken voor de 
vormgeving van de uitvoering van de 
inburgering. 

    
Ontwikkelingen 
 

Ontwikkeling doorgaande lijn 0-23 jarigen in relatie tot samenwerking Centrum  
voor Jeugd en Gezin. 
Uitwerking Lokaal Educatieve Agenda en aanpassing verordening onderwijs- 
huisvesting in verband met gewijzigde oppervlakteberekening. 
Mogelijke realisering nevenvestiging school voor speciaal onderwijs (doven en 
slechthorenden) in onze gemeente (augustus 2009). 
Implementatie Deltaplan Inburgering 2009. 
Formaliseren meldpunt discriminatie met ingang van 2009 

 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Bieden van zo integraal mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsmogelijkheden. 
Bevorderen van zo optimaal mogelijke integratie van burgers met een andere culturele achtergrond 
(nieuwkomers/oudkomers). 
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1. Subdoelstelling: 
Bevorderen bouw brede scholen als voorziening in kwalitatief goede huisvesting, als middel ter 
bevordering van een optimale samenwerking tussen instellingen in de sluitende aanpak van de 
specifieke doelgroep 0-12 jarigen.  
 

Waar mogelijk door middel van het creëren van multifunctionele accommodaties in Terborg, 
Silvolde, Varsseveld en Ulft wordt voor de toelichting verwezen naar 1.1. t/m 1.4 van 
beleidshoofdpunt 2.8 Brede School. 

 

2. Subdoelstelling: 
Ontwikkelen van een integrale onderwijsbeleidsvisie. 
 

2.1       Opzet “Lokaal Educatieve Agenda”.  
 Er wordt met het onderwijsveld een integrale onderwijsnotitie opgesteld waarin 

gezamenlijke doelstellingen, verantwoordelijkheden en ambities worden vastgelegd. 
 
2.2 Verdere uitvoering en implementatie speerpunten uit lopende onderwijsachterstandenplan 

2006-2010. 
 In 2009 wordt de kwaliteitsmonitor verder uitgewerkt. 
 
2.3    Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten. 

                 In samenspraak met de scholen en het coördinatiepunt Jeugd zal Leerplicht in 2009 de                         
                 sluitende aanpak binnen het onderwijs verder oppakken.   

 
 

3. Subdoelstelling: 
Bevorderen en nastreven zo optimaal mogelijke integratie van burgers met verschillende culturele 
achtergronden. 

 
3.1        Beleidsplan integratiebeleid. 

                 Er wordt in de eerste helft van 2009 een  uitvoeringsplan integratie opgesteld. 
 
   3.2     Kinderen krijgen kansen.  

    In 2009 wordt een project gericht op de ondersteuning van ouders doorontwikkeld,       
    waarmee  de ontwikkeling en taalachterstand van 0-4 jarigen in het bijzonder van allochtone   
    kinderen wordt verkleind.  

 
 
EFFECT EN OUTPUT 
 

 
Effect (E)- of output 

(O) indicator 
E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Waardering van 
inwoners over het 
onderwijs in zijn 
algemeenheid 

O 7,0 
(2006) 

7,0 7,0 7,0 7,0 Benchmark: 
Staat van de 
gemeente 

1. Waardering van de 
burgers over de 
basisscholen 
(voldoende en 
breed aanbod) 

O 7,3 
(2006) 

7,3 7,5 7,5 7,5 Idem 

2. % doelgroep 
peuters dat vanaf 
leeftijd 2,5 jaar 
voor-schoolse 
instelling bezoekt 

O 89% 
(2007) 

90% 90% 90% 90% OAB-monitor 
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3. Aantal behaalde 
inburgering-
examens 

O  
 2(2008) 

6 14 24     30 Nog in 
ontwikkeling 

4. Aantal nieuwe 
aanmeldingen 
inburgering 

O  
 46(2008) 

50 50 50     50 Nog in 
ontwikkeling 

 
 
WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bestaand beleid 3.192.842 3.497.497 3.756.687 3.666.741 3.639.426 3.607.154 
Bestaat uit:  
Uren   229.429 478.810 478.810 478.810 478.810 
Overige uitgaven  3.268.068 3.277.877 3.187.931 3.160.616 3.128.344 
Autonome ontwikkelingen    
Intensiveringen   30.000 30.000 30.000 30.000 
Nieuw beleid   -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 
Kapitaallasten MIP        
Totaal lasten 3.192.842 3.497.497 3.712.687 3.622.741 3.595.426 3.563.154
Bestaand beleid 557.184 524.529 534.013 530.698  537.382  524.066
Autonome ontwikkelingen    
Intensiveringen   10.000 10.000 10.000 10.000
Nieuw beleid        
         
Totaal baten 557.184 524.529 544.013 540.698 537.382 534.066
         
Totaal programma 2.635.658 2.972.968 3.168.674 3.082.043 3.058.044 3.029.088
       
       
       

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
         
         
MIP 2009 - 2012 (zie bijlage 1) 140.250  140.250     
         
Totaal investeringen 140.250  140.250     
       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Onderwijshuisvesting(Brede 
School) 0  146.725 139.293 132.078 124.720
Past. Bleumersmavo 1.305.792 1.268.484 1.231.176 1.193.868 1.156.560 1.119.252
Isalacollege 1.382.250 1.345.875 1.309.500 1.273.126 1.236.750 1.200.375
Totaal reserves 2.688.042 2.614.359 2.687.401 2.606.287 2.525.388 2.444.347
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
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Financiële toelichting   
       
Programmabegroting 2008  en 
2009 

Door toenamen van de geplande uren ten opzichte van 2008 nemen de 
netto-lasten toe. 
 
 
 
 

       
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009   
         
Mutaties meerjaren-
perspectief 

In het meerjaren perspectief nemen de lasten af met name door vrijval van 
kapitaallasten.  



   Pagina 95                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

 
PROGRAMMA 9 – SOCIALE VOORZIENINGEN 
 
Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot 
 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

Binnen dit programma vallen de beleidsterreinen werk en inkomen en 
inkomensondersteuning 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

Dit programma heeft vooral betrekking op het uitvoeren van de volgende wetten: 
Wet Werk en Bijstand, Wet Inkomensvoorziening, Wet Sociale Werkvoorziening, 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Wet Inkomens-
voorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsgeschikte werkloze Werknemers 
(IOAW) en Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsgeschikte 
werkloze Zelfstandigen (IOAZ). 
Gemeente heeft een zekere beleidsvrijheid bij uitvoering WWB (bijzondere 
bijstand) en ruimere vrijheid ten aanzien van het gemeentelijk Minimabeleid 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

GR Wedeo 2008 Wordt in november 2008 aan de raad 
aangeboden 

Nota Bijzondere bijstand 2005 Uitvoering beleidsregels 
GR ISWI 2006 ISWI voert sociale wetgeving gemeente uit 
Kadernota Armoede en 
minimabeleid 

2007 Garanderen minimale bestaanszekerheid 

Beleidsvisie WSW 2007 Nota in samenwerking met gemeenten 
Doetinchem en Montferland 

Verordeningen Wsw 2008 Wachtlijstbeheer, persoonsgebonden budget 
en cliëntenparticipatie 

    
Ontwikkelingen 
 
 

- Nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening is per 1 januari 2008 van kracht. 
Het rijk betaalt vanaf 2008 de middelen WSW en WWB aan gemeenten 
rechtstreeks, om gemeenten een betere regierol te kunnen laten 
uitvoeren.  

- participatiebudget: geplande invoeringsdatum 1-1- 2009. Met dit budget 
krijgen gemeenten één bedrag om mensen te stimuleren deel te nemen 
aan inburgering, werk of school. Dit budget bundelt het “werkdeel” van 
de WWB, de inburgeringsbudgetten en het geld voor 
volwasseneneducatie. 

 
 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Participatie van burgers in de maatschappij en garantie van minimale bestaanszekerheid 
 
 
1a. Subdoelstelling: 
Meer WSW-geïndiceerden werken buiten de beschutte werkomgeving van SW organisatie 

 
1a.1 Meer sturing en regie gemeente Oude IJsselstreek 

 Uitvoering beleidsvisie 



   Pagina 96                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

Vanaf 2009 zijn de prestatie-afspraken met de SWbedrijven een feit. De gemeente stuurt 
met deze afspraken op de volgende punten: 
- plaatsen SW-ers buiten SWbedrijf (in omvang) 
- ontwikkeling van SW-ers 
- wachtlijstbeheer (via prioritering van doelgroepen) 
 

 

2. Subdoelstelling: 
Het voorkomen en doorbreken van sociaal isolement en het bevorderen van sociale participatie 

 
2.1 Financieel beter toegankelijk maken sociaal-culturele activiteiten 

In 2009 worden huisbezoeken gedaan ter bevordering van het gebruik van 
gemeentelijke voorzieningen voor minima. 
In 2009 worden de bekende bestaande instrumenten toegepast (bijvoorbeeld het 
sociaal fonds) 

 
 
2.2 Project Sociale activering fase 4 klanten 

hiervoor zijn nog geen acties gepland 
 

 
 

 

3. Subdoelstelling: 
Goede bereikbaarheid van de inkomensvoorzieningen voor de individuele burgers 
 

3.1 Stimuleren bekendheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke voorzieningen door 
zorgloket te positioneren als hét informatie- en adviespunt voor vragen rondom inkomen. 
In het uitvoeringsplan minimabeleid en armoedebestrijding is opgenomen dat de 
huisbezoeken die in dit kader in 2008 zijn gestart, in de eerste helft van 2009 zijn 
afgerond. Deze huisbezoeken moeten de positionering van het zorgloket verder 
verstevigen. Daarnaast moet dit de minimale bestaanszekerheid garanderen, doordat 
meer burgers inkomens-aanvragen indienen bij het zorgloket. 

 
 

4. Subdoelstelling: 
Synergie bewerkstelligen tussen WWb, Wmo, en Inburgering 
 

4.1 Participatiebudget inzetten om synergie te kunnen ontwikkelen. Doel is koppeling van 
verschillend gemeentelijk aanbod (educatie, re-integratie, Wmo e.d.) via maatwerk te 
organiseren rondom de burger. Met dit participatiebudget moet een betere samenwerking 
ontstaan tussen begeleid werken, reïntegratie en inburgering. 

 
 
EFFECT EN OUTPUT 

Effect (E)- of output 
(O) indicator 

E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Aantal personen met 
een begeleid werken 
plek 

O 4 
(2006) 

6 8 10 12 Wedeo 

Aantal fase 4 klanten 
dat een re-
integratietraject met 
succes afrond 

O 159 
(2006) 

150 150 150 150 ISWI 

Aantal aanvragen 
behandeld door 
zorgloket over inkomen 

O 826 
(2006) 

826 826 826 826 Zorgloket 
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WAT MAG HET KOSTEN?       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bestaand beleid 9.892.754 8.677.179 15.466.026 15.466.026  15.466.026 15.466.026 
Uren   459.377 487.422 487.422  487.422 487.422 
Overige uitgaven  8.217.802 14.978.604 14.978.604  14.978.604 14.978.604 
Autonome ontwikkelingen    
Intensiveringen    
Nieuw beleid      
Kapitaallasten MIP        
Totaal lasten 9.892.754 8.577.179 15.466.026 15.466.026  15.466.026 15.466.026 
Bestaand beleid 7.554.737 6.996.394 12.778.195  12.778.195  12.778.195  12.778.195
Autonome ontwikkelingen     
Intensiveringen     
Nieuw beleid     
         
Totaal baten 7.554.737 6.996.394 12.778.195 12.778.195 12.778.195 12.778.195
         
Totaal programma 2.338.017 10.357.964 2.687.831 2.687.831 2.687.831 2.687.831
       
       
       

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting 
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
         
         
MIP 2009 - 2012 (zie bijlage 1)        
         
Totaal investeringen        
       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Totaal reserves  0 0 0 0
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
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Financiële toelichting   
       
Programmabegroting 2008  en 
2009 

De hogere lasten bestaand beleid worden veroorzaakt doordat in de begroting 
2008 het product bijzondere bijstand gekoppeld was aan programma 6. Dit leidt 
tot een verhoging van het bestaand beleid met een kleine € 1.300.000,- bij 
programma 6 leidt dit tot een zelfde daling.  
Daarnaast wordt vanaf 2008 de rijksbijdrage inzake de sociale werkvoorziening 
(WSW) via de gemeente doorbetaald. Hierdoor worden de bedragen zowel aan 
de lasten- als batenkant met ruim € 5.500.000,- verhoogd. Dit verloopt 
budgetneutraal. De bedoeling hiervan is dat de gemeente een regierol gaat 
invullen. 
Verder betreft het bedrag van intensiveringen de compensabele btw van het 
ISWI. 
 

 
 

Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009   
  

 
Mutaties meerjaren-
perspectief  Gezien meerjarig voorloop geen nadere toelichting 
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PROGRAMMA 10 – ALGEMEEN BESTUUR 
 
 

Portefeuillehouder: J.P.M. Alberse Ambtelijk verantwoordelijk: S. Koster 
 

ALGEMEEN 
 

Programma 
inhoud 
 

In het programma staat de relatie tussen burgers, instellingen, bedrijven, andere 
overheden en de gemeente centraal. De gemeente bestaat uit het gemeente-
bestuur, het college en de ambtelijke organisatie. Tevens valt integrale 
handhaving onder dit programma 
 

Beleidsruimte en 
kaders 

Beleidsruimte is redelijk groot, wel gelden algemene kaders als Gemeentewet, 
Algemene Wet bestuursrecht en Wet gemeenschappelijke regelingen en de 
specifieke kaders van de bijzondere wetten (m.n. op gebied van handhaving). 
 

Bestaand beleid 
 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Handhavingnota 2005 Rol, betekenis en plaats handhaving 
Doelstellingen per vakgebied fysieke 
leefomgeving. Strategie en werkwijze 
Interne en externe afstemming 
Handhaafoverleggen en structuren 

Verordening financieel 
beleid, beheer en 
financiële organisatie 

2005  

Verordening controle 
financieel beheer en 
financiële organisatie 

2005  

Verordening periodiek 
onderzoek doelmatig-
heid en doeltreffend-
heid 

2005  

Verordening Reken-
kamer 

2006  

Organisatiebesluit  2006 Inrichting taken, functies, rollen en verant-
woordelijkheden gemeentelijke organisatie 

Nota planning en 
control 

2006 Inrichting p&c cyclus, rollen en 
verantwoordelijkheden daarbinnen. 

    
Ontwikkelingen 
 
 

- Door wetswijzigingen neemt het aantal te verlenen vergunningen in de jaren 
2008/2010 substantieel af. Er vindt een verschuiving in het werk plaats van 
vergunningverlening naar handhaving. 

- Er worden steeds hogere kwaliteitseisen aan de gemeente gesteld. Vooral op 
het gebied van transparantie en publieke verantwoording 

- VROM werkt aan het wetsvoorstel inzake de omgevingsvergunning. De 
invoering van de wet is uitgesteld en deze integrale vergunning wordt per 1-1-
2010 ingevoerd (was 1-1-2009). De invoering heeft vooral een 
dienstverleningsdoel (zie ook programma 1 - Ruimtelijke ontwikkeling) 

- Samenwerking binnen Regio Achterhoek verloopt vanaf medio 2008 aan de 
hand van een Strategische Agenda met 4 programma’s, die in 
programmateams projectmatig tot uitvoering worden gebracht. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 

Hoofddoelstelling: 
Betrouwbare, transparante, klantvriendelijke, efficiënt en effectief georganiseerde en bestuurde 
gemeente. 
 
 

1. Subdoelstelling: 
Vergroten draagvlak voor gemeentelijke besluitvorming 

 
1.1 Dorps/kernbezoeken 

In 2007 is een convenant getekend waarin afspraken met de wijkraden en de 
belangenverenigingen vastliggen. Er is bijvoorbeeld jaarlijks een overleg tussen de 
wijkraad en de wethouder en er is een contactpersoon bij de gemeente waar 
belangenverengingen en wijkraden terechtkunnen met vragen.  

 
 

2. Subdoelstelling: 
Waardering dienstverlening met minimaal een 7 

 
2.1 Voorbereiding invoering omgevingsvergunning per 1-1-2010  

Er is een projectgroep opgericht. Deze heeft een visiedocument opgesteld. De 
vergunningverleners zijn via cursussen van de wetwijzigingen op de hoogte gesteld. 

 

3. Subdoelstelling: 
Kwaliteitsverbetering openbaar bestuur 

 
3.1 Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid door college  

In 2009 worden de volgende taakvelden onderzocht: 
- Taakveld Zorgloket (afdeling Publiekszaken) 
- Taakveld Bouwen (afdelingVergunningverlening en Handhaving) 

 
3.2 Kwaliteitsverbetering P&C-instrumentarium 

Een kwaliteitsslag is een proces van een aantal jaren. Met ieder nieuw produkt uit de 
cyclus wordt een stap in dit proces gezet. In 2009 loopt dit proces door. Het betreft de 
P&C produkten: de voorjaarsnota, de begroting, de 1e en 2e bestuursrapportage en het 
jaarverslag en de jaarrekening. In 2009 wordt tevens de verordening op artikel 212, 213 
en 213a geactualiseerd. Hierin zijn o.a. vastgelegd wat de rapportagemomenten zijn en 
wat de kwalitatieve randvoorwaarden van de produkten zijn. 

 
 

 

4. Subdoelstelling: 
Promotie gemeente 
 

4.1 Opstellen communicatieplan  
Het concept-communicatieplan is in de 1e helft van 2008 opgesteld. De uitvoering van het 

 communicatieplan wordt in 2009 ter hand genomen  
 

6. Subdoelstelling: 
Een goede leefomgeving  
 

 
6.1 Bouwwwerken zijn veilig, gezond om in te verblijven en passen in hun omgeving  
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Aan deze doelstelling wordt gewerkt door het toezicht houden op legale bouwwerken , het 
opsporen van illegale bouwwerken, het controleren van gebruiksvergunningen e.d. In dit 
programma zijn hiervoor een tweetal outputindicatoren opgenomen. 
 

6.2 Activiteiten zijn veilig, belasten het milieu minimaal en passen in hun omgeving.  
Aan deze doelstelling wordt gewerkt door het controleren van bedrijven, activiteiten e.d. 
op de naleving van de milieu- en veiligheidsregels. In dit programma is hiervoor een 
outputindicator opgenomen. 

 
6.3 De bodem (incl. grondwater) is geschikt voor de diverse functies. 

Aan deze doelstelling wordt gewerkt door het uitvoeren van algemene milieucontroles met 
name op het gebied van de Wet bodembescherming (Bouwbesluit). 
  

6.4 De bestaande natuurwaarden worden in stand gehouden.  
Aan deze doelstelling wordt gewerkt door het uitvoeren van algemene natuur- en 
milieucontroles.  

 
 
 

EFFECT EN OUTPUT 
 
 
Effect (E)- of output (O) 

indicator 
E 
of 
O 

Norm of 
nulmeting 
(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

1. Draagvlak burgers 
voor gemeentelijk 
beleid 

E 5,1 
(2006) 

5,5 5,7 5,8 6,0 Benchmark: 
Staat van de 
gemeente 

2a. Waardering burgers 
voor de gemeentelijke 
dienstverlening 

E 6,8 
(2006) 

7,0 7,2 7,2 7,2 Idem 

2b. Waardering burgers 
voor de reactie op 
meldingen, klachten, 
bezwaren 

E 6,3 
(2006) 

6,5 6,5 6,5 6,5 Idem  

3a. Waardering burgers 
voor de 
vertegenwoordiging 
door raad 

E 5,0 
(2006) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. Idem  

3b. Waardering burgers 
voor het  college 

E 5,3 
(2006) 

5,8 6,2 6,5 6,7 Idem 

5. Waardering burgers 
voor de 
informatievoorziening 

E 6,9 
(2006) 

7,2 7,2 7,2 7,2 Idem  

6. Waardering burgers 
voor de integrale 
handhaving 

E 5,5 
(2006) 

5,7 5,8 5,9 6,1 Idem  

7. Aantal milieucontroles  O 200 
(2008) 

250 250 250 250 Handhavings- 
programma 

8. Aantal bouwcontroles   O 550 
(2008) 

550 550 550 550 Idem 

9. Aantal controles 
brandveiligheid, incl. 
evenementen 

O 165 
 (2008) 

225 225 225 225 Idem 
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WAT MAG HET KOSTEN? 
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Wat mag het kosten? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Bestaand beleid 16.703.088 10.032.009 9.981.213 9.965.986 9.604.088  9.553.382
Bestaat uit:  
Uren   5.407.773 4.969.418 4.969.418 4.969.418 4.969.418
Overige uitgaven  4.624.236 5.011.795 4.996.568 4.634.670 4.583.964
Autonome ontwikkelingen   129.000 9.000 2.000 -55.000
Intensiveringen   532.000 517.000 517.000 517.000
Nieuw beleid   64.000 44.000 44.000 44.000
     
Totaal lasten 16.703.088 10.032.009 10.706.213 10.535.986 10.167.088 10.059.382
estaand beleid 46.084.032 43.869.616 44.110.467 43.651.013 43.670.929 43.951.958
Autonome ontwikkelingen   1.345.000 1.345.000 1.345.000 1.345.000
Intensiveringen   -141.000 -141.000 -141.000 -141.000
Nieuw beleid   85.000 85.000 85.000 85.000
     
Totaal baten 46.084.032 43.869.616 45.399.467 44.940.013 44.959.929 45.240.958
     
Totaal programma -29.380.944 -33.837.607 -34.693.254 -34.404.027 -34.792.841 -35.181.576
       
       
       

Bijdrage Begroting Begroting Begroting Begroting 
Investeringen Bedrag (derden) 2009 2010 2011 2012 

         
         
         
MIP 2009 - 2012 (zie 
bijlage 1) 

95.180  95.180 163.500   

         
Totaal investeringen 95.180  95.180 163.500   
       
       

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
Reserves 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
Algemene reserve 3.728.177 5.291.034 5.687.472 6.084.255 6.507.129 7.006.164
Reserve Dividend BNG 1.449.910 1.420.912 1.386.230 1.354.889 1.327.486 1.300.636
Reserve achtergestelde 
lening Vitens 

2.685.400 2.509.980 2.330.980 2.151.980 1.972.980 1.793.980

         
Totaal reserves 7.863.487 9.221.926 9.404.682 9.591.124 9.807.595 10.100.780
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
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Financiële toelichting   
       
Programmabegroting 2008  
en 2009 

De toename van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging 
van de personele lasten conform de CAO loonstijging en het voorstel van directe 
nood (Hoofdstuk 3.7). Verder is er een toename van de kapitaallasten ten 
opzichte van 2008.  
 
Bij de baten is een kleine toename van de algemene uitkering en een afname van 
de specifieke uitkering inzake de WMO. 
 

       
Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009   
         
Mutaties meerjaren-
perspectief 

De meerjaren afname wordt aan de lastenkant voornamelijk veroorzaakt door 
vrijval van kapitaallasten. De baten worden lager door de verlaging van de 
specifieke uitkering inzake de WMO.  
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Hoofdstuk 5 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 
 
In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente uitgewerkt en nader 
toegelicht.  Baten en lasten van de gemeente, die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen, 
zijn hier opgenomen. Het gaat hierbij om lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is, de 
algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds, dividend, het saldo van de financieringsfunctie, de 
uitkering uit het BTW-compensatiefonds (ten laste van reserve), de overige algemene 
dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien. 
 
 
BELEIDSRUIMTE, KADERS EN BESTAAND BELEID 
 
De beleidsruimte betreffende “Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien” is beperkt. De 
belangrijkste regelgeving is opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording, 
de Wet Financiering Decentrale Overheden en de Wet Waardering Onroerende Zaken. 
Door de gemeenteraad vastgestelde kaderstellende notities en verordeningen zijn: 
 

Beleidsstuk Jaar Inhoud 

Verordening financieel beleid, 
beheer en financiële organisatie 

2005  

Verordening controle financieel 
beheer en financiële organisatie 

2005  

Verordening periodiek onderzoek 
doelmatigheid en doeltreffendheid 

2005  

Verordening Onroerende 
zaakbelastingen 

2008 Heffingsgrondslag en tarieven 

Nota Reserves en voorzieningen 2006  
Nota Weerstandsvermogen 2006  
Treasurystatuut (Financiering) 2006 Vastgesteld door college 

 
 
WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 
 
Doelstelling voor Oude IJsselstreek is een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. 
Dit betekent een solide financieel beleid met sluitende begrotingen waarbinnen ruimte aanwezig is 
voor noodzakelijke en gewenste vernieuwing van beleid. De gemeente zal een financieel verantwoord 
beleid voeren, waarbij een continue afweging plaats vindt van de bestuurlijke ambities ten opzichte 
van de beschikbare middelen.  
Uitgangspunten hierbij zijn onder meer: 
- Voldoende weerstandsvermogen om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen; 

Zie de paragraaf “Weerstandsvermogen” en de in 2006 vastgestelde nota “Weerstandvermogen”. 
- Verantwoord beleid op het gebied van reserves en voorzieningen; 

In 2006 is de nota “Reserves en voorzieningen” vastgesteld. Zie ook de paragraaf 
“Weerstandsvermogen” en hoofdstuk 8 Financiële positie (en bijlage 4 staat van reserves en 
voorzieningen)  

- Verantwoord beleid op het gebied van investeren en afschrijven; 
Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke voorschriften op het gebied van investeringen 
met een maatschappelijk nut. (Zie bijlage 1 staat van investeringen) 

- Goed budgetbeheer en strakke begrotingsdiscipline; 
De begrotingscijfers worden opgebouwd door te budgetteren (Wat willen we bereiken, Wat gaan/ 
moeten we daarvoor doen en Wat gaat dat maximaal kosten?) in plaats van te begroten (wat is het 
huidige budget, alles zal wel iets duurder worden dus we begroten maar bijvoorbeeld 5% meer). 
Strakke begrotingsdiscipline betekent dat er van overschrijdingen van begrotingsposten geen sprake 
kan zijn. Natuurlijk kan in bijzondere gevallen goed gemotiveerd (vooraf, indien het om een 
substantieel bedrag gaat), via de bestuursrapportage een budgetaanpassing worden gevraagd. 

- “Oud voor nieuw beleid”; 
Indien nieuw beleid noodzakelijk is geldt dat eerst binnen het eigen programma gekeken wordt of 
oud beleid, en de daarbij behorende budgetten, kan vervallen. 
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- Financiële dekking binnen de “eigen begrotingsposten”; 
- Continue beoordeling doelmatigheid en doeltreffendheid organisatie; 

Op basis van de uitkomsten van doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken (op grond van de 
verordening ex. artikel 213a Gemeentewet)  kunnen organisatorische of procesmatige 
aanpassingen plaatsvinden (zie hoofdstuk 4 programma10) voor doelmatigheids- en 
doeltreffendheidonderzoeken in 2009). 

- Optimaal gebruik subsidiemogelijkheden; 
Bij projecten zullen subsidiebronnen nadrukkelijk bij de financiering worden betrokken. 

- Kostendekkendheid bij heffingen/retributies 
- In de begroting 2008-2011 is overgegaan tot de systematiek van woonlasten. De woonlasten 

betreffen de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Voor 2009 en 
verder is ter kennisgeving aangenomen dat de verhoging van de woonlasten 5,5% zal zijn. 

- Trendmatige verhoging van de tarieven, huren en pachten 
- Financieel sluitende begrotingen met een verantwoord dekkingsplan; 

De begrotingen die aan de gemeenteraad worden aangeboden zijn financieel sluitend op basis van 
een reëel dekkingsplan. 

- Genereren van extra inkomsten door groei van de gemeente 
Uitwerking van de visie “Oude IJsselstreek op weg naar 2020”. 

 
De steeds groter wordende afhankelijkheid van het Rijk voor wat betreft de financiële middelen en de 
snel veranderende wet- en regelgeving vormen hierbij een bedreiging. Bovendien is Oude IJsselstreek 
na de herindeling nog volop in ontwikkeling met alle onzekerheden voor nu maar ook in de toekomst. 
Ook spelen de bestuurlijke ambities, onder andere vastgelegd in de nota “Oude IJsselstreek op weg 
naar 2020” een belangrijke rol.   
 
 
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 
 
Het totaal van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien: 
 
   2008 2009 2010 2011  2012
 
Algemene dekkingsmiddelen  39.958.265 42.547.687 42.091.797 42.106.664  42.416.160
Onvoorzien  101.375 102.563 102.563 102.563  102.563
 
 
  
 
TOELICHTING ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 
 
In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen nader uitgewerkt en toegelicht. 

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 
De lokale heffingen zijn uitgebreid beschreven in de betreffende paragraaf (zie 6.1). 
 

Algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds 
De berekening van de Algemene Uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2008. 
Evenals alle andere posten is de raming van het gemeentefonds gebaseerd op constante 
lonen en prijzen. Het uitkeringspercentage waarmee voor 2009 gerekend is bedraagt 1.550. 
 In de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van het aantal woningen en inwoners 
zoals bepaald in de financiële kaders, zie hiervoor Hoofdstuk 3 – Nieuw beleid en ontwikkelingen 
 
 
Evenals in het jaar 2008 worden de WMO-middelen in 2009 verdeeld via het objectief verdeelmodel. 
Over de jaren 2006 en 2007 werd het WMO-budget verdeeld op historische gronden. De overgang 
van historisch naar objectieve verdeling veroorzaakt herverdeeleffecten  per gemeente.  Dit betekent 
voor de gemeente Oude IJsselstreek uiteindelijk in het jaar 2010 een afname van het WMO-budget 
met € 1.437.306,--. Door middel van een suppletie-uitkering wordt dit bedrag in 3 jaar verrekend. Voor 
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de gemeente Oude IJsselstreek betekent dit voor 2009 een WMO-uitkering van € 3.682.498 te 
vermeerderen met een aflopende suppletie-uitkering( 3 jaar) voor de WMO van €  479.102,--. 
 
Met ingang van 2009 zijn de uitvoeringskosten inzake waardering onroerende zaken, die tot 2009 nog 
via de specifieke uitkering “kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende 
zaken” worden gefinancierd overgeheveld naar het gemeentefonds. Op deze manier hebben de 
gemeenten meer vrijheid bij de besteding van de middelen.  Het betreft een bedrag van plm. € 
190.000. 

Dividend 
Aan dividend is een bedrag van € 1.879.000 als raming opgenomen gebaseerd op het jaar 2007. Dit 
bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:  
Dividend NUON € 1.491.000 
Dividend Vitens  €    100.000 
Dividend BNG  €    288.000 
  
Gelet op de werkelijke ontvangsten in de afgelopen jaren, lijkt het gerechtvaardigd rekening te houden 
met een bovenvermelde totaal-opbrengst aan dividend. 
 
In 2008 is het volgende ontvangen: 
Dividend NUON € 1.750.000 
Dividend Vitens  €    120.000 
Dividend BNG  €    282.000 

Saldo financieringsfunctie 
Het saldo van de financieringsfunctie wordt bepaald door de verschillen in de geraamde rente en de 
gerealiseerde rente. Zie ook de paragraaf 6.1 - Financiering. 
 
Het percentage bespaarde rente dat wordt berekend over de stand van de eigen 
financieringsmiddelen per 1 januari is bij de vaststelling van de voorjaarsnota bepaald op 1,75%. 
Met de inwerkingtreding van het Besluit Begroting en Verantwoording is het niet meer toegestaan 
bespaarde rente rechtstreeks aan reserves toe te voegen. Ten einde de inflatie van de reserves 
(algemene reserve en bestemmingsreserves) en de inzetbaarheid te handhaven wordt voorgesteld 
alle bespaarde rente via de exploitatie indirect bij te schrijven op het saldo van de reserves. 
De rentelasten van de vaste activa (investeringen) worden aan de programma's toegerekend tegen 
het omslagpercentage van 3,9242 % (voor enkele geactiveerde kapitaaluitgaven gelden (historisch 
bepaalde) uitzonderingspercentages). Het verschil tussen deze toerekeningrente en de werkelijke 
rente wordt verrekend via het renteresultaat.  

BTW-compensatiefonds 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2005 is besloten om de activa (excl. riolering) van de voormalig 
Gemeente Wisch BTW-vrij te maken en dit te dekken uit de reserve BTW-compensatiefonds. Dit fonds 
was ultimo 2007 praktisch nihil. 
 
Voor het nadeel dat voor onze gemeente is ontstaan als gevolg van de invoering van het BTW-
compensatiefonds is vervolgens besloten, voor de btw in de activa riolering een bedrag te onttrekken 
uit het bufferfonds riolering. Hiermede is ook binnen het door de raad, in december 2006,  
vastgestelde GRP(2006-2010) rekening mee gehouden.  Deze onttrekking bedroeg voor het jaar 2006 
€ 500.000,--, jaarlijks aflopend met € 50.000,--.  
 
Voor het jaar 2009 betekent dit dus een onttrekking van € 350.000,--. 
 

Overige algemene dekkingsmiddelen 
De overige algemene dekkingsmiddelen hebben betrekking op de achtergestelde lening van Vitens. 
Hiertegenover staat een bestemmingsreserve voor hetzelfde bedrag. De jaarlijkse aflossing (looptijd 
15 jaar) van de lening, betekent een jaarlijkse vrijval van de bestemmingsreserve van € 179.000. Deze 
vrijval is verwerkt via bestemming resultaat (reserves). Naast deze vrijval ontvangt de gemeente rente 
over de achtergestelde lening (€ 120.085 - 2009). 
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Onvoorziene uitgaven 
Voor onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare uitgaven is de gemeente ingevolge de voorschriften 
verplicht een post “Onvoorziene uitgaven” in de begroting op te nemen. In Oude IJsselstreek wordt 
hiervoor een bedrag geraamd van € 2,50 per inwoner. Voor 2009 is dit een bedrag van € 102.563. 
 

Overige bezuinigingen of intensiveringen 
Naast de post Onvoorzien is in de begroting nog een enkele stelpost voor bezuinigingen opgenomen, 
die onderdeel uitmaakt van programma 10 - bestaand beleid. In hoofdstuk 3.3 van deze begroting 
wordt namelijk voorgesteld het grote deel van de nog resterende maar moeilijk te realiseren 
bezuinigingen, te verwerken. 
 
De volgende structurele post resteert nog als bezuiniging in de begroting 2009-2012: 
 
  Oorspronkelijke bezuiniging nog te realiseren in 2009-2012 
     
Kerntakendiscussie:     
verkleining management 250.000 70.000 
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Hoofdstuk 6 - PARAGRAFEN 
 
6.1 PARAGRAAF FINANCIERING 

Inleiding 
De financieringsparagraaf (of treasuryparagraaf) vormt, op grond van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV), een verplicht onderdeel van zowel de begroting als de jaarrekening. 
Daarnaast vloeit deze paragraaf voort uit de bepalingen van de Wet Financiering Decentrale 
Overheden (Wet FIDO). Deze wet stelt regels met betrekking tot het financieringsgedrag van 
gemeenten. Het belangrijkste uitgangspunt is het bevorderen van een solide financiering en 
kredietwaardigheid van de decentrale overheden en het beheersen van de renterisico’s.  
Vanaf 2009 wijzigen hierin enkele onderdelen. De belangrijkste wijzigingen betreffen een nieuwe 
opzet voor de renterisiconorm, de jaarlijkse opgaaf van de kasgeldlimiet en het afschaffen van de 
hypotheek verstrekkingen aan eigen personeel. 
 
In deze wet zijn ook de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en 
uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De treasuryfunctie wordt hierbij 
gedefinieerd als:  

het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: 
de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en 

de hieraan verbonden risico’s 
 
De treasuryparagraaf is in samenhang met het treasurystatuut een belangrijk instrument voor het 
transparant maken van de financieringsfunctie van de gemeente.   

Beleid 
De activiteiten van de gemeenten op het gebied van financiering zijn, zoals in de inleiding vermeld, 
gebonden aan wettelijke kaders. De belangrijkste kaders zijn opgenomen in de Wet Financiering 
Decentrale Overheden, waarbij onze belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: 
 
- de gemeente mag uitsluitend leningen of garanties verstrekken uit hoofde van de ‘publieke taak’; 
- de gemeenteraad dient daarbij goedkeuring te verlenen aan derde partijen, waarbij vooraf advies 

wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij;  
- de gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie, indien deze uitzettingen een 

prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomsten door het lopen van 
overmatig risico;  
het prudente karakter wordt daarbij gewaarborgd door middel van de richtlijnen en de limieten zoals 
opgenomen in het treasurystatuut. 

- het gebruik van derivaten (beleggingproduct, bestaande uit meerdere productcategorieën, elk met 
een eigen karakter en een eigen beleggingsstrategie) is niet toestaan; 

- Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende 
uitgangspunten: 
1. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke 

taak; 
2. Om het renteresultaat te optimaliseren wordt de financiering met externe financieringsmiddelen 

zoveel mogelijk beperkt door eigen financieringsmiddelen in te zetten; 
3. De onderhandse lening, is de enige toegestane leningsvorm bij het aantrekken van 

financieringen; 
4. De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 3 instellingen (met een zogenaamde triple A-rating) 

alvorens een financiering wordt aangetrokken. De resultaten van de overige 2 offertes waarvan 
geen gebruik wordt gemaakt dienen later bij de uiteindelijke beslissing te worden vermeld.  
De huidige leningenportefeuille bestaat vooral uit één grote, in 2006 herziene, lening aangegaan 
met de NV Bank Nederlandse Gemeenten. 

 
In het door het college vastgestelde Treasurystatuut belangrijkste doelstellingen van de 
financieringsfunctie zijn: 
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- verzekeren van een duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities; 
- beschermen van de gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële 

risico’s, zoals rente-, koers- en liquiditeitsrisico’s; 
- minimaliseren van kosten (intern en extern) bij het beheren van de geldstromen en de financiële 

posities; 
-  optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO en het Treasurystatuut 
Hieronder worden enkele punten nader toegelicht. 
 
 
Risicobeheer 
De risico’s die gelopen worden binnen Oude IJsselstreek bij de uitvoering van de treasurytaak 
bestaan voornamelijk uit renterisico’s. Om die risico’s te beperken geldt er vanuit de wet Fido een 
vastgestelde kasgeldlimiet renterisiconorm.   
Inzake het risicobeheer geldt het volgende: 
 
Renterisico 
Dit is het risico dat de gemeente kan worden geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor reeds 
afgesloten leningen. Onder renterisicobeheer is het bewust beperken van de -negatieve- invloed van 
toekomstige rentewijzigingen op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende 
activa en passiva. Ook het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten 
behoren tot dit onderwerp. 
Het renterisico wordt beperkt door een lening af te sluiten tegen een vast rentepercentage en per 
lening te bekijken welke leningsvorm en looptijd het meest gunstig is. Onder punt 1.4.5 wordt de 
beheersing hiervan vertaald in cijfers. 
 
Kredietrisico 
Dit is het risico dat de gemeente loopt wanneer geldleningen worden verstrekt aan rechtspersonen die 
in voorkomende gevallen in financiële problemen zouden kunnen komen. In het treasurystatuut is 
vastgelegd dat de gemeente alleen geld mag uitlenen aan betrouwbare bedrijven (met minimaal een 
zogeheten AAA-rating), semi-overheden of aan instellingen waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% 
geldt.  
Beperkte risico’s loopt de gemeente bij geldleningen die verstrekt zijn aan verenigingen. Leningen 
zoals die verstrekt zijn aan NUON en de afloop van de verstrekte hypotheken van de Regeling 
Woningfinanciering Ambtenaren leveren geen reële risico’s op. NUON heeft zekerheid gegeven in de 
vorm van aandelen. Hypothecaire leningen aan ambtenaren zijn begrensd door de waarde(OZB-
waarde) van het verbonden onroerend goed. Vanaf 2009 is het verstrekken van nieuwe hypotheken 
niet meer toegestaan. 
 
Liquiditeitsrisico 
Liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om 
aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierom worden liquiditeitsplanningen en een liquiditeitsbegroting 
opgesteld. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de 
verplichtingen tijdig worden nagekomen. 
Met name het goed plannen van investeringsuitgaven draagt bij aan een goed liquiditeitsbeheer en 
vermindert de risico’s. Onder punt 6.4.5 wordt de beheersing hiervan vertaald in cijfers. 
 
 

Ontwikkelingen 
 
Relatiebeheer 
De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de huisbankier van de gemeente Oude IJsselstreek. 
De dienstverlening verloopt naar tevredenheid en wordt eens per 5 jaar geëvalueerd. De gemeente 
heeft ook een rekening bij de Postbank en bij de lokale Rabo-banken.  
 
Kasbeheer 
Liquiditeitsprognoses kunnen in zijn algemeenheid worden verbeterd. Vanaf 2007 wordt gebruik 
gemaakt van nieuwe programmatuur waarmee het liquiditeitbeheer verbeterd gaat worden.  
Verder wordt gestreefd naar zo laag mogelijke omvang van het aantal (sub)kassen. 
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Ten aanzien van de debiteuren geldt dat er een vast beleid is ten aanzien van de invordering. Voor 
belastingdebiteuren gelden wettelijke bepalingen en wordt voor de dwanginvordering gebruik gemaakt 
van een extern deurwaarderskantoor. 
Voor de overige -dubieuze- debiteuren wordt van geval tot geval bezien of dwanginvordering via de 
gerechtsdeurwaarder zowel juridisch als praktisch (kosten/baten) zinvol is.  
 
Rentevisie 
Voor de rentevisie maakt de gemeente vooral gebruik van de informatie van de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Deze voorziet voor 2009  een economische groei van slechts 1,8%, het inflatiecijfer stijgt 
naar 3,5%. Hierdoor worden er komend jaar lichte renteschommelingen voorzien. 
 
Voor te betalen rente, verschuldigd voor geldleningen ter compensatie van het financieringstekort, is 
in de begroting 2009 in de renteomslag uitgegaan van ruim 4,5% rente. Gelet op de huidige en de te 
verwachten rentestand voor 2009 moet dat als reëel worden beschouwd. 
 

Financiering 
 
Financieringspositie 
De gemeente Oude IJsselstreek staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het bestuur is 
ambitieus en de visie “Oude IJsselstreek op weg naar 2020” zal zijn uitvoer krijgen. Met name de 
diverse nieuwbouwprojecten en de eerste stappen richting de nieuwe centrumplannen zijn hier een 
goede voorbeelden van. De complete investeringslijst is als bijlage opgenomen. De belangrijkste 
projecten (= netto-investeringsbedrag > € 1.000.000) zijn: 
 
 
Project Investering 
 2009 2010 2011 2012 

Dorpshuis Vasselder – Velthunten 1.304.000   
Nieuwbouw Sporthal de IJsselweide  4.000.000    
Rationeel wegbeheer  1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000
Rioleringswerken 5.339.000 2.772.000 6.513.000 4.853.000
Brede School Varsseveld (Wilhemina/Maranatha)  2.200.000  
Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord 1.540.000 1.540.000 1.540.000
Afbramerij 2.280.000  
Akkermansweide 1.000.000  
Centrumplan Ulft Openbare ruimte 2.100.000 

  
  
Financieringsbehoefte 2009 2010 2011 2012 

Vaste activa (IVA + MVA) 86.527.023 93.143.839 87.631.895 82.445.959
Investeringen 13.041.483 19.577.600 19.906.590 8.580.250

Totaal financieringsbehoefte    99.568.506 112.721.439 107.538.485 91.026.209
           
Financieringsmiddelen 
Binnen de gemeente Oude IJsselstreek zijn volgende geraamde financieringsmiddelen beschikbaar: 
 
Financieringsmiddellen 2009 2010 2011 2012 

Vaste geldleningen o/g  78.450.000 75.480.000 72.681.000 67.326.000
Reserves 19.717.634 17.295.153 16.964.757 16.742.925

Totaal financieringsmiddelen    98.167.634 92.775.153 89.645.757 84.068.925
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Beheersing risico’s 
 
Liquiditeitsrisico - kasgeldlimiet  
Ter beperking van het renterisico is in de Wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de korte 
schuld, de zogeheten kasgeldlimiet. Deze limiet geeft de maximale omvang van de korte schuld 
(maximaal 1 jaar) aan. De limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het 
begrotingstotaal per 1 januari. In vorige jaren moest per kwartaal een opgaaf hiervan naar de 
Provincie gestuurd worden, dit is vanaf 2009 niet meer nodig. Wel moet er per kwartaal een 
berekening gemaakt worden voor intern gebruik.  
Als de kasgeldlimiet wordt overschreden zal (een deel van) de kortlopende schuld moeten worden 
omgezet in een langlopende schuld (consolidatie van vlottende schuld). Voor Oude IJsselstreek ziet 
dat er als volgt uit:  
 
 
 
 

Begrotingstotaal per 1 januari 2009     80.445.115 
Vastgesteld percentage                 8,5% 

Kasgeldlimiet 6.837.835 

Reeds opgenomen kortlopende leningen                   p.m. 

Ruimte (+)                                                   6.837.835 
 

Gelet op de financieringsbehoefte gedurende 2008 (zie hoofdstuk 8) wordt de kasgeldlimiet naar 
verwachting slechts met een gering bedrag overschreden. Het aantrekken van nieuwe geldleningen 
wordt op basis hiervan niet voorzien.  
 
Renterisico – renterisiconorm 
Middels de rente risiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld 
(leningen met een looptijd langer dan 1 jaar). 
De renterisiconorm is per 2009 bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat in enig 
jaar de verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal 
mogen bedragen.  
Uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. 
Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Daarmee wordt 
voorkomen dat een -groot- deel van de leningen tegelijk opnieuw moet worden afgesloten, met het 
risico van snel oplopende rentelasten.  
 
De ontwikkeling van de leningenportefeuille en begrotingscijfers ziet er als volgt uit: 
 
 
Ontwikkeling leningenportefeuille 2009 2010 2011 2012 

Stand leningen per 1 januari  78.450.000 75.480.000 72.681.000 67.326.000

Vervroegde aflossingen 0 0 0 0
Reguliere aflossingen 2.969.000 2.862.000 5.292.000 5.224.000
Nieuw aan te trekken leningen p.m. p.m. p.m. p.m.

Stand leningen per 31 december 75.480.000 72.681.000 67.326.000 62.102.000
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De rente risiconorm wordt berekend als een percentage van het begrotingstotaal. De omvang van de 
rente risiconorm voor de komende jaren is opgenomen in de onderstaande tabel. 
 
Berekening rente risiconorm 2009 2010 2011 2012 

Totaal Begrotingen  80.445.115 79.946.674 79.319.002 78.912.965
Wettelijk vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20%

Renterisiconorm  16.089.000 15.989.000 15.864.000 15.783.000
 
De verwachte ontwikkelingen op het gebied van de renterisico’s zien er als volgt uit: 
 
Renterisico’s vaste schuld  2009 2010 2011 2012 
    
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g   
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g  
2. Netto renteherziening op vaste schuld p.m. p.m. p.m. p.m.
    
       
3. Aflossingen 2.969.000 2.862.000 5.292.000 5.224.000
    
Rente risico (1 + 3) 2.969.000 2.862.000 5.292.000 5.224.000
 
De huidige opgenomen leningen bieden de geldgevers geen mogelijkheid tot renteaanpassingen. De 
te betalen rentelasten van opgenomen geldleningen bedraagt voor 2009 € 2.969.864 
 
De toets van de renterisiconorm geeft het onderstaande beeld te zien. 
 
Toets renterisiconorm 2009 2010 2011 2012 

Renterisiconorm  16.089.000 15.989.000 15.864.000 15.783.000
Renterisico op vaste schuld (2+6) 2.969.000 2.862.000 5.292.000 5.224.000

Ruimte (+) - Overschrijding (-)  13.120.000 13.127.000 10.572.000 10.559.000
 
Geconcludeerd kan worden dat onze gemeente voorlopig geen renterisico loopt in het kader van de 
lange financiering. 
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6.2 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN 
 

Inleiding 
In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan de relaties en verbindingen van de gemeente met 
(verbonden) derde partijen, waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële 
belangen gemoeid zijn.  
Onder bestuurlijke invloed wordt in dit verband verstaan een zetel in het bestuur van een participatie 
of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake als de gemeente de middelen welke ten 
behoeve van de (verbonden) derde partij beschikbaar heeft gesteld als verloren dient te beschouwen 
in geval van faillissement van de verbonden partij. Van een dergelijk belang is ook sprake als 
financiële tegenvallers onder bepaalde voorwaarden door de verbonden partij verhaald kunnen 
worden op de gemeente. Subsidieverlening valt dus niet onder het begrip “verbonden partij.” Er is 
immers alleen sprake van een financieel belang en niet van een direct bestuurlijk belang.  
Men spreekt dus van een verbonden partij als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel 
belang.  
 
Voor de gemeenteraad zijn verbonden partijen om twee redenen relevant: 
1. Verbonden partijen voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De 

gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. De raad heeft nog 
steeds de kaderstellende en controlerende taak. 

2. De kosten - het budgettaire beslag - en de financiële risico's die de gemeente met verbonden 
partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. 

 

Beleid 
De paragraaf “Verbonden partijen” is een in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) een verplichte paragraaf. In artikel 21 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het 
financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie gemeente Oude IJsselstreek” is bepaald dat in deze paragraaf bij de begroting (en de 
jaarstukken) in elk geval wordt ingegaan op: 
- nieuwe verbonden partijen; 
- het beëindigen van bestaande verbonden partijen; 
- de visie die de gemeente heeft op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen 

die zijn opgenomen in de begroting; 
- de beleidsvoornemens van de verbonden partijen zelf; 
- het wijzigen van bestaande verbonden partijen; 
- eventuele problemen (risico’s) bij bestaande verbonden partijen. 
 

Overzicht van de verbonden partijen 
Deze paragraaf dient om op hoofdlijnen inzicht te geven in de verbonden partijen. Om die reden is het  
begrip ‘financieel belang’ in dit kader verruimt naar ‘aanmerkelijk financieel belang’, waarbij een 
financiële ondergrens is gehanteerd van € 50.000.  
 
In deze begroting is een nieuw format opgenomen en waar mogelijk ingevuld. Onderdelen zijn de 
doelstelling, activiteiten en realisatie (jaarstukken) daarvan, deelnemende partijen, bestuurlijk belang, 
financieel belang, rechtmatigheid, risico’s en getroffen beheersmaatregelen, actuele ontwikkelingen, 
verantwoording enz. 
Er is nog geen specifieke aandacht besteed aan de visie die de gemeente heeft op de verbonden 
partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting. In de op te 
stellen nota “Verbonden partijen” zal hier aandacht aan worden besteed. 
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1 Naam Regio Achterhoek 
 Relatie met programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en werken, Verkeer en vervoer, 

Volksgezondheid en milieu, Maatschappelijke zorg, Cultuur recreatie 
en sport, Onderwijs, Sociale voorzieningen en Algemeen bestuur 

 Doelstelling Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van: 
• Grensoverschrijdende samenwerking 
• Verkeer en vervoer 
• Economische ontwikkeling en arbeidsmarkt 
• Jeugd en onderwijs 
• Cultuur w.o. zorg voor oud archief 
• Recreatie en toerisme 
• Zorg en welzijn 
• Milieu en afval 
• Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting  

 Activiteiten Uitvoering van strategische taken, beheerstaken en afbouwtaken. 
Voor de eerste jaarschijf vermeldt de strategische agenda 4 
strategische programmagebieden, t.w. Duurzame economie, 
Verbinden door mobiliteit, Vrijetijdseconomie en Regiomarketing en 
externe betrekkingen. 
Programmateams brengen de strategische agenda in een 
programmaorganisatie feitelijk tot uitvoering. 
Tot de beheerstaken behoort o.m. de instandhouding van een 
streekarchief. 
Afbouwtaken lopen af volgens contract, project-  of subsidietijdvak.  

 Deelnemende partijen Gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost 
Gelre, Montferland , Oude IJsselstreek en Winterswijk 

 Bestuurlijk belang De gemeente bezet 1 zetel in het Algemeen Bestuur vanuit het 
college. (portefeuillehouder regio) 
Per programmateam is 1 collegelid afgevaardigd.  

 Financieel belang Gemeente vetaalt voor afnemen diensten een jaarlijkse bijdrage. 
Voor 2009 is de gemeentelijke bijdrage € 393.330 

 Rechtmatigheid - Screening verordeningen op nut en noodzaak  
- Jaarlijks wordt voor accountantscontrole controleprotocol  (incl. 

normenkader) en toetsingscriteria opgesteld 
 

 Ontwikkelingen Vanaf medio 2008 werken de 8 gemeenten in de Achterhoek 
volgens de nieuwe werkwijze samen ter uitvoering van een 
strategische agenda. 

 Beleidsvoornemens  Leveren van een actieve bijdrage aan succesvolle samenwerking 
binnen de Regio Achterhoek. 

 Risico’s en getroffen 
beheersmaatregelen 

Financiële afwikkeling RA van oud naar nieuw inmiddels duidelijk 
(zie begrotingswijzigingen 2008 en 2009 e.v. RA) 

 Verantwoording De regio verstrekt aan de raden van de gemeenten gevraagd en 
ongevraagd alle informatie, die voor beoordeling van door de regio 
gevoerd en te voeren beleid nodig is. 
Een lid van het algemeen bestuur geeft de raad alle informatie, die 
door de raad of één of meer leden van de raad worden verlangd, op 
een door de raad te bepalen wijze. 
Een lid van het algemeen bestuur is verantwoording verschuldigd 
aan de raad die hem of haar heeft aangewezen, voor het door hem 
of haar in het algemeen bestuur gevoerde beleid. De raad bepaalt 
de wijze waarop dit gebeurt.  
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2 Naam Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Gelre-IJssel 
 Relatie met programma Volksgezondheid en milieu 
 Doelstelling Het op regionaal niveau vaststellen en uitvoeren gezondheidsbeleid, 

waaronder begrepen exploitatie ambulancedienst, 
inentingsprogramma’s e.d.  

 Activiteiten  
 Deelnemende partijen Gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, 

Doetinchem, Epe, Lochem, Montferland, Voorst, Winterswijk, 
Zutphen, Aalten, Berkelland,Oost Gelre, Oude IJsselstreek 

 Bestuurlijk belang Portefeuillehouder volksgezondheid maakt vanuit college van B&W 
deel uit van bestuur 

 Financieel belang In begroting 2009 is bijdrage opgenomen van € 623.600 
 Rechtmatigheid  
 Ontwikkelingen -Project alcoholmatiging jongeren en Stedendriehoek 

- Invoering elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg en 
verwijsindex 
- inspectie kwaliteit kinderopvang 

 Beleidsvoornemens  
 Risico’s en getroffen 

beheersmaatregelen 
 

 Verantwoording  
   
3 Naam Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland 
 Relatie met programma Openbare orde en veiligheid 
 Doelstelling Gemeenschappelijk en op regionaal niveau uitvoeren veiligheids-

beleid, specifiek gericht op brandweertaken en rampenbestrijding, 
zowel preventief als repressief 

 Activiteiten  
 Deelnemende partijen Gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, 

Deventer, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, 
Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre,Oude 
IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen. 

 Bestuurlijk belang Burgemeester vertegenwoordigt gemeente 
 Financieel belang In begroting 2009 is bedrag opgenomen van € 428.917 
 Rechtmatigheid  
 Ontwikkelingen Wet op de Veiligheidsregio’s  
 Beleidsvoornemens  
 Risico’s en getroffen 

beheersmaatregelen 
 

 Verantwoording  

4 Naam Recreatieschap Achterhoek en Liemers 
 Relatie met programma Cultuur, recreatie en sport 
 Doelstelling Recreatieschap heeft tot doel behartigen gemeenschappelijke 

belangen deelnemende gemeenten op terrein openluchtrecreatie en 
toerisme. Bescherming bestaande natuurlijke waarden en 
landschappelijk karakter is daarbij uitgangspunt  

 Activiteiten  
 Deelnemende partijen Gemeenten Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Berkelland, Oost Gelre, 

Westervoort, Duiven, Rijnwaarden, Montferland, Doetinchem, Aalten 
, Winterswijk, Oude IJsselstreek 

 Bestuurlijk belang Lid college van B&W is lid Algemeen Bestuur, lid raad is plaats-
vervanger 

 Financieel belang Bijdrage 2009 wordt geraamd op € 92.500 
 Rechtmatigheid WGR 
 Ontwikkelingen De taken van het RAL in het algemeen en in het bijzonder de 

beerstaken zijn momenteel onderwerp van discussie. De 
toekomstdiscussie over het RAL zal uiterlijk medio 2011 zijn 
afgerond 
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 Beleidsvoornemens Ontwikkeling van een routebureau. Omslag van beheer naar 
ontwikkeling 

 
 

Risico’s en getroffen 
beheersmaatregelen 

Gemeente betaalt reguliere WGR-bijdrage aan RAL. Het RAL heeft 
een aanzienlijke eigenvermogenspositie en voert hierbinnen haar 
taken uit. 

 Verantwoording Via Jaarrekening en Jaarverslag legt het RAL jaarlijks 
verantwoording af aan de aangesloten gemeenten. 

5 Naam Cultureel Centrum “Amphion”  
 Relatie met programma Cultuur, recreatie en sport 
 Doelstelling Bieden breed cultureel theateraanbod in daarbij te onderscheiden 

kunstvormen. Op weg naar theater podiumplan Oost/Achterhoek 
met Cultuurfabriek DRU. 

 Activiteiten Theater en conferenties 
 Deelnemende partijen Gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Aalten, Oude IJsselstreek, 

Montferland 
 Bestuurlijk belang Burgemeester is vertegenwoordiger in Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. Portefeuillehouder Cultuur is lid van de Raad van 
Commissarissen 

 Financieel belang Gemeente is aandeelhouder en die aandelen hebben nog 
boekwaarde van € p.m. 
Nieuwbouw van Amphion is van start gegaan, waarbij  
aandeelhoudende gemeenten bijdragen in de stichtingkosten 

 Rechtmatigheid  
 Ontwikkelingen Nieuwbouw en theater podiumplan  
 Beleidsvoornemens Bouw nieuw cultureel centrum in Doetinchem, te financieren door 

centrumgemeente en omliggende gemeenten 
 Risico’s en getroffen 

beheersmaatregelen 
Opgezette beheerorganisatie zorgt voor het financieel management. 
Gemeenteraden hebben duidelijke grenzen bepaald en 
meegegeven aan Aandeelhouders (AVA). 

 Verantwoording  

6 Naam Stadsbank Oost-Nederland 
 Relatie met programma Sociale voorzieningen 
 Doelstelling Op zowel maatschappelijk als zakelijk verantwoorde wijze: 

a. voorzien in behoefte aan geldelijk krediet; 
b. regelen schulden personen in financiële moeilijkheden; 
c. aangaan overeenkomsten in rekening-courant; 
d. geven voorlichting en advies over hiervoor genoemde zaken 

 Activiteiten Kredietverlening, budgetbeheer, schuldhulpverlening, 
faillissementsverklaringen en bewindvoering.  

 Deelnemende partijen Gemeenten Aalten, Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, 
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof 
van Twente, Lochem, Losser, Montferland, Oldenzaal, Oost Gelre, 
Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Winterwijk, Oude 
IJsselstreek 
 

 Bestuurlijk belang Portefeuillehouder sociale zaken is vanuit college B&W lid 
Algemeen Bestuur, lid gemeenteraad is plaatsvervangend lid  

 Financieel belang Gemeente heeft ledenkapitaal ingelegd. Boekwaarde inleg is per 1 
januari 2009 € 64.307 

 Rechtmatigheid WMO 
 Ontwikkelingen Verminderde toestroom van bewindvoering, formatievermindering  
 Beleidsvoornemens Treasuryfunctie krijgt meer inhoud, de in gang gezette registratie en 

verantwoording van de geldstroom zal een vast onderdeel gaan 
vormen van bestuurlijke rapportages.  
 

 Risico’s en getroffen 
beheersmaatregelen 
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 Verantwoording Via jaarrekening en jaarverslag 

7 Naam Werkvoorzieningschap “WEDEO”  
 Relatie met programma Sociale voorzieningen 
 Doelstelling Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, inhoudende dat personen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen zich te 
ontwikkelen binnen hun mogelijkheden 

 Activiteiten Prestatieafspraken met gemeente, workfirstprojecten. 
 Deelnemende partijen Gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek 
 Bestuurlijk belang Zowel vanuit raad als college van B&W is lid en plaatsvervangend 

lid in Algemeen Bestuur WEDEO afgevaardigd  
 Financieel belang Aan WEDEO te betalen bijdragen hebben betrekking op bestuurs-

kosten en bedrijfsmatige exploitatie. Totaalbedrag € 5.793.891 
 Rechtmatigheid Wet sociale werkvoorziening, WMO 
 Ontwikkelingen Van binnen naar buiten werken: mensen naar een reguliere 

werkomgeving leiden. Hierbij positioneert WEDEO zich als een 
arbeidsontwikkelbedrijf met een bredere scope dan alleen de Wsw-
gerechtigden. 

 Beleidsvoornemens Marktconform werken 
 Risico’s en getroffen 

beheersmaatregelen 
 

 Verantwoording Via jaarrekening en jaarverslag en tussentijdse kwartaalrapportages 
en toelichting in de commissie. 

8 Naam Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen 
(ISWI) 

 Relatie met programma Sociale voorzieningen 
 Doelstelling Uitvoering Wet Werk en Bijstand en daaruit voortvloeiende besluiten 

en regelingen. Eveneens voert ISWI meerdere wetten uit op terrein 
inkomensvoorzieningen t.b.v. specifieke doelgroepen, alsmede Wet 
inschakeling Werkzoekenden. Ook is regionale sociale recherche bij 
ISWI ondergebracht.  
Centrale doelstelling van het programma werk is werkzoekenden zo 
snel mogelijk laten uitstromen naar duurzaam regulier werk en de 
arbeidsparticipatie te bevorderen.  

 Activiteiten Diverse reïntegratieinstrumenten, zoals scholing, 
loonkostensubsidies en workfirstprojecten 

 Deelnemende partijen Gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek 
 Bestuurlijk belang In Algemeen Bestuur ISWI zitten twee leden college van B&W 
 Financieel belang  Bijdrage ISWI valt uiteen in drie componenten, te weten: 

a. exploitatiebijdrage; 
b. aandeel in kosten bijstandverlening; 
c. aandeel in kosten werkgelegenheid. 
In totaliteit is gemeentelijk aandeel voor 2009 € 1.255.702 

 Rechtmatigheid Wet Werk en Bijstand, WMO 
 Ontwikkelingen Participatiefonds 
 Beleidsvoornemens Voortzetten bedrijfsvoering 
 Risico’s en getroffen 

beheersmaatregelen 
Via jaarrekening en jaarverslag en tussentijdse kwartaalrapportages 
en toelichting in de commissie. 

 Verantwoording  

9 Naam NUON/ENW 
 Relatie met programma Volksgezondheid en milieu en Algemene dekkingsmiddelen en 

onvoorzien 
 Doelstelling Levering energie (gas en elektriciteit) 
 Activiteiten  
 Deelnemende partijen  
 Bestuurlijk belang College heeft vertegenwoordiger in Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders aangewezen 
 Financieel belang.  Gemeente bezit zo’n 580.000 aandelen NUON, die een boekwaarde 
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vertegenwoordigen van € p.m. 
Aandelenpakket levert in 2009 dividend op van € 1.591.000 (raming) 

 Rechtmatigheid  
 Ontwikkelingen  
 Beleidsvoornemens Gemeentelijk belang bij deelname energiemaatschappij is, zeker 

sinds liberalisering energiemarkt, beperkt. In dat licht is behoud 
aandelen nog discussiepunt en zal verkoop van pakket mede 
afhangen van koers aandelen en uitvoering gemeentelijk beleid 

 Risico’s en getroffen 
beheersmaatregelen 

Ontwikkeling (handels)waarde aandelen is mede bepalend voor  
antwoord op vraag of gemeente aandelen wil houden of verkopen 

 Verantwoording  
 
Naast de hiervoor opgenomen partijen zijn nog een aantal partijen waarbij de invloed van de 
gemeente Oude IJsselstreek van minder of ondergeschikt belang is. Dat betreft zowel de financiële 
invloed als ook de bestuurlijke invloed.  
Hierbij gaat het om de volgende partijen: 
- Stichting Idinkbos en Paasberg; 
- NV Bank Nederlandse Gemeenten; 
- Stichting Dierentehuis Oude IJssel ; 
- Univé; 
- Bestuursacademie Nederland; 
- Vitens; 
- Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren (IZA); 
- Gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van een distributiedienst in kring 16; 
- Gemeenschappelijke Regeling Euregio Rijn-Waal; 
- Gemeenschappelijke Regeling Euregio Twente-Achterhoek-Emsland.  
 

Ontwikkelingen 
Ten opzichte van het overzicht in de paragraaf van 2008 zijn er geen nieuwe verbonden partijen. Het 
samenwerkingsverband Iselinge bestaat niet meer en is dus niet in dit overzicht opgenomen. 
 

Overzicht financieel belang 
 

Nr Naam verbonden partij Belang 
2009 

Opmerkingen 

1 Regio Achterhoek 393.330 Conform concept begroting 
Gemeenschappelijke Regeling 

2 Gemeenschappelijke gezondheids-
dienst Gelre-IJssel 

623.600 Conform concept begroting Gemeenschap-
pelijke Regeling 

3 Veiligheidsregio Noord-Oost 
Gelderland 

428.917 Conform concept begroting Gemeenschap-
pelijke Regeling 

4 Recreatieschap Achterhoek en 
Liemers 

92.500 Conform concept begroting Gemeenschap-
pelijke Regeling 

5 Cultureel Centrum “Amphion” p.m. Besluitvorming over de hoogte van bijdrage 
nieuwbouw moet nog plaatsvinden 

6 Stadsbank Oost-Nederland 64.307 Betreft de boekwaarde van de deelneming 
7 Werkvoorzieningschap “WEDEO” 5.793.891 Conform concept begroting Gemeenschap-

pelijke Regeling 
8 Intergemeentelijk Samenwerkings-

verband Werk en Inkomen (ISWI) 
1.255.702 Conform concept begroting Gemeenschap-

pelijke Regeling 
9 NUON/ENW 1.591.000 Betreft de geraamde dividendopbrengst 

Totaal financieel belang 7.061.247  
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Risico’s 
In toenemende mate leggen gemeenten de uitvoering van taken en activiteiten neer bij andere 
partijen. Redenen kunnen zijn: geen eigen capaciteit beschikbaar, te behalen efficiencyvoordelen en 
risico-spreiding. Er zijn echter ook risico’s gemoeid met betrekking tot de verbonden partijen. Sowieso 
speelt bestuurlijk bijna altijd de “dubbele petten” problematiek. De risico’s zijn: 
- Niet realiseren taken, doelstellingen, prestaties etc.; 
- Rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen gemeente inzake verbonden partijen zijn onduidelijk 

en/of niet goed gescheiden; 
- Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aandeelhouder/toezichthouder/commissaris/ 

bestuurder zijn onduidelijk; 
- Democratische legitimatie is niet transparant en heeft te weinig aandacht; 
- Doelstelling, taken en activiteiten zijn onduidelijk; 
- Bij gemeente ontbreekt expertise betreffende verbonden partij en activiteiten; 
- Informatievoorziening verbonden partij is onvoldoende en/of niet tijdig; 
- Onvoldoende mogelijkheden om (tussentijds) bij te sturen; 
- Uittredingsmogelijkheden zijn onvoldoende concreet vastgelegd; 
- Onvoldoende zicht om bestuurlijke, beleidsmatige en financiële risico’s. 
 
Naast de aard en omvang van de activiteiten wordt het risicoprofiel ook beïnvloed door de juridische 
vorm, structuur en organisatie van de verbonden partij. Er zijn verschillende juridische vormen, de 
belangrijkste zijn de stichting, de vennootschap (NV of BV), de gemeenschappelijke regeling en de 
publiek private samenwerking (PPS). 
Bij stichtingen loopt de gemeente uitsluitend risico over de aan de stichting verstrekte middelen en zijn 
bestuurders alleen aansprakelijk als er sprake is van wanbeleid. Dit betekent echter niet dat vanuit de 
gemeente geen (aanvullende) maatregelen nodig zijn om de risico’s te beheersen. Een stichting heeft 
namelijk zelden een buffer om tekorten of onvoorziene uitgaven op te vangen en tevens is het toezicht 
vaak niet goed geregeld. De financiële informatievoorziening zal derhalve adequaat inzicht moeten 
geven in de exploitatie en de continuïteit van de stichting en vanuit de gemeente zal initiatief moeten 
worden genomen om invulling te geven aan de toezichthoudende functie. 
Het risicoprofiel bij vennootschappen en PPS-constructies ligt vaak hoger. Voor PPS wordt vaak 
gekozen om tot risicodeling en -reductie te komen. Er is echter tevens sprake van een private partij 
met eigen (winst)doelstellingen. Financieel loopt de gemeente bij deze vorm risico voor het 
geïnvesteerde vermogen. Daarnaast is er echter bij gebiedsontwikkeling sprake van grote financiële 
belangen, kansen op voordelige resultaten, maar ook grote risico’s. 
Gemeenschappelijke regelingen hebben door de financiële risico’s een hoog risicoprofiel. De 
deelnemende gemeenten zijn samen volledig financieel aansprakelijk voor de regeling.  
 
Het is belangrijk inzake verbonden partijen de volgende zaken goed te regelen: 
1. Duidelijke afspraken over onder andere output en budget; 
2. Heldere (op afspraken afgestemde) tussentijdse informatievoorziening; 
3. Transparante verantwoording.  
Het is te adviseren prestatie- en/of managementcontracten af te sluiten. Hierin zijn opgenomen 
afspraken over: output, kwaliteit van dienstverlening, afbakening van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, eisen aan informatieverstrekking (inhoud en frequentie), mogelijkheden om bij te 
sturen, inzichtelijke verantwoording over rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, hoe om te 
gaan met tekorten of overschotten, het toezicht door de gemeente. 
 
De gemeente Oude IJsselstreek is verbonden met een 11-tal partijen waarvan het bestuurlijk en het 
financieel belang als “aanmerkelijk” kan worden geschetst. De risico’s die zich daarbij kunnen 
voordoen zijn divers. Mede daarom wordt in een aantal gevallen daadwerkelijk gestreefd naar een 
maximale bestuurlijke invloed. Inzicht in de risico’s is voor zover mogelijk gegeven in de tabel bij 
onderdeel 6.6.3. 
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6.3 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN 
 

Inleiding  
De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is 
gebonden (rioolrecht, afvalstoffenheffing) als heffingen waarvan de besteding niet van te voren is 
bestemd (OZB, hondenbelasting en toeristenbelasting).  
De budgettaire positie van de gemeente wordt mede bepaald door de wijze waarop het lokale 
belastinginstrument wordt gehanteerd.  
 

Beleid 
De gemeente Oude IJsselstreek kent de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen:  
a. brandweerrechten;  
b. marktgelden;  
c. leges; 
d. lijkbezorgingrechten;  
e. toeristenbelasting;  
f.  hondenbelasting;  
g. rioolbelasting;  
h. afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;  
i.  onroerende zaakbelastingen.  
 
Het beleid omtrent deze belastingen en heffingen is vastgelegd in de volgende verordeningen. 
 

Beleidsstuk/verordening Jaar Inhoud 

Marktgelden 2008 Heffingsgrondslag en 
tarieven 

Leges  2008 Idem 
Onroerende zaakbelastingen 2008 Idem 
Brandweerrechten 2008 Idem 
Lijkbezorgingrechten 2008 Idem 
Toeristenbelasting 2008 Idem 
Hondenbelasting 2008 Idem 
Rioolrechten 2008 Idem 
Afvalstoffenheffing 2008 Idem 
Reinigingsrechten 2008 Idem 

 
Om een beter overzicht te krijgen in de actuele verordeningen hebben wij besloten om vanaf 2008 
voor iedere belasting c.q. heffing jaarlijks een nieuwe verordening vast te stellen. 
 
In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen uitgesproken dat de onroerende zaakbelastingen in 
ieder geval jaarlijks trendmatig (= lees 3%) te willen verhogen.  
Gezien de algehele kostenontwikkeling is tot en met 2009 de lijn die in het coalitieakkoord voor de 
OZB was afgesproken ook doorgetrokken voor de overige gemeentelijke belastingen, zoals de 
honden- en toeristenbelasting. Wat betreft de retributies zoals leges en lijkbezorgingsrechten wordt op 
begrotingsbasis rekening gehouden met de maximale 100% kostendekkendheid.  
 
Om de gezamenlijk uitgesproken ambities voor de komende jaren te kunnen verwezenlijken heeft u in 
de begrotingsraad van november 2007 besloten om de totale woonlasten (de afvalstoffenheffing, het 
rioolrecht en de  onroerende-zaakbelastingen zakelijk recht voor woningen) voor 2008 eenmalig te 
laten stijgen met 9,5% en vervolgens jaarlijks met 5,5%. Hierbij dient wel rekening gehouden te 
worden met het feit dat de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolrechten op begrotingsbasis 
maximale 100% kostendekkendheid mogen zijn. 
 
In het schema hierna hebben wij de ontwikkeling van de totale woonlasten op basis van dit voorstel 
voor u uitgewerkt. De jaren 2006 en 2007 zijn de woonlasten zoals die in die jaren gerealiseerd zijn. 
De woonlasten voor 2008 zijn op basis van de gegevens zoals die op dit moment bekend zijn.  
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De laatste 4 kolommen geven de ontwikkeling van de woonlasten weer bij de voorgestelde stijging 
t.o.v. de begroting.  
 
opbr. 2006 opbr. 2007 opbr.2008 obv opbr.2009 obv opbr.2010 obv opbr.2011 obv opbr.2012 obv 

    Woonlasten Woonlasten woonlasten woonlasten woonlasten 

    + 9,5% + 5,5% + 5,5% + 5,5% + 5,5% 

8.453.000 8.695.000 9.646.000 10.045.386 10.597.882 11.180.765 11.795.707
 
Uitgesplitst naar de onderliggende heffingen voor 2009 geeft dit het volgende beeld op basis van 
begrotingscijfers en de voorlopige cijfers 2008: 
 

Omschrijving begroot.2008 obv 

 
Werkelijke 
opbr.2008 obv Begroot 2009 obv   

  Woonlasten Woonlasten Woonlasten 

  + 9,5%  5,5% van begr.2008

Afvalheffing 3.585.000 3.585.000 3.643.082

Rioolheffing 2.776.000 2.776.000 3.155.000

OZB 3.164.000 3.285.000 3.250.504

Totaal 9.525.000 9.646.000 10.048.586
 
De opbrengst afvalstoffenheffing dekt samen met de opbrengst reinigingsrechten de geraamde kosten 
van de afvalstoffenbegroting. De geraamde inkomsten van de rioolrechten zijn voldoende om de 
investeringen overeenkomstig het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) te dekken. In 2010 zal er een 
actualisatie van het GRP plaatsvinden. Het restant van de 5,5% stijging van de woonlasten (€ 86.504,-
-) komt voor rekening van de verhoging van de onroerende-zaakbelastingen. 
 
Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de kostendekkendheid van de retributies. Door het 
nog niet optimaal functioneren van het systeem van de kosten doorbelasting is het nog niet mogelijk 
een volledig juiste kostenopzet te maken. Gedurende deze ontwikkeling wordt voorgesteld de 
tarieven, voor zover nog niet onderzocht, trendmatig te verhogen, tenzij hierdoor de geraamde baten 
de begrote lasten overschrijden. 
 
Dit betekent dat het gemeentelijk beleid als volgt kan worden samengevat: 
-  Stijging van de woonlasten met 5,5%. 
-  Trendmatige verhoging van de overige tarieven met 3%.  
 
In het vervolg van deze paragraaf wordt nader ingegaan op de verschillende belastingen en heffingen. 
 
Belasting/ 
heffing 

Inhoud Opmerkingen Voorstel 
   

Brandweer-
rechten 
 

Verschuldigd voor door brandweer 
verrichte diensten, anders dan 
brand- en rampenbestrijding e.d.  

Er gelden regionale 
tarieven 

Stijging  tarieven met 
3% 

Marktgelden Geheven voor innemen standplaats- 
en warenmarkt Gendringen, Silvolde 
Terborg, Ulft en Varsseveld 

De tarieven voor de 
weekmarkten in de  
voormalige gemeente 
Wisch zijn de 
afgelopen 3 jaar op het 
niveau van de  
voormalige gemeente 
Gendringen gebracht. 

In 2009 zijn de tarieven 
marktgelden volledig 
geharmoniseerd. 

Lijkbezorging- 
rechten 
 

Geheven voor gebruik  begraaf-
plaatsen Varsseveld en Terborg 

Vanaf 2008 zijn de 
tarieven van het 
onderdeel begraven 

Stijging tarieven voor 
begraven met 3%, 
overige onderdelen 6% 



   Pagina 122                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

Belasting/ 
heffing 

Inhoud Opmerkingen Voorstel 
   

kostendekkend, de 
overige onderdelen 
niet.  

 

Leges Betreffen diverse gemeentelijke 
leges (bouwvergunning, 
documenten e.d.) 
 

 Stijging vaste tarieven 
met 3%, behoudens de 
leges voor 
bouwvergunningen* 

Toeristen- 
belasting 

Belastingheffing van personen niet 
in gemeentelijke bevolkings-
administratie opgenomen, maar die 
tegen betalen vergoeding wel verblijf 
houden door  overnachtingen in bijv. 
hotels, pensions, vakantieonder-
komens, mobiele kampeermiddelen 
 

Opbrengst is algemeen 
dekkingsmiddel 

Stijging  tarieven met 
3%  
 

Honden- 
belasting 

Voor het houden van een hond 
wordt als directe belasting, 
hondenbelasting geheven. 
Tarief is progressief van opbouw, 
voor 2e en volgende hond geldt 
hoger tarief dan voor 1e hond. Voor 
kennelhouders is  belastingtarief 
afgetopt 

Opbrengst is algemeen 
dekkingsmiddel  
In afgelopen jaren zijn 
wel maatregelen ter 
bestrijding overlast, 
veroorzaakt door 
honden, getroffen. 
Bij de behandeling van 
de voorjaarsnota is een 
motie aangenomen om 
de hondenbelasting 
gefaseerd af te 
schaffen (zie hoofdstuk 
3). 

Geen tariefstijging  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woonlasten Betreft de onroerende-
zaakbelastingen zakelijk recht 
woningen, afvalstoffenheffing en de 
rioolrechten 

Bij de vaststelling van 
de tarieven dient 
rekening gehouden te 
worden met de 
maximale 100% 
kostendekkendheid van 
de afvalstoffenheffing 
en de rioolrechten   

Stijging totale 
woonlasten in 2009 en 
de daarop volgende 
jaren met 5,5%. 

Reinigings-
rechten 

Reinigingsrecht voor bedrijven en 
instellingen die geringe (passend in 
de normale containers) hoeveel-
heden afval, aanbieden en 
gemeente hebben verzocht afval 
tijdens normale inzamelings-
activiteiten mee te willen nemen 

 100% kostendekking 

* : de bouwleges worden geheven op basis van een vast precentage van de bouwkosten. Deze 
stijging levert de verhoging van de opbrengsten op 

Ontwikkelingen 
 
Onroerende zaakbelastingen 
De heffing van de onroerende zaakbelastingen (OZB) geniet al jaren een meer dan gemiddelde  
belangstelling.  De laatste ontwikkelingen op dit gebied: 
 
-  De limitering van de OZB-tarieven zijn vanaf 1 januari 2008 afgeschaft. Wel is het voorbehoud 
 gemaakt dat de opbrengstenstijging van de OZB landelijk beperkt dient te blijven. Hiertoe is 
 een macronorm ingesteld die de maximale opbrengstenstijging voor een bepaald jaar 
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 aangeeft. De macronorm voor 2009 is 4,99%. Dat betekent dat de opbrengststijging voor alle 
 gemeenten in 2009 ten opzichte van 2008 maximaal 4,99% mocht bedragen.  
 

- Vanaf 1 januari 2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van 
de onroerende zaak. Tot nu toe werd gewerkt met eenheden van € 2.500,--.  De nieuwe 
berekeningswijze maakt duidelijk dat de OZB slechts over een klein percentage van de 
waarde wordt geheven. De wijziging betekent voor gemeenten wel een omschakeling 
maar dit  leidt niet tot een verhoging van de belastingdruk voor burgers en bedrijfsleven.
  

 

Opbrengsten 
 
De (geraamde) opbrengsten betreffende de belastingen en retributies (heffingen) zien er als volgt uit: 
 

Belasting/heffing Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brandweerrechten 1.215 1.000 1.017 1.017 1.017 1.017
Marktgelden  16.926 15.300 15.567 15.567 15.567 15.567
Leges 2.050.659 1.520.373 1.802.098 1.802.098 1.802.098 1.802.098
Lijkbezorgingrechten 58.353 50.000 77.875 77.875 77.875 77.875
Toeristenbelasting  82.063 80.500 81.908 81.908 81.908 81.908
Hondenbelasting  163.340 155.000 157.712 157.712 157.712 157.712
OZB niet-woningen 1.430.622 1.460.540 1.535.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000
Reinigingsrechten 88.231 92.000 87.500 85.000 85.000 85.000

Woonlasten  

8.881.162  
(incl. 

rioolrecht 
bedrijven) 

9.524.726 10.048.586 10.597.882 11.180.765 11.795.707

Rioolrecht bedrijven 
 

 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

Totaal 12.772.571 13.074.439 13.982.263 14.529.059 15.111.942 15.724.884
 
 

 

Kostendekkendheid 
 
Kostendekkingspercentages 
Uitgangspunt bij de verschillende belastingen/heffingen (voor zover het geen algemeen 
dekkingsmiddel betreft) is een kostendekkingspercentage van 100%. 

 

Beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid 
De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is momenteel gebaseerd op de Leidraad Invordering van 
de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). De verwachting is dat in 2009 de Leidraad 
Invordering voor de gemeente Oude IJsselstreek wordt vastgesteld. 
   
In een afzonderlijk besluit van de raad staat aangegeven op elke gemeentelijke heffingen het kwijt-
scheldingsbeleid van toepassing is en ook welke norm wordt toegepast. In de gemeente Oude 
IJsselstreek is het kwijtscheldingsbeleid van toepassing op de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. 
De meest ruime norm, dit is de zogenaamde 100%-norm, wordt, sinds de wettelijke mogelijkheid 
daartoe, toegepast. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden zijn ten aanzien van de 
kwijtschelding beleidsregels opgesteld.  
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Uitgangspunt bij de uitvoering is dat burgers die al jaren achteréén kwijtschelding ontvangen, daarbij 
een zogenaamde ‘verkorte procedure’ wordt toegepast. Burgers die de minimale leeftijd hebben van 
65 jaar en al drie jaar kwijtschelding hebben ontvangen krijgen automatisch kwijtschelding. Voor de 
overige kwijtscheldingsverzoeken dient een uitgebreid aanvraagformulier ingevuld te worden. 
 
Overzicht  kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 
Belasting-

jaar: 
Aantal 

verzoeken 
Aantal 

toegekende 
verzoeken 

Aantal 
afgewezen       
verzoeken 

Aantal 
verzoeken in 

procenten 

Afgeboekt t.g.v. 
toegekende 

kwijtschelding 

2005 817 615 202 4.36% € 251.984 
2006 803 679 124 4.30% € 222.499 
2007 792 713  79 4,15% € 232.214 

  2008 * 666 543 123 3,65% € 206.769 
*  De kwijtscheldingsgegevens voor 2008 zijn gebaseerd op basis van de gegevens zoals die op dit 
moment      
   (augustus 2008) bekend zijn. 
 
In de meerjarenraming 2009 - 2012 wordt rekening gehouden met een raming van € 229.500. 
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6.4 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 

Inleiding 
In deze paragraaf zijn conform de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) het 
beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de 
kapitaalgoederen van de gemeente opgenomen. 
De kapitaalgoederen zijn grofweg als volgt te rubriceren: 
- Infrastructuur; 

- Wegen (incl. kunstwerken) 
- Riolering  
- Gemeentelijke gebouwen 
- Water 

- Voorzieningen;  
- Openbaar groen 
- Speelplaatsen 
- Openbare verlichting 

 
De lasten van onderhoud komen op bijna alle programma’s voor. Om een integraal inzicht in deze 
belangrijke kostenpost te verschaffen is de verplichte paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” in het 
leven geroepen. Argumenten buiten het grote financiële belang zijn: 
- De politieke gevoeligheid; 

De kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak het meest intensief beleefd. 
Zwerfvuil, hondenpoep, loszittende stoeptegels, boomwortels, slecht onderhouden schoolgebouwen, 
moeilijk toegankelijke gemeentelijke gebouwen: deze onderwerpen in de directe omgeving raken de 
burgers direct en hier hebben zij vaak een eigen en duidelijke mening over. 

- Het grote belang voor de realisatie van de programma’s 
De kapitaalgoederen zijn vaak van groot belang voor het realiseren van de gemeentelijke 
programma’s 
 

De volgende kengetallen (per 1 januari 2008, tenzij anders vermeld) illustreren dit: 
 

Totaal oppervlakte in m2 13.660.000 
waarvan - openbaar groen, zonder bermen 1.388.000 
 - binnenwater 126.000 

Aantal m2 asfaltverharding  1.543.000 
Klinker- en tegelverharding 155.000 
Aantal m2 klinkerwegen 383.000 
Aantal m2 trottoirs/voetpaden 525.000 
Aantal m2 fietspad 81.000 
Aantal m2 semi-verharde voetpaden  19.500 

Aantal km vrijvervalriolering in woonkernen 193 
Aantal bergbezinkbassins 15 
Aantal rioolgemalen 32 
Aantal km persleiding 22 
Aantal pompunits buitengebied 1.130 
Aantal km vrijvervalriolering buitengebied 30 
Aantal km persleiding buitengebied 178 
Aantal rioolaansluitingen (per 1-1-2006) 16.300 

Aantal gemeentelijke gebouwen p.m. 
waarvan  - onderwijsgebouwen p.m. 
 - sportvoorzieningen p.m. 
 - overige gemeentelijke gebouwen p.m. 
Aantal m2 bruto vloeroppervlak p.m. 
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Aantal m2 gazon 505.000 
Aantal bomen 45.000 

Aantal lichtpunten 7.200 

Balanswaarde kapitaalgoederen   
Waarvan - gemeentelijke gebouwen  
 - grond-, weg- en waterbouwkundige werken   

Beleid 
Inzake het “Onderhoud kapitaalgoederen” is in de verordening art. 212 Gemeentewet in artikel 18 het 
volgende opgenomen: 
1. Het college stelt tenminste eens in de tien jaar, conform de eisen van de provincie, de 

beheerplannen vast voor de inrichting van de openbare ruimte en het beoogde onderhoudsniveau 
voor het openbaar groen, verlichting, straatmeubilair, sportfaciliteiten, water, wegen, riolering, 
kunstwerken en gebouwen. Eens in de vier jaar worden de beheerplannen geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld. 

2. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud 
aan openbaar groen, verlichting, straatmeubilair, sportfaciliteiten, water, wegen, riolering, 
kunstwerken en gebouwen. 

 
De volgende nota’s zijn vastgesteld: 
 
Beleidsstuk/beheerplan Jaar Planperiode Inhoud/opmerking 

Wegen (incl. kunstwerken) 2005 2006-2007 Notitie Rationeel Wegbeheer 
Gemeentelijk rioleringsplan 2006 2006-2010  Het GRP wordt jaarlijks bijgesteld 
Groenbeleidsplan Gendringen 
Groenstructuurplan 
Gendringen 

2001 2001-2005 In 2009 wordt een geactualiseerd 
beleidsplan opgesteld 

Speelplaatsen 2006 2007-2012  
Openbare verlichting 2006 2006-2010 Vervangingsplan openbare verlichting  
 
De volgende beheerplannen voor de kapitaalgoederen zijn in 2008 geactualiseerd of opgesteld: 
 
Beleidsstuk/beheerplan Jaar Planperiode Inhoud/opmerking 

Wegen 2008 2008-2009 Notitie Rationeel Wegbeheer 
Gebouwen 2008 2008-2012  
Gebouwen onderwijs 2008 2008-2012 Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
Groen 2009 2008-2012  
Water 2009 2008-2012  
Bomenbeheerplan 2008 2008-2012  
Kunstwerken 2009 2009-2013  
 
In 2009 (en volgende jaren) wordt gewerkt aan de actualisatie van de verschillende beheerplannen. In 
deze plannen wordt het gemeentelijke beleid vastgesteld en worden de uitgangspunten voor het 
beheer en onderhoud opgenomen. Op basis van de vastgestelde plannen is per kapitaalgoed inzicht 
gegeven in het gemeentelijke beleid, de doelstellingen, de activiteiten die op stapel staan, de daarmee 
gemoeid zijnde financiële middelen en eventuele ontwikkelingen en risico’s.  
 
Aan het einde van deze paragraaf wordt integraal inzicht geboden in de financiën die met het 
onderhoud kapitaalgoederen gemoeid zijn. 
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Wegen 
 
Beleid 
Het gemeentelijke beleid is gericht op efficiënt en effectief onderhoud aan de wegen. De 
uitgangspunten zijn beschreven in de notitie “Rationeel Wegbeheer gemeente Oude IJsselstreek”, 
deze is in 2008 geactualiseerd.  
Één keer per twee jaar worden alle wegen in de gemeente Oude IJsselstreek geïnspecteerd en 
beoordeeld op kwaliteitsniveau en schades. Op basis hiervan wordt de nota geactualiseerd en het 
plan aangepast. Onderdeel hiervan is de bepaling van de benodigde budgetten voor rationeel 
wegbeheer voor de komende jaren.  
 
Financiën 
In de begrotingen van de afgelopen jaren is het voor rationeel wegbeheer benodigde bedrag enerzijds 
als groot onderhoud in de exploitatiebegroting opgenomen en anderzijds als investering groot 
onderhoud en reconstructies op de meerjarige investeringslijst opgenomen. Daarnaast zijn er op de 
investeringslijst jaarlijks nog reconstructies opgenomen die uit het wegbeheer of uit noodzakelijk uit te 
voeren rioolwerkzaamheden voortvloeien.  
Financiële wet- en regelgeving laat niet meer toe, dat de kosten van wegreconstructies e.d. geboekt 
worden als een investering. Onderhoudskosten kunnen ook niet worden geactiveerd, maar komen 
direct ten laste van de exploitatie of van een voorziening. Als de weg geheel opnieuw wordt 
geconstrueerd is er geen sprake meer van onderhoud, maar ook dan geldt dat uitgangspunt is dat 
deze niet verantwoord worden als investering. 
 
In 2009 zal het financiële beleid met betrekking tot het onderhoud, de herinrichting en reconstructies 
van wegen op basis van het geactualiseerde beheerplan opnieuw worden bezien. De vertaling hiervan 
zal in de programmabegroting 2010-2013 plaatsvinden. 
 
Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Jaar Wat mag het 

kosten? 
Programma 

Hoofddoelstelling 
Schoon, heel en veilig  
(Voldoen vastgestelde CROW-
norm) 

Planmatig onderhoud en 
reconstructie van wegen, indien 
noodzakelijk volledige her-
inrichting 

 
2008/
2011 

 
Bestaand 

beleid 
Zie hierna 

 
Verkeer en 
vervoer 

Subdoelstelling 
Efficiënt en effectief onderhoud 
aan wegen 

 
1. Actualiseren notitie “Rationeel 

Wegbeheer” 

2. Rationeel wegbeheer 
Uitvoeringsplan 
 

3. Reconstructies en 
herinrichtingen 
- Diversen (zie bijlage 1 - 

Investeringsplan) 
4. Financieel beleid m.b.t. wegen 
 
5. Beleidsnota Kunstwerken 

 
2008 

 
 
 

2009 
2010 
2011 
2012 

 
 

2008/
2011 
2008 

 
2008 

 
Bestaande 

budgetten en 
formatie 

 
1.056.000 
1.056.000 
1.056.000 
1.056.000 

 
 

Zie 
Invest.plan 
Bestaande 

formatie 
Idem 

 
Verkeer en 
vervoer 
 
 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
 
 
Verkeer en 
vervoer 
Verkeer en 
vervoer 
Idem 
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Om te kunnen beoordelen of de gedane inspanningen het beoogde maatschappelijke effect (mede) 
realiseren zijn de volgende indicatoren opgenomen: 
 

Effect- of outputindicator Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

1. Tevredenheid burgers over 
wegen en straatmeubilair 

5,7 
(2006) 

5,9 6.0 6.0 nnb Benchmark: Staat van 
de gemeente 

 
 
Wat mag het kosten? 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Bestaand beleid 2.725.294 3.470.450 2.851.136 2.588.155 1.889.453 1.889.453

• Kapitaallasten IP  235.062 188.217 433.651 735.182 958.007

Totaal lasten 2.725.294 3.759.231 3.039.353 3.021.806 2.915.144 2.847.460

Totaal bestaand beleid 45.894 22.910 22.910 12.660 12.660 12.660

Totaal overig nieuw beleid  10.250  

Totaal baten 45.894 22.910 12.660 12.660 12.660 12.660

Totaal Wegen 2.679.400 -3.736.321 3.026.693 3.009.146 2.902.484 2.834.800
 
 

Investeringen 
 

Bedrag 
 

Bijdrage 
(derden) 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Zie bijlage 1 - Meerjaren-
investeringsplan 

8.634.920 235.000 1.448.350 2.307.150 2.964.420 1.915.000

Uitvoeringsplan rationeel 
wegbeheer 

4.224.000 1.056000 1.056.000 1.056.000 1.056.000

Totaal investeringen 12.858.920 235.000 2.504.350 3.363.150 4.020.420 2.971.000
 
 
Reserves/voorzieningen 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

  n.v.t.   

Totaal reserves/ 
voorzieningen 

  

* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
 

Financiële toelichting  

Programmabegroting 2008 
en 2009  

Jaarrekening 2007 en 
programmabegroting 2009 

Behoudens een forse stijging van de kapitaallasten op dit programma is het 
grootste deel van het verschil te wijten aan de kostenverdeling 

Mutaties meerjaren-
perspectief  
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Ontwikkelingen 
In 2009 wordt een beleidsplan opgesteld voor de kunstwerken met daarbij een goede structurele 
begroting. Kunstwerken zal met ingang van 2010 als apart onderdeel binnen onderhoud 
kapitaalgoederen benoemd worden. 
 
Risico’s 
De risico’s liggen vooral op het terrein van de wettelijke aansprakelijkheid, waarvoor de gemeente 
overigens een verzekeringspolis heeft afgesloten. Deze risico’s zijn aanzienlijk beperkt doordat de 
gemeente voor het onderhoud van wegen actuele meerjarige beheerplannen heeft vastgesteld. De 
daaruit voortvloeiende budgettaire consequenties zijn in de begroting opgenomen.  
 

Riolering 
 
Beleid 
De wettelijke kaders zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. Deze wet schrijft voor dat de gemeente 
zorg moet dragen voor doelmatige inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater.  
Het gemeentelijke beleid is opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP bevat: 
a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport 

van afvalwater en het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; 
b. een overzicht van de aan te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld onder a; 
c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd; 
d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen en van de in het plan aangekondigde 

activiteiten; 
e. een overzicht van de financiële gevolgen van het plan. 
In 2006 is een geactualiseerd plan opgesteld.  
 
Het rioleringsbeleid is gericht op het verkrijgen en in stand houden van een goed functionerend 
afvalwaterinzamel- en transportsysteem. 
 
De financiële dekking van het Gemeentelijk Rioleringsplan vindt plaats door het heffen van een 
rioolrecht. Hierbij wordt kostendekkendheid nagestreefd. 
 
Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Jaar Wat mag het 

kosten? 
Programma 

Hoofddoelstelling 
Schoon, heel en veilig 
(Bescherming volksgezondheid, 
kwaliteit leefomgeving waar-
borgen en bescherming grond- en 
oppervlaktewater) 

 
1. Actualiseren GRP 
 
 
2. Uitvoeren GRP 

 
2009 

 
 

2008 
e.v. 

 
Bestaande 
formatie en 

budgetten 
Idem 

 
Volksgezond
heid en 
milieu 
Idem 

Subdoelstelling 
1. Efficiënt en effectief onderhoud 

aan riolering 

 
1.1 Uitvoeren GRP 

 
2009 

 
Idem 

 
Idem 

2. Voorkomen van “water op 
straat” 

2.1  Oplossen knelpunten  
2.2  Uitvoeren GRP 

2009 
2009 

p.m. 
Bestaande 
formatie en 

budgetten 

Idem 
Idem 

 
Om te kunnen beoordelen of de gedane inspanningen het beoogde maatschappelijke effect (mede) 
realiseren zijn de volgende indicatoren opgenomen: 
 

Effect- of outputindicator Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Aantal riool-overstortingen op 
oppervlaktewater 

In 
onderzoek 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. Te ontwikkelen 
registratiesysteem 

Aantal gevallen “water op straat” Idem n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. Idem 
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Wat mag het kosten? 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Bestaand beleid 5.365.338 6.124.999 6.343.206 6.334.318 5.913.219 5.575.692
Totaal bestaand beleid 5.365.338 6.124.999 6.343.106 6.334.318 5.913.219 5.575.692

Overig nieuw beleid   
- Kapitaallasten IP  280.138 431.916 787.879 1.060.842
Totaal overig nieuw beleid  280.138  

Totaal lasten 5.365.338 6.124.999 6.623.344 6.766.234 6.701.098 6.636.534

Totaal bestaand beleid 5.459.006 6.084.554 6.620.072 6.620.072 6.620.072 6.620.072

Totaal overig nieuw beleid   

Totaal baten 5.459.006 6.084.554 6.620.072 6.620.072 6.620.072 6.620.072

Totaal Riolering -93.668 40.445 3.272 146.162 81.026 16.462
* Het totaal van de riolering komt ten laste van de reserve Bufferfonds riolering 

 
Investeringen 

 
Bedrag 

 
Bijdrage 
(derden) 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Investeringsplan 2008 - 
2012 (zie bijlage 1) 

19.475.800 5.338.750 2.771.550 6.512.750 4.852.750

Totaal investeringen 19.475.800 5.338.750 2.771.550 6.512.750 4.852.750
 
 
Reserves/voorzieningen 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Voorziening bufferfonds 
riolering 

2.171.478 1.995.490 1.245.384 772.577  

Totaal reserves/ 
voorzieningen 

2.171.478 1.995.490 1.245.384 772.577  

* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
 
Ontwikkelingen 
Een belangrijke trend op het gebied van riolering is het realiseren van zogenaamde vuilwater 
reducerende maatregelen, zoals bergbezinkriolen en de aanleg van regenriolen. Dit soort maatregelen 
is erop gericht om de bergingscapaciteit van de riolering te vergroten en het milieu te dienen. 
 
Verantwoording van kosten en opbrengsten riolering 
Als gevolg van een notitie van de commissie BBV wordt uit een oogpunt van transparantie en tbv de 
periodieke bijstelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan(GRP) van belang geacht dat de voorziening 
onderhoud resp. vervanging( in de gemeente Oude IJsselstreek “ bufferfonds riolering” genoemd) in 
de begroting en in de jaarrekening zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het GRP en 
inzicht kan worden geboden in het onderscheid tussen de component voor groot onderhoud en de 
component voor vervangingsinvesteringen.   
Zowel binnen de investeringslijst van de gemeente Oude IJsselstreek alsmede in het GRP (2006-
2010) worden de investeringen inzake riolering gespecificeerd weergegeven.  Het bufferfonds riolering 
is op dit moment voldoende groot  om de lasten uit de geraamde investeringen t/m het jaar 2010 te 
kunnen opvangen. 
 



   Pagina 131                                       “Oude-IJsselstreek oersterk in ontwikkeling” 
Programmabegroting 2009-2012 

Risico’s 
Er zijn geen bijzondere risico’s bekend. 
 

Gebouwen 
 
Beleid 
In 2007 is het beheerplan geactualiseerd. In dit plan is het gemeentelijke beleid vastgesteld en zijn de 
uitgangspunten voor het beheer en onderhoud opgenomen.  
 
Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Jaar Wat mag het 

kosten? 
Programma 

Hoofddoelstelling 
Instandhouding en behoud van de 
gemeentelijke gebouwen 

 
1. Uitvoeren planmatig onderhoud
 
2. Groot onderhoud, nieuw- en 

verbouw en aanpassingen 
Zie bijlage 1 - Investeringsplan 
2009-2012 

 
2008 

ev 
 

2008 
e.v. 

 
 

 
Diverse 
programma’s 
 
Idem 

 
 
Om te kunnen beoordelen of de gedane inspanningen het beoogde maatschappelijke effect (mede) 
realiseren zijn de volgende indicatoren opgenomen: 
 

Effect- of outputindicator Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 
 

Bron 

Beoordeling bezoekers 
gemeentehuis 

7,1 
(2006) 

7,3 7,4 7,5 nnb Benchmark: Staat 
van de gemeente 

Tevredenheid gebruikers over 
kwaliteit gemeentelijke gebouwen 

n.n.b. 
(2007) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. Te ontwikkelen 
enquête 

Tevredenheid gebruikers over 
kwaliteit onderwijsgebouwen 

n.n.b. 
(2007) 

n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. Te ontwikkelen 
enquête 

 
 

      

Wat mag het kosten? 
 

Rekening 
2007 

Begroting
2008 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Bestaand beleid gebouwen 
Prod 54 Buurtsch.h, 
Kameleon, Smeltkroes etc 
Prod 5 Gym- en 
sporthallen, zwembaden 
Prod 7 Gemeentekantoren 
Prod 58 Onderwijs 
 
 

 
248.394 

 
3.000.876 

811.826 
1.510.644 

 

270.954

3.408.486
737.384

1.751.051

350.405
 
3.485.769

875.969
1.422.637

437.217

3.456.857
838.928

1.373.013

 
432.251 

 
3.439.316 

819.149 
1.350.379 

 

428.217

3.414.571
806.785

1.322.788

Totaal bestaand beleid 5.571.740 6.167.875 6.134.780 6.106.015 6.041.095 5.972.361

- Kapitaallasten IP  70.130 433.880 433.880 433.880
Totaal lasten 5.571.740 6.167.875 6.204.910 6.539.895 6.474.975 6.406.241

Totaal baten 
Producten 5,7,54 en 58 1.935.575 2.003.470 1.989.459 1.984.099 1.978.539 1.972.979

Totaal(saldo)  gebouwen 3.636.165 4.164.405 4.215.451 4.555.796 4.496.436 4.433.262
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Investeringen 
 

Bedrag 
 

Bijdrage 
(derden) 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Gemeentelijke gebouwen 5.639.600 1.067.100 4.572.500 n.v.t. n.v.t.
Onderwijs gebouwen 2.436.000 139.000 2.297.000 n.v.t. n.v.t.

Totaal investeringen 8.075.600 1.206.000 6.869.500 0 0
 
 
Reserves/voorzieningen 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Voorziening huisvesting 
onderwijs, incl. gymlokalen 

239.850 456.647 505.469 382.694 457.418 657.890

Voorziening gemeentelijke 
objecten 

365.880 602.421 946.071 1.202.721 1.459.371 1.716.021

Voorziening recreatiebad 
De Blenk 

61.952 93.782 125.612 157.442 189.272 221.102

Totaal reserves/ 
voorzieningen 

667.682 1.152.850 1.577.152 1.742.857 2.106.061 2.595.013

* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
 
Ontwikkelingen 
Onderzoek naar uitbesteding onderhoud gebouwen door Wonion. 
  
Risico’s 
Er zijn geen bijzondere risico’s bekend. Mogelijke risico’s liggen vooral op het terrein van de wettelijke 
aansprakelijkheid, waarvoor de gemeente overigens een verzekeringspolis heeft afgesloten. Dat 
neemt niet weg dat deze risico’s aanzienlijk kunnen worden beperkt als de gemeente voor het 
onderhoud actuele meerjarige beheerplannen heeft vastgesteld, voor de daaruit voortvloeiende 
budgettaire consequenties in financiële zin dekking heeft gevonden en het onderhoud op basis van de 
plannen uitvoert. (zie paragraaf 6.2 weerstandsvermogen) 
 

Groen 
 
Beleid 
In 2009 wordt het groenbeheerplan geactualiseerd. De afgelopen jaren is gewerkt op basis van een 
Groenbeleidsplan en een Groenstructuurplan en het geactualiseerde groenbeheersplan uit 2001 van 
de oude gemeente Gendringen.  
In het te actualiseren plan wordt het gemeentelijke beleid vastgesteld en worden de uitgangspunten 
voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen opgenomen. Op basis hiervan zal in de 
programmabegroting 2010-2013 inzicht gegeven worden in het gemeentelijke beleid, de 
doelstellingen, de activiteiten die op stapel staan, de daarmee gemoeid zijnde financiële middelen en 
eventuele ontwikkelingen en risico’s.  
 
In 2007 is een Bomenverordening opgesteld en door de raad worden vastgesteld. In 2008 is een 
concept bomenbeheersplan opgesteld. 
 
Verkoop openbaar groen 
In het kader van bezuinigingen is het niet meer mogelijk om het onderhoud van het groen nog  
soberder te gaan uitvoeren. Om te kunnen bezuinigingen zal er meer groen moeten worden 
afgestoten, in plaats van het huidige onderhoudsniveau te verlagen. Het zogenaamd snippergroen 
komt in aanmerking voor verkoop of afstoten. Verruiming van de beleidsregels voor verkoop van 
openbaar groen is noodzakelijk om meer groen te kunnen afstoten. 
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Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Jaar Wat mag het 

kosten? 
Programma 

Hoofddoelstelling 
Duurzaam veiligstellen en ont-
wikkelen van kwalitatief hoog-
waardige groenstructuur en het 
bevorderen van een aantrek-
kelijke groene woon- en werk-
omgeving als karakteristieke 
kwaliteit van de vitale plattelands-
gemeente Oude IJsselstreek 

 
1. Opstellen Groenbeheerplan 
 
 
2. Uitvoeren planmatig onderhoud
 
 

 
2009 

 
 

2008 
e.v. 

 

 
Bestaande 

budgetten en 
formatie 

p.m. 
 
 

 
Cultuur, 
recreatie en 
sport 
Idem 
 
 

Subdoelstelling 
1. Versterking en behoud van het 

groene karakter van de 
Gemeente Oude IJsselstreek 

 
 

 
 

 
Bestaande 

budgetten en 
formatie 

 

 
 

2. Streven naar beeldkwaliteit 
groen die beter overeen komt 
met het wensbeeld van 
bewoners en bedrijven 

2.1 Uitvoeren planmatig 
onderhoud 

 

2008 
e.v. 

Idem Idem 

3. Het behoud van cultuur-
historische waarden  

  Bestaande 
budgetten en 

formatie 
 

 

 
Om te kunnen beoordelen of de gedane inspanningen het beoogde maatschappelijke effect (mede) 
realiseren zijn de volgende indicatoren opgenomen: 
 

Effect- of outputindicator Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Tevredenheid burgers over het 
openbaar groen 

6,5 
(2006) 

6,5 6,5 6,5 6,5 Benchmark: Staat van 
de gemeente 

 
 
Wat mag het kosten? 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Bestaand beleid 2.268.571 3.346.130 2.833.811 2.832.957 2.828.121 2.821.637

- Kapitaallasten IP  4.583 9.166 9.166 9.166

Totaal lasten 2.268.571 3.346.130 2.838.394 2.842.123 2.837.287 2.830.803

Totaal bestaand beleid 59.283 53.500 4.436 4.436 4.436 4.436

Totaal baten 59.283 53.500 4.436 4.436 4.436 4.436

Totaal Groen 2.209.288 3.292.630 2.833.958 2.837.687 2.832.851 2.826.367
 

Investeringen 
 

Bedrag 
 

Bijdrage 
(derden) 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Totaal investeringen 100.000 50.000 50.000 n.v.t. n.v.t.
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Reserves/voorzieningen 
 

Rekening 
2007 

Begroting
2008 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Reserve Onderhoud 
openbaar groen 

187.039 140.734 124.649 126.830 129.366 131.953

 
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
 
 
Risico’s 
Er zijn geen bijzondere risico’s bekend. Mogelijke risico’s liggen vooral op het terrein van de wettelijke 
aansprakelijkheid, waarvoor de gemeente overigens een verzekeringspolis heeft afgesloten. Dat 
neemt niet weg dat deze risico’s aanzienlijk kunnen worden beperkt als de gemeente planmatig 
onderhoud op basis van actuele meerjarige beheerplannen uitvoert. Op dit moment is er een 
achterstand in het onderhoud van de laan-  en parkbomen. Er wordt gewerkt aan het opstellen van 
een bomenbeheersplan. 
 

Water 
 
Beleid 
De gemeentelijke zorgplicht is in de Wet Milieubeheer geregeld. Het gaat hierbij om de inzameling en 
afvoer van het afvalwater. Hierbij dient expliciet rekening te worden gehouden met de voorwaarden 
die worden gesteld vanuit de omgeving. Het functioneren van rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
oppervlaktewater en bodem- en grondwater mogen niet nadelig beïnvloed worden.  
 
Er is nog geen gemeentelijk beleid vastgesteld. In 2009 zal een Waterbeleidsplan worden opgesteld 
en ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Ook in het Gemeentelijke Rioleringsplan zijn 
elementen opgenomen die met water te maken hebben. 
 
Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Jaar Wat mag het 

kosten? 
Programma 

Hoofddoelstelling 
Zorgen voor een doelmatige 
inzameling en transport van 
afvalwater zodat wateroverlast 
voorkomen wordt 

 
Opstellen waterplan 

 
2009 

 
Bestaande 

budgetten en 
formatie 

Volksgezond
heid en 
milieu 

Subdoelstelling 
 

    

 
Om te kunnen beoordelen of de gedane inspanningen het beoogde maatschappelijke effect (mede) 
realiseren zijn de volgende indicatoren opgenomen: 
 

Effect- of outputindicator Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Aantal gevallen “water op straat” In 
onderzoek 

nnb n.n.b. n.n.b. n.n.b. Te ontwikkelen 
registratiesysteem 

 
 
Wat mag het kosten? 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Totaal Water 0 0 n.v.t.  
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Investeringen 
 

Bedrag 
 

Bijdrage 
(derden) 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Totaal investeringen  n.v.t.  
 
 
Reserves/voorzieningen 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Totaal reserves/ 
voorzieningen 

 n.v.t.  

* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar. 
 
Ontwikkelingen 
Met ingang van 1 januari 2008 (invoering Wet verbrede watertaken) heeft de gemeente de zorg voor 
het grondwater en het afvloeiende hemelwater. In de gemeente Oude IJsselstreek is een groot deel 
van de riolering van het gemengde type, hemelwater en vuilwater zijn hierin gemengd. De komende 
jaren zal aandacht nodig zijn om waar mogelijk het hemelwater en vuilwater te scheiden, bijvoorbeeld 
door het afkoppelen van verhard oppervlak. Verder is er aandacht nodig voor het tegengaan van 
aansluitingen van hemelwater op drukriolering. Dit kan de werking van het systeem ernstig verstoren. 
 
Risico’s 
Er zijn geen bijzondere risico’s bekend. 
 

Speelplaatsen 
 
Beleid 
In 2006 is een speelplaatsenplan opgesteld. In dit plan zijn het voorgestelde gemeentelijke beleid en 
de uitgangspunten voor de renovatie en het opwaarderen van bestaande speelterreinen en de aanleg 
van nieuwe speelterreinen opgenomen. Op basis hiervan wordt in de programmabegroting 2009-2012 
inzicht gegeven in het gemeentelijke beleid, de doelstellingen, de activiteiten die op stapel staan, de 
daarmee gemoeid zijnde financiële middelen en eventuele ontwikkelingen en risico’s.  
 
Met name de speelterreinen die niet voldoen aan het Attractiebesluit (= landelijke normering voor de 
veiligheid van speelvoorzieningen en val ondergronden) worden gerenoveerd. 
 
 
Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Jaar Wat mag het 

kosten? 
Programma 

Hoofddoelstelling 
 

   Wonen en 
werken 

Subdoelstelling 
 

    

* Op basis van de beleidsnota zal in 2009 verdere uitwerking plaatsvinden 
 
Om te kunnen beoordelen of de gedane inspanningen het beoogde maatschappelijke effect (mede) 
realiseren zijn de volgende indicatoren opgenomen: 
 

Effect- of outputindicator Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Tevredenheid burgers over speel-
mogelijkheden 

6,0 
(2006) 

6,2 6,3 6,4 6,4 Benchmark: Staat van 
de gemeente 
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Wat mag het kosten? 
 

Rekening 
2007 

Begroting
2008 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Bestaand beleid 165.395 203.910 211.260 202.074 192.108 180.943

- Kapitaallasten IP  13.750 27.500 33.917 40.334

Totaal lasten programma 165.395 203.910 225.010 229.574 226.025 220.827
 

Investeringen 
 

Bedrag 
 

Bijdrage 
(derden) 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Totaal investeringen 320.000 150.000 150.000 70.000 70.000
 
 
 
Reserves/voorzieningen 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Voorziening speelruimte 
beleidsplan 

132.430 164.060 125.690 87.320 87.320 87.320

 
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 

 
 
Ontwikkelingen 
Er zijn geen ontwikkelingen te melden. 
 
Risico’s 
Er zijn geen risico’s bekend. 
 

Openbare verlichting 
 
Beleid 
Openbare verlichting is een hulpmiddel dat bijdraagt aan een veilige en leefbare openbare ruimte. Het 
is daarom een beleidsterrein waarbij het van belang is dat de gemeente zelf een sturende rol bij het 
definiëren van het beleid en het uitvoeren van het beheer en onderhoud vervult. Met het oog daarop is 
een geharmoniseerd en geactualiseerd beleids- en onderhoudsplan voor de openbare verlichting in 
ontwikkeling. Naast doelen, prioriteiten, kwaliteit en investeringsomvang zal aan het beleidsplan ook 
een meerjarenonderhoudsplan worden gekoppeld. In 2006 is een vervangingsplan openbare 
verlichting opgesteld. Jaarlijks wordt een werkplan voor vervanging en onderhoudsplan van de 
openbare verlichting opgesteld.   
 
Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Jaar Wat mag het 

kosten? 
Programma 

Hoofddoelstelling 
Het openbare leven bij duisternis 
zo goed mogelijk te laten 
functioneren en bij te dragen aan 
een sociaal veilige, verkeers-
veilige en leefbare omgeving 

 
1. Opstellen werkplan  

vervanging en onderhoud  
openbare verlichting 

2. opstellen beleidsplan openbare 
verlichting 

3. Uitvoeren planmatig 
onderhoud 

 
2008 
e.v. 

 
2009 

 
2008 
e.v. 

 
Bestaande 

budgetten en 
formatie 

n.n.b. 

 
Verkeer en 
vervoer 
 
Idem 

Subdoelstelling 
 

    

* Op basis van het beleidsplan zal in 2009 verdere uitwerking plaatsvinden 
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Om te kunnen beoordelen of de gedane inspanningen het beoogde maatschappelijke effect (mede) 
realiseren, zijn de volgende indicatoren opgenomen: 
 

Effect- of outputindicator Norm of 
nulmeting 

(met jaar) 

2009 2010 2011 2012 Bron 

Tevredenheid burgers over de 
openbare verlichting 

6,9 
(2006) 

7,0 7,0 7,0 7,0 Benchmark: Staat van 
de gemeente 

 
 
Wat mag het kosten? 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Bestaand beleid 460.219 485.461 525.329 523.603 521.878 520.153

Totaal lasten 460.219 485.461 525.329 523.603 521.878 520.153

Totaal bestaand beleid 25.632 20.500 25.500 25.500 25.500 25.500

Totaal baten 25.632 20.500 25.500 25.500 25.500 25.500

Totaal Programma 434.587 464.961 499.829 498.103 496.378 494.653
 
 

Investeringen 
 

Bedrag 
 

Bijdrage 
(derden) 

Begroting
2009 

Begroting
2010 

Begroting 
2011 

Begroting
2012 

Totaal investeringen  n.v.t.  
 
 
Reserves/voorzieningen 

 
Rekening 

2007 
Begroting

2008 
Begroting

2009 
Begroting

2010 
Begroting 

2011 
Begroting

2012 

Voorziening openbare 
verlichting 

200.799 295.799 232.078 179.578 202.878 115.478

*  
Ontwikkelingen 
Op dit moment zijn er ontwikkelingen op het gebied van LED (Lichting Emmitting Diodes) verlichting. 
Ook de conventionele lampen maken een ontwikkeling door en gaan tot 4 keer langer mee, met 
dezelfde lichtopbrengst, en een lager energieverbruik. Het dimmen van de openbare verlichting wordt 
verder ingevoerd, dit scheelt ongeveer 10% energieverbruik op de totale installatie. 
 
Risico’s 
Er zijn geen specifieke risico’s bekend. 
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6.5 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 
 
Inleiding 
 
Bedrijfsvoering betreft de middelenfuncties (personeel, informatisering, financiën, planning & control, 
organisatie, automatisering, huisvesting, overige facilitaire zaken en communicatie) ter ondersteuning 
van de uitvoering van de programma’s (het primaire proces). In deze paragraaf is tevens de griffie 
opgenomen. 
 
Om het hoge ambitieniveau van de gemeente te verwezenlijken, is een maximaal inzetbare 
organisatie nodig.  
De ambitie op het gebied van bedrijfsvoering is dan ook hoog. Dit is in 2006 vertaald in het volgende 
concrete doel:  

Binnen enkele jaren loopt de gemeente Oude IJsselstreek  
in gemeentelijk Nederland vooraan op het gebied van bedrijfsvoering. 

 
De “enkele jaren” zijn een optimistische inschatting geweest. De afgelopen jaren zijn duidelijke 
stappen gezet in de richting van dit doel. Het rapport over de evaluatie van de organisatie, 
voortkomend uit onderzoek en benchmark van BMC, geeft ook aan, dat we met weinig mensen, heel 
veel doen. De organisatie werkt hard en efficiënt. Het doel is echter nog niet bereikt. We zetten de 
komende jaren verdere stappen om zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen werken. De voor 2009 
geplande stappen zijn per taakveld opgenomen. 
 
 
Beleid 
 
De beleidsvrijheid voor gemeenten op het gebied van de bedrijfsvoering is groot. Er zijn geen formele, 
wettelijke regels op dit terrein. Algemene kaders zijn wel opgenomen in de Gemeentewet. 
 
Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in diverse verordeningen, enkele belangrijke in het kader van de 
bedrijfsvoering zijn: 
- Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet; 

De verordening gaat in op de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en de 
inrichting van de financiële organisatie. 

- Verordening ex. artikel 213 Gemeentewet; 
De regeling betreft de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie. 
De uitkomsten van deze controle kunnen leiden tot organisatorische aanpassingen met betrekking 
tot de bedrijfsvoering.  

- Verordening ex. artikel 213a Gemeentewet; 
In deze verordening zijn de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid geregeld. Deze 
onderzoeken moeten leiden tot verbeteringen in de gemeentelijke bedrijfsvoering. 

- Reglement budgethouders 2005 
- Organisatiebesluit 2006 (op basis van artikel 160 van de Gemeentewet) 

Inhoud: inrichting van de ambtelijke organisatie, hoofdtaken van de verschillende organisatie-
onderdelen, de structuur en aansturing van de organisatieonderdelen, de financiële organisatie en 
de verschillende functies en daarbij behorende taken. 

 
 
Ontwikkelingen 
 
1. Personeel en organisatie 

In 2009 worden vervolgstappen gezet op het gebied van modernisering van 
personeelsinstrumenten. Doelstelling is om ze aan te passen aan de cyclus van gesprekken 
rondom het Individuele werkplan (IWP). Daarbij worden de planning en begroting cyclus en de 
personeels cyclus in elkaar geschoven.  
In 2008 is een aanvang gemaakt met het basis instrument functiebeschrijving- en 
waarderingsmethode, geschoeid op een doel en resultaatgerichte wijze van werken. In 2009 wordt 
dit afgerond met een generiek functieladder op grond waarvan functies flexibel kunnen worden 
gedefinieerd. 
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In 2009 wordt de vervolgstap gezet met het moderniseren van de gesprekcyclus (zie boven). 
Naast het aanpassen van deze instrumenten, is vooral het traject gericht op de gevraagde 
gedragsaanpassingen van essentieel belang. De hier genoemde speerpunten willen we in 2009 
afronden. 
Daarnaast zijn er enkele moderniseringen nodig die min of meer op zichzelf staan. Daarbij gaat 
het om beleid voor stages en trainees, leeftijdsbewust personeelsbeleid, allochtonen, opnieuw 
opzetten van Arbo,  personeelsplanning en formatiebeheer en als laatste kennismanagement. 
Deze tweede categorie speerpunten zijn ook een tweede prioriteit en het is niet noodzakelijk deze 
ook in 2009 af te ronden. 
Zaken die de aandacht blijven vragen zijn ziekteverzuim (streven is om onder de 5% te blijven), 
loopbaanbegeleiding (we lopen voor op de verplichting die in de nieuwe CAO is opgelegd) en 
bewaken personeelskosten met inbegrip van tijdelijke externen. 

 
2. Informatisering en automatisering 

Doelstelling van informatisering is dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is 
voor de juiste personen. De vraag of dat geautomatiseerd is of niet, wordt zonodig beantwoord 
door informatieanalyse.  
De afgelopen jaren is een mooie vooruitgang geboekt. Vooral aan de basis is veel verbeterd. Aan 
de infrastructurele kant door enerzijds het concept van software distributie, en dit volledig door te 
voeren. En anderzijds door de samenwerking met de gemeente Doetinchem, waarbij een 
gemeenschappelijk netwerk is gerealiseerd. Het eerste voordeel daarvan is het veiligstellen van 
gegevens. Er zijn duidelijk mogelijkheden dit concept verder uit te buiten. Dit kan echter alleen in 
samenwerking met anderen. De komende jaren bereiden we verdere technische verbeteringen 
voor, zoals het verantwoord mogelijk maken van volledig gefaciliteerd thuiswerken. 
Aan de gegevenskant is duidelijk voortgang geboekt door het project BAG (Basisadministratie 
adressen en gebouwen (BAG). Dit ronden we in 2009 af. De basisadministratie personen is al op 
orde. Gegevensuitwisseling op basis van het principe één keer vastleggen, meerdere keren 
gebruiken, levert via datadistributie haar voordelen al op. Hiermee zijn we voorbereid op onder 
andere elektronische dienstverlening.  
In 2008 is de basis gelegd voor de overige voorwaarden voor elektronische dienstverlening: 
digitale identificatie (DigiD), betalen via internet en aanbieden van eerste producten. Dit breiden 
we in 2009 verder uit. 
Door een technisch sterk verbeterde website bieden we al een betere dienstverlening aan. 
Door het invoeren van een customers relations systeem willen we de kiem leggen van een 
toekomstgericht klantencontactcentrum. Het Telefonisch informatie centrum (TIC) zal op basis 
daarvan uitgroeien. Als leidraad wordt hiervoor het landelijk programma “Overheid heeft 
Antwoord©”. 
In toenemende mate wordt het belang groter van processturing. Er wordt meer expliciet 
procesmatig gewerkt aan producten en diensten. Hierdoor kan tevens een systematiek worden 
ontwikkeld waarbij op structurele wijze managementinformatie kan worden vergaard. Aan dit 
systeem van managementinformatie zal een start worden gemaakt. 
Lopende zaken als het implementeren van nieuwe systemen voor basistaken als financiën, 
belastingen, urenverantwoording, nemen we als vanzelfsprekend voor onze rekening in 2009. 

 
3. Planning en control 

In 2009 zal op basis van het in 2008 te ontwikkelen strategisch plan de planning & control cyclus 
worden doorgelopen. Belangrijke processen worden opnieuw getoetst aan de uitgangspunten. Het 
gaat dan om de begroting (voorjaarsnota en begroting), rapportage (tussentijdse en jaarrekening) 
en tussenliggende processen (budgetbeheer, advisering). 
Procesmatig zijn geen ingrijpende wijzigingen noodzakelijk. In de aanpak kan nog veel verbeterd 
worden. Aan de kant van financiën moet de control functie nog stevig ontwikkeld worden. Aan de 
kant van de budgetbewakers moet het bewustzijn van verantwoording (financieel, bedrijfsmatig en 
qua maatschappelijke effecten) nog duidelijk groeien. En aan de kant van het management moet 
het denken in kengetallen voor output en in effecten voor ontwikkelingen nog worden opgebouwd. 
Deze drie veranderingen gaan samen op veel beter dan individueel. Een integrale aanpak is 
daarvoor nodig. 
Naast de inhoudelijke verbeteringen door bovengenoemde aanpak, gaan we ook de kwaliteit van 
de nota’s verbeteren. Leesbaarheid en begrijpelijkheid van stukken als voorjaarsnota, begroting, 
rapportages en jaarverslag is een doel voor 2009. 
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Op onderdelen is nog steeds verbetering te winnen. Daarbij gaat het om risicomanagement, 
interne controle en cash flow management. 

 
4. Strategie en kwaliteit 

Dit taakveld zal op basis van de in 2008 vast te stellen visie ondersteuning bieden aan het 
opstellen van strategische plannen per taakveld. Juist om de totaalvisie te waarborgen, een stevig 
ambitieniveau te verwoorden en integraliteit hierin mee te nemen en dit alles op een goed 
abstractieniveau, is deze centrale ondersteuning nodig. 
Daarnaast gaan we verder op de ingeslagen weg. Doelmatigheidsonderzoeken voortzetten. 
Doeltreffendheidonderzoeken op gaan zetten, onderzoeken doen op taakvelden maken daar deel 
van uit. Voor de doelmatigheidsonderzoeken stellen we voor de taakvelden “zorg” en “bouwen” 
onder de loep te nemen. Voor doeltreffendheidonderzoeken stellen we voor eerst externe 
ondersteuning in te huren om deze specialiteit langzaam in te voeren in de eigen organisatie.  
Daarnaast zullen werkprocessen geautomatiseerd en gedigitaliseerd worden in work flow 
management systemen. De analyse wordt vanuit dit taakveld uitgevoerd. 
Op dit moment zijn we ons aan het beraden over de aard en frequentie en soort van onderzoeken 
zoals bijvoorbeeld het klanttevredenheidsonderzoek via de “Staat van de gemeente” .  
Een begin zal worden gemaakt met het formaliseren van de administratieve organisatie. Dit in 
nauwe samenwerking met het taakveld Financiën en taakvelden waarbinnen administratieve 
processen zich afspelen. Budgetbewakers vormen daarbinnen de doelgroep. 

 
 
5. Documentaire informatievoorziening 

Een van de belangrijkere projecten voor de komende jaren bestaat uit het digitaliseren van de 
documentenstroom. Dat is tevens een noodzakelijke basis voor de elektronische dienstverlening. 
Het is met name voor het taakveld DIV een wezenlijke verandering. Traditionele functies, met 
name uitvoerende, zullen in de toekomst deels vervallen, nieuwe, met name adviserende en 
specialistische functies, zullen ontstaan. Medewerkers van het taakveld worden opgeleid zodat zij 
ingezet worden in die nieuwe functies. 
Het digitaliseren van de documentenstroom houdt ook in dat de organisatie steeds meer digitaal 
moet gaan werken. In 2009 wordt de tweede fase van deze verandering ingevoerd door het 
project “DMS fase 2”. Eerst vindt er een pilot plaats en na evaluatie daarvan de organisatiebrede 
invoering. Medewerkers moeten dan zelf hun stukken elektronisch gaan registreren en archiveren. 
Het document structuurplan (DSP) moet voor die tijd gemoderniseerd zijn en dit vindt in 2009 
plaatsvinden.  
Wat betreft de normale productie, wordt uiterlijk in 2010 de achterstand ingelopen van de 
afgelopen jaren. Het door de raad daarvoor ter beschikking gestelde budget (3 x € 150.000) zal 
daarvoor toereikend zijn. 
Door deze acties zal het niveau van dienstverlening aan de organisatie sterk verbeteren. 

 
6. Inkoop 

Door intensieve begeleiding vanuit het taakveld Inkoop van aanbestedingstrajecten groeit 
langzaam de bewustwording binnen de organisatie betreffende centraal gecoördineerde inkoop. 
Diverse hulpmiddelen als het inkoophandboek, inkoopvoorwaarden en standaarddocumenten zijn 
beschikbaar. Structurele aandacht voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid blijft noodzakelijk om 
efficiënt en rechtmatig in te kopen. Er wordt jaarlijks een inkoopplan opgesteld. 
Momenteel wordt volop gewerkt aan het realiseren van een digitaal contractregistratie systeem. 
Dit moet leiden tot verbetering van de juridische kwaliteitszorg, risicobeheersing, 
professionalisering van de inkoop en kostenbeheersing. 
Verder zal de samenwerking met andere gemeenten in de regio worden bevorderd en waar 
mogelijk worden geformaliseerd, met als doel het realiseren van besparingen door 
schaalvergroting en de uitwisseling van kennis en ervaring.  

 
7. Communicatie 

Het taakveld Communicatie heeft als doel: de gewenste identiteit en het gewenste imago van de 
gemeente te realiseren voor 2010. Daarbij moet het imago de identiteit van de gemeente 
uitdragen.  
Andere doelen waaraan het taakveld communicatie bijdraagt de komende jaren 

- verbeteren relatie met de externe doelgroepen.  
- vergroten van draagvlak voor gemeentelijke beleidsvorming bij de doelgroepen 
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Eind 2008 starten twee nieuwe collega’s bij het taakveld Communicatie. Hiermee is de reguliere 
bezetting weer op orde. Bovendien is met deze benoemingen de functie van webcoördinator 
gedeeltelijk ingevuld. Dit betekent dat de verbeterslag voor de website die in 2008 is ingezet, 
verder wordt doorgezet in 2009. Rekening houdend met een inwerkperiode voor deze nieuwe 
medewerkers, is de verwachting dat in de loop van het voorjaar 2009 het taakveld kan starten met 
een professionaliseringsslag: van een meer uitvoerend taakveld naar een meer regisserend 
taakveld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een meer pro-actief 
communicatieconsulentschap. 
 
De medewerker “Kabinetszaken” is in 2008 benoemd binnen BDO. De medewerker adviseert en 
ondersteunt het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie op het terrein van Kabinetszaken. 
Ze draagt zorg voor de officiële representatie van de gemeente. Daarnaast ondersteunt het 
Kabinet de burgemeester bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. 

 
Onder de verantwoordelijkheden van het Kabinet vallen de volgende taken. Het Kabinet 
ondersteunt de burgemeester bij zijn protocollaire taken, draagt zorg voor voorbereiding en 
begeleiding protocollaire bezoeken. Adviseert met betrekking tot voorwaarden en criteria voor de 
Koninklijke onderscheidingen, predicaten en de eventueel nog in te stellen gemeentelijke 
onderscheiding(en). Draagt zorg voor de organisatie en coördinatie voor de uitreiking van 
Koninklijke onderscheidingen en predicaten. Draagt zorg voor de aansturing van de door de 
Gemeente Oude IJsselstreek te organiseren jaarlijkse evenementen te weten: de herdenking bij 
Radermakersbroek, de herdenking van 4-5 mei, de veteranendag. Ondersteunt de burgemeester 
bij het uitvoeren van zijn taken. 
. 
 
In 2008 is een concept-communicatieplan OWN 2020 opgesteld, waarvan marketingbeleid 
onderdeel is. Er wordt binnen OWN 2020 een communicatieadviseur aangesteld, die uitvoering 
gaat geven aan dit communicatieplan.  

 
 
8. Juridische zaken 

De komende jaren worden de activiteiten op het vlak van juridische kwaliteitszorg en –control 
binnen het dienstverlenings- en bedrijfsvoeringconcept verder voortgezet. Dat gebeurt op een 
aantal manieren: 

 Algemene ondersteuning van bestuur en organisatie door advies, deelname in projecten 
(omgevingsvergunning, digitale dienstverlening) en gerichte inzet van consulentschap 
(vergunningen en handhaving). 

 Bijdragen aan borging van juridische kwaliteit in actueel (digitaal) ingerichte en onderhouden 
werkprocessen (zorgloket, subsidies). 

 Juridische control maken tot integraal bestanddeel van de planning & control cyclus en binnen 
de administratieve organisatie. 

 Zorgen voor een adequaat niveau van bestuurlijk juridische kennis en vaardigheden bij 
medewerkers, door middel van informatie, advies en (interne) scholing. 

 Uitvoeren van ‘audits’ naar juridische kwaliteit en risico’s en het initiëren en ondersteunen van 
verbeteracties. 

 Initiëren van het (in) voeren van risicomanagement en mediation in aansluiting op de praktijk 
van bezwaar- en klachtbehandeling en de uitkomsten van audits. 

 
 
Relatie met programma’s 
 
De bedrijfsvoering heeft relaties met alle programma’s. De ondersteunende taken zijn van cruciaal 
belang om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen realiseren. Het succesvol kunnen 
uitvoeren van de verschillende programma’s is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering. Bij nagenoeg alle geplande activiteiten is inbreng vanuit de ondersteunende 
organisatie noodzakelijk. De zaken die de bedrijfsvoering betreffen zijn met name opgenomen bij 
programma 10 - Algemeen bestuur.  
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6.1 PARAGRAAF GRONDBELEID 

Beleid 
Grondbeleid is een verzamelnaam van een aantal specifieke beleidsuitingen en kan worden ingezet 
om doelstellingen van de andere beleidsaspecten binnen de gemeente mede mogelijk te maken. Het 
grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van de beleidstaken zoals: 
ruimtelijke ontwikkeling -  volkshuisvesting - verkeer en vervoer - cultuur, sport en recreatie - 
economische structuur. Daarnaast kan het grondbeleid grote financiële gevolgen hebben. De 
eventuele resultaten, maar vooral ook de financiële risico’s zijn van belang voor de financiële positie 
van de gemeente. 
 
De gemeente Oude IJsselstreek voert daar waar mogelijk een actief (of strategisch) grondbeleid. 
Soms is de gemeente gedwongen het initiatief aan een particulier of ontwikkelaar over te laten. Met 
name de tendens van uitbreiding naar inbreiding betekent veelal dat de gemeente slechts regulerend 
kan, maar wel stimulerend moet optreden. Als tussenvorm van actief en passief grondbeleid kan de 
gemeente op verschillende manieren samenwerken met (particuliere) ondernemingen.  
 
Het bestaande beleid op het gebied van Grondbeleid is opgenomen in de volgende stukken: 
- Nota Grondbeleid van 2005, een beleidsnotitie over de grondexploitatie; 
- In bestemmingsplannen; 
- Oude IJsselstreek Op Weg Naar 2020 van 2006, waarin opgenomen een ontwikkelvisie; 
- Oude IJsselstreek en de toekomst (speerpunten 2008 - 2010) 
 
Het gemeentelijke beleid heeft als uitgangspunten: 
- Strategische grondaankopen; 
- Toepassing van de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) 
- Verhaal van kosten door middel van gronduitgifte of door kostenverhaal als gevolg van de invoering 

van de Grondexploitatiewet (nieuwe Wet ruimtelijke ordening) en samenwerkings-constructies 
(Publiek-Private Samenwerking)  

- Onteigening 
Voordelen van actief grondbeleid zijn: 
- de mogelijkheid om “alle” kosten via gronduitgifte te verhalen; 
- winsten uit grondexploitatie te gebruiken om onrendabele (deel)exploitaties te dekken; 
- winsten kunnen vrij worden ingezet voor de realisatie van andere (gemeentebrede) doelstellingen. 
 
Nu de Grondexploitatiewet is ingevoerd zal moeten blijken of ook bij een passief grondbeleid de 
gemeente de regie kan behouden en het kostenverhaal in voldoende mate is geregeld. 
 
Voor overige beleidsuitgangspunten wordt naar de hiervoor genoemde stukken verwezen. 
 
Beleidsuitgangspunten reserves voor grondzaken in relatie tot risico’s 
Grondexploitatie brengt financiële risico’s met zich mee. Van de algemene reserve wordt steeds een 
gedeelte “gebufferd” om specifieke risico´s die samenhangen met de grondexploitatie af te kunnen 
dekken. Reden hiervoor is dat grondexploitatie en de daarmee samenhangende risico´s dermate 
afwijken van de overige activiteiten van de gemeente dat deze specifieke buffer hiervoor gewenst is. 
Door bijdragen uit de grondexploitatie na afsluiting van complexen of vroegtijdige en verantwoorde 
winstneming wordt de algemene reserve voldoende gevoed en kan de gewenste buffer in stand 
worden gehouden. 
 
Prognose te verwachten risico’s 
De op basis van de huidige inzichten van de projecten zijn de verwachte risico’s in de hierna 
opgenomen tabel beschreven. Voor de vaststelling van de hoogte van de risico’s in bedragen wordt 
verwezen naar de samenvatting daarvan. 
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Projecten: 
 
Pr.nr. Project  Omschrijving risico’s 

4 Mariëngaarde Gdg Gronden zijn overgedragen. Bijdrage van Wonion nog te 
ontvangen. Resultaat mede afhankelijk van omvang kosten aan 
en te (ver)leggen energieinfra en openbare voorzieningen. Met de 
in de exploitatie rekening gehouden kosten van de reconstructie 
wordt een klein voordelig resultaat verwacht. 

6 Netterden Nett Exploitatieberekeningen laten een tenminste sluitende exploitatie 
zien. Over de laatste aankopen is overeenstemming bereikt en 
kan het complex in exploitatie worden genomen.  

66 Bontebrug Slv Boekwaarde bestaat uit kosten verwerving, beheer en 
administratie en rentekosten. Aan grond wordt woningbouw 
toegedacht ivm uitbreiding kleine kernen. Ook indien plan voor 
woningbouw geheel geen doorgang vindt kunnen met de 
opbrengst uit verkoop van de gronden met de huidige agrarische 
bestemming de kosten worden goedgemaakt. Derhalve geen 
financieel risico. 

2 Rieze IV Ulft In 2007 winst genomen van € 350.000.  
3 Rieze V Ulft Bijna alle gronden uitgegeven 
5 Rieze VI Ulft Vanuit bedrijfsleven bestaat voldoende belangstelling. Gronden 

zijn in 2008 in exploitatie genomen.  
35 Rusthuisweg Vsv Grond is in 2007 ingebracht in exploitatie Eskopje. 
76 Eskopje Vsv In 2007 in exploitatie genomen. Uitgangspunt is een tenminste 

sluitende exploitatie, ondanks de financiële belasting van dit plan 
door de provinciale ruimte-regeling. Perikelen rond de uitgifte 
hebben een toename van de kosten van voorbereiding en 
administratie tot gevolg. Na aanbesteding van de werkzaamheden 
van bouw- en woonrijpmaken is de verwachting dat de kosten 
binnen de geraamde bedragen blijven. Op basis van de ramingen 
en aanspreken van de post onvoorzien onder plankosten laat de 
bouwrekening een te verwaarlozen (voordelig) resultaat zien. 

78 Den Es III Vsv Financiële risico’s liggen in de mogelijke toekomstige 
overschrijding van de verkoopwaarde, door toename 
administratie en beheerkosten en rentekosten. De huidige 
boekwaarde ligt iets onder de verkoopwaarde van agrarische 
grond derhalve thans geen risico. Gronden zijn verpacht. Geen 
voorzienbare bestemming voor exploitatie. Mogelijke ruilgronden 
voor toekomstige ontwikkelingen.  

71 Hofskamp-Oost 
2e fase 

Vsv Deze 2e fase is in exploitatie en laat een aanzienlijk voordelig 
resultaat zien. Er is voldoende belangstelling en verwacht wordt 
dat de geplande gronduitgifte kan worden binnen de gestelde 
termijn wordt gehaald. 

80 Hofskamp-Oost 
3e fase 
 

Vsv Financiële risico’s liggen in de mogelijke toekomstige 
overschrijding van de verkoopwaarde, door toename 
administratie en beheerkosten en rentekosten. De huidige 
boekwaarde ligt iets onder de verkoopwaarde van agrarische 
grond derhalve thans geen risico. Deel gronden wordt verpacht. 
Overige gronden blijven contractueel in gebruik bij verkoper 
grond. Onderzocht wordt of deze gronden ook daadwerkelijk voor 
een derde fase kunnen worden ingezet. 

81 Hofskamp-Zuid Vsv Financiële risico’s binnen revitalisering bedrijventerreinen zijn 
gelegen in verhaalbaarheid kosten. Definitief plan komt hangt af 
van bereidwilligheid participanten en is twijfelachtig. Geen 
wettelijke verhaalsmogelijkheden. Kosten zijn gering en worden 
als verlies genomen. 

 Schimmels Etten Hier wordt de bouw van 21 koopwoningen (waaronder 6 
starterswoningen en 8 twee-onder-eenkappers) mogelijk gemaakt 
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Pr.nr. Project  Omschrijving risico’s 

in een derde fase van de Schimmels in Etten. Met de 
ontwikkelaar worden afspraken gemaakt over kostenverhaal en 
de overname van de openbare voorzieningen. 

40 Vlasakker Mgch In 2005 vooruitlopend op resultaat € 70.000 winst genomen. 
Afwerken straten later gestart. 

 Essenkampterr. Vsv Dit plan kent een sluitende exploitatie. Er zijn geen bijzondere 
risico’s aan dit plan. Wel kan het uitgifte tempo van invloed zijn op 
het definitieve resultaat van de exploitatie. Daarnaast moet nog 
een peuterspeelzaal worden verplaatst. Er is nu nog geen uitzicht 
op de termijn waarop dit kan plaatsvinden. Uitstel van 
gronduitgifte betekent dat de exploitatie jaarlijks met ongeveer € 
30.000 verslechtert door oplopende rentelasten. Dit risico is zeker 
voor een jaar aanwezig. 

 Lenteleven / 
Waalstraat 

Gdg Voor het plan Lenteleven / Waalstraat wordt, voor woningbouw in 
Gendringen op een uitbreidingslocatie (deels in eigendom van de 
gemeente), een plan ontwikkeld. In de speerpuntennota is 
aangegeven dat met de start van de bouw van woningen in 2009 
begonnen wordt. Alleen indien het plan geen doorgang vindt 
komen de voorbereidingskosten, groot € 90.000,- ten laste van 
algemene reserve grondexploitatie. Voorzienbare bestemming 
woningbouw. 

 Biezenakker / 
Vogelbuurt 

Ulft Dit plan behelst de herstructurering van de Vogelbuurt, 
nieuwbouw in de Biezenakker, inpassing van voetbalvelden en de 
bouw van een MFA. In 2007 is over het plan een 
intentieovereenkomst gesloten met Parès (thans Wonion) 
 In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeente in het 
kader van de herstructurering van de Vogelbuurt de openbare 
ruimte zal verbeteren/aanpassen. Hiervoor zijn ramingen 
opgenomen in het gemeentelijke investeringsplan. De geraamde 
bedragen lijken vooralsnog voldoende. Wel moeten zoals de 
plannen nu liggen voor de aanpassing van de openbare ruimte 
panden worden aangekocht en gesloopt. Hier ligt een aanzienlijk 
risico voor de gemeente dat voorlopig geraamd wordt op € 
2.000.000,-- 
Daarnaast is er sprake van compensatie van Wonion met 
gemeente grond indien in de Vogelbuurt minder woningen in de 
sociale huursector kunnen worden teruggebouwd. Dit kan leiden 
tot minder uitgeefbare grond voor de gemeente in de 
Biezenakker. Pas bij de financiële uitwerking van de Biezenakker 
kan worden aangegeven wat de eventuele consequenties zijn. 
Voorlopig worden deze geschat op € 1.000.000 
Een derde punt betreft de bouw van de MFA. Deze zal gebouwd 
gaan worden in de Biezenakker. Dit kan leiden tot lagere 
grondopbrengsten. Dit risico wordt ingeschat op  
€ 100.000,--. 

 Silvolde-zuid Slv Voor deze locatie worden nog geen activiteiten ontwikkeld. 
 Langenhorst Gdg Voor deze locatie worden nog geen activiteiten ontwikkeld. 
 Tuitstraat Vsv De omvang van dit plan is nog niet exact bepaald. De grond is 

voor het grootste deel in handen van een projectontwikkelaar. 
Vooralsnog ligt de exploitatie bij die ontwikkelaar en zitten hieraan 
geen financiële risico’s voor de gemeente. 

 Voorbroek  
2e fase 

Tbg Hier zijn de gronden in handen van een ontwikkelaar die 
waarschijnlijk de exploitatie zal doen. Hieraan zitten dan geen 
financiële risico’s voor de gemeente.  

 Stationslocatie Tbg Hier zijn nog geen ontwikkelingen. 
 Centrumplan 

Gendringen 
Gdg Er is nog geen sprake van planvorming voor het centrum van 

Gendringen. Er kan dan ook nog niets worden gezegd over 
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Pr.nr. Project  Omschrijving risico’s 

risico’s. Wel moet er op worden gewezen dat er panden leeg 
staan en dat deze panden dreigen te verloederen. Het is niet uit 
te sluiten dat dit proces zich doorzet. Tijdig oppakken zou daarom 
de boodschap moeten zijn. Voorlopig lijkt een investering in 
uitwerking plannen, begeleiding etc. nodig van € 75.000,- Deze 
zijn niet geraamd. 

 Centrumplan 
Terborg,  

Tbg Voor de herontwikkeling van Terborg is een plan ontwikkeld. 
Delen van het plan worden op dit moment door de markt 
opgepakt. De gemeente heeft enig bezit in het gebied. Daarnaast 
wordt in het plan voorgesteld de openbare ruimte aan te 
pakken/te verbeteren. Kosten hiervoor zullen gedragen moeten 
worden door de gemeente indien er geen kostenverhaal 
gepleegd kan worden. Op dit laatste is vooralsnog weinig uitzicht. 
De gemeentelijke bijdrage aan het plan kan dan enkele miljoenen 
gaan bedragen. Vooralsnog ligt hier een risico van € 2.000.000,--. 

 Centrumplan 
Ulft 

Ulft Het opstellen van een realisatieovereenkomst met de 
ontwikkelaar is thans bijna afgerond. Het is de bedoeling dat de 
gemeente het betrokken onroerend goed koopt, deze sloopt en 
bouwrijpe grond levert. De ontwikkelaar vergoedt deze kosten 
aan de gemeente. Deze vergoeding is wel aan een plafond 
gebonden. Er ligt derhalve een risico voor de gemeente om 
aangekocht onroerend goed weer in de markt te moeten zetten. 
Dit risico wordt ingeschat op € 340.000,--. 
De ontwikkelaar legt de openbare ruimte aan. Hiervoor ontvangt 
hij een vergoeding van € 2,1 miljoen. Het is nog niet zeker of dit 
bedrag voldoende is. Mogelijk ligt hier nog een risico, wanneer de 
kosten hoger uitvallen. Dit risico wordt ingeschat op € 500.000,--. 
Voor de ontsluiting van het centrum van Ulft zal er een nieuwe 
ontsluitingsweg worden aangelegd. De kosten hiervan zijn niet in 
het centrumplan opgenomen. 

 Centrumplan 
Varsseveld  

Vsv Het plan kent een sluitende grondexploitatie. Er is echter wel een 
risico. In de exploitatie is een uitkering uit het parkeerfonds 
opgenomen van € 127.500. De ontwikkelaars zullen dit moeten 
bijdragen aan het fonds. Echter het fonds is nog niet opgericht. 
Daarnaast blijf de vraag of de ontwikkelaars bereid zijn het 
bedrag te betalen. Er is nog geen overeenkomst waarin dit is 
opgenomen. Indien deze kosten niet verhaald kunnen worden zou 
kunnen worden uitgezocht of kostenverhaal kan plaatsvinden via 
de nieuwe wet RO.  

 Het Gietelinck Ulft Algemeen 
Bij het project Hutten Noord zijn meerdere partijen betrokken. Dit 
heeft tot gevolg dat er een groot aantal overeenkomsten is 
gesloten. Met partijen zijn zowel samenwerkingsovereenkomsten 
als realisatieovereenkomsten gesloten. Kenmerk van deze 
overeenkomsten is dat: 
• Gemeente koopt, saneert, sloopt waar nodig en maakt 

bouwrijp. 
• Ontwikkelaar maakt woonrijp. 
• Er is een taakstellende grondexploitatie 
• Gemeente levert bouwrijpe grond tegen vastgestelde 

grondprijzen. 
• Door partijen geaccordeerde taakstellende grondexploitatie 
 
Indien de taakstellende grondexploitatie niet overschreden wordt, 
loopt de gemeente op deze exploitatie geen risico’s. Alle taken en 
de daarbij behorende vergoedingen zijn uitvoerig beschreven. 
Iedere partij weet dan ook waar hij aan toe is. Daarnaast is er 
expliciet geregeld dat de gehele ontwikkeling geschiedt voor 
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rekening en risico van de ontwikkelaar (KVO). 
 
Risico’s worden gelopen in de overdracht van gronden. Niet alle 
gronden worden zonder “ bestaand vastgoed” geleverd. Dit kan 
betekenen dat er OB moet worden betaald. Er is hierover een 
fiscaal advies uitgebracht door een fiscalist. Wanneer volgens dit 
advies wordt gehandeld, zal er geen risico zijn op nabetaling 
en/of strafheffing. 
  
Kultuurfabriek 
Er zijn fiscale risico’s m.b.t. de btw voor de cultuurfabriek. Op dit 
moment lijkt het er op dat de fiscus niet akkoord gaat met het 
door fiscalisten opgestelde advies. Hierdoor kan er een niet 
voorzien tekort op de exploitatie ontstaan van € 40.000 per jaar. 
De gemeente heeft toegezegd dit gedurende 10 jaar af te dekken 
naast de eerder toegezegde dekking van het exploitatietekort. 
 
Gieterijcomplex 
Voor de invulling van het gieterijcomplex wordt gedacht aan een 
museale invulling. Ook dit kan leiden tot jaarlijkse exploitatie 
tekorten, die zullen moeten worden afgedekt. Ook kan bij een 
dergelijke invulling mogelijk de btw niet geheel verrekenbaar zijn. 
De invulling is nog onderwerp van een haalbaarheidstudie. 
Geadviseerd wordt bijzondere aandacht te besteden aan de wijze 
van exploiteren en aan de fiscale aspecten. 

 Hutten-zuid Ulft De eerste fase van Hutten Zuid verkeert in de afrondende fase. 
Op dit moment zijn nog niet alle woningen verkocht. Dit is echter 
het risico van de ontwikkelaar/aannemer. 
Met de ontwikkelaar vindt op dit moment overleg plaats over de 
veranderingen in fase 3. Het is namelijk de bedoeling de 
ontsluitingsweg van het centrum van Ulft door het gebied dat  
fase 3 omvat, aan te leggen. De veranderingen in de 
grondexploitatie komen hierddoor voor rekening van de 
gemeente.  
Complicerende factor bij Hutten Zuid wordt gevormd door “t 
Anker. Dit is het houtverwerkende bedrijf aan de andere kant van 
de Oude IJssel. Zolang dit bedrijf niet verplaatst wordt kan het 
een belemmering vormen voor het bestemmingsplan Hutten Zuid. 

 Herontwikkeling 
locatie ‘t Anker 

Ulft Het huidige ontwikkelingsplan met het concept “Buitenpost” levert 
een tekort op van € 1.600.000,--. Het herontwikkelen van het 
gebied is ook van belang voor Hutten Zuid. Aankoop van het 
Anker en de verplaatsing van het bedrijf neemt een mogelijke 
planologische belemmering voor de ontwikkeling van Hutten Zuid 
weg. 

 Akkermansweide Tbg Voor dit plan is door OPP een haalbaarheidsstudie verricht. Uit 
deze studie blijkt dat er een omvangrijk tekort gaat ontstaan als 
het gebied in exploitatie zou worden genomen. Voordat tot een 
go/no go besluit wordt gekomen zal nader onderzoek moeten 
uitwijzen of het tekort tot een aanvaardbaar niveau kan worden 
teruggebracht.  

 De Lichtenberg Silv Voor dit project is het ontwerp overeenkomst nagenoeg afgerond. 
Met betrekking tot levering van grond door de gemeente en 
omgekeerd zijn de laatste problemen opgelost. Afgesproken is 
verder dat bij de herstructurering van de woningen van Wonion in 
fase 2 de openbare ruimte voor rekening en risico is van Wonion. 
De risico’s in de grondexploitatie zijn op dit moment voor de 
gemeente nihil 

 IJsselweide Ulft De mogelijkheden van transformatie van dit bedrijventerrein en de 
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Pr.nr. Project  Omschrijving risico’s 

financiële risico’s voor de gemeente zullen nog worden 
onderzocht en kunnen nog niet worden ingeschat. Wel is er een 
voorbereidingskrediet van € 60.000,- door de raad beschikbaar 
gesteld en zijn diverse andere kosten gemaakt. Mocht het niet tot 
een exploitatie komen dan komen de totale kosten van op dit 
moment € 100.000,- ten laste van de algemene reserve. 

 Varsselder-
Veldhunten 

Vsd In dit project gaat het om twee plannen. Ten eerste de bouw van 
een multifunctioneel centrum en ten tweede de bouw van 
woningen op het derde speelveld van de voetbalvereniging en op 
een deel van het terrein van een bedrijf dat voor met centrum 
moet worden aangekocht. 
De plannen voor de bouw van het multifunctioneel centrum zijn 
nog niet afgerond. Uit de haalbaarheidstudie zijn een aantal 
financiële onzekerheden gebleken. Nader onderzoek is dan ook 
nodig. Een go besluit kan dan ook nog niet worden genomen. 
De grondexploitatie voor de bouw van woningen laat een tekort 
zien van ongeveer € 200.000. Dit wordt mede veroorzaakt 
doordat de ontsluitingsweg en de parkeerplaatsen voor het 
centrum geheel zijn opgenomen in deze grondexploitatie. 
Daarnaast ligt er nog een risico op de verwervingskosten. Het is 
niet uitgesloten dat deze € 250.000 hoger zullen uitvallen dan nu 
geraamd. Een tweede risico is dat het gedachte centrum niet de 
grondkosten kan opbrengen die nu zijn geraamd en er een 
verzoek komt om een sociale grondprijs toe te passen. Hierbij 
loopt de gemeente nog eens een risico van € 100.000,--. 

 De Pol Ulft De mogelijkheden van transformatie van dit bedrijventerrein en de 
financiële risico’s voor de gemeente zullen nog worden 
onderzocht en kunnen nog niet worden ingeschat. 

 Strategische 
aankopen 
Deurvorststr. 21 

Ulft Deze aankoop biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling 
(verbetering van de verkeersafwikkeling) voor het centrum(plan) 
van Ulft. 
 

 Algemene 
risico’s 

 Naast de projectspecifieke risico’s zijn er in de projecten ook 
algemene risico’s. Deze hebben te maken met de fasering en met 
de gehanteerde parameters in de exploitaties. 
Het faseringsrisico leidt er toe dat opbrengsten langer uitblijven 
dan begroot. Hierdoor nemen de rente betalingen toe. Dit komt 
ten laste van de exploitatie wanneer deze rentelasten niet 
verhaalbaar zijn op de desbetreffende ontwikkelaar. Dit risico 
treedt uiteraard op in projecten waar sprake is van actief 
grondbeleid. In de projecten Hutten Noord, Hutten Zuid is dit 
rente risico afgedekt in de respectievelijke overeenkomsten. In de 
andere projecten is iets dergelijks nog niet aan de orde omdat 
deze zich nog in de fase vóór het afsluiten van overeenkomsten 
bevinden. Wel zal de projectleider alert moeten zijn op dit punt. 
 
Het risico op veranderende parameters speelt inmiddels wel. De 
inflatie en de rente lopen op. Dit betekent hogere kosten in de 
projecten dan was geraamd. Deze zouden door verhoging van de 
opbrengsten weer goed gemaakt moeten worden. Dit betekent 
een evenredig oplopen van de uitgifte prijs voor bouwrijpe 
gronden. Meestal echter ijlt dit na, zodat de kostenstijging niet 
volledig kan worden doorbelast. Het risico wordt geschat op € 
100.000. Bij de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 
2009 zullen de parameters moeten worden bijgesteld. 

 Bijzondere 
risico’s 

 De kosten van de medewerkers die aan de projecten werken, 
moeten vanuit de projecten afgedekt worden. Dat wil zeggen dat 
deze kosten moeten zijn gedekt door een voorbereidingskrediet 
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of zijn gedekt vanuit de exploitatie van het project. Deze 
systematiek is echter nog onvoldoende doorgevoerd.  
De komende tijd zal het verbeteren van de systematiek van 
planning van uren en opnemen van uren in de projectexploitaties 
worden verbeterd. Dit neemt niet weg dat er op dit moment nog 
een risico aanwezig is op kosten in de projecten die niet geraamd 
waren. Dit risico wordt geschat op € 500.000,-- met een kans van 
80%. 
Voor het projectbureau OWN 2020 bedragen de kosten in drie 
jaar tijd maximaal € 1.500.000,-. Deze kosten moeten binnen de 
projecten worden terugverdiend. Wij schatten de kans dat dit 
bedrag niet wordt terugverdiend in de projecten op 10% (€ 
150.000) 

Samenvatting van de risico’s 
Project Risico in € Kans op risico Risicoreserve in € 
    
Hutten N Cultuurcluster    400.000 50% 200.000
Hutten N Gieterij    400.000 25% 100.000
Hutten Zuid realisatie 500.000 10% 50.000
Centrumplan Ulft onroerend goed 340.000 50% 170.000
Centrumplan Ulft openbare ruimte 500.000 50% 250.000
Vogelbuurt panden 2.000.000 50% 1.000.000
Vogelbuurt compensatie 1.000.000 25% 250.000
Lenteleven/waalstraat 90.000 10% 9.000
Biezenakker MFA 500.000 50% 250.000
Centrumplan Gendringen 75.000 75% 56.250
Centrumplan Varsseveld    127.500 50%    63.750
Essenkamp Varsseveld 30.000 75% 22.500
Centrumplan Terborg 2.000.000 25% 500.000
Akkermansweide 100.000 75% 75.000
Varsselder Veldhunten verwerving    250.000 50% 125.000
Varsselder grondprijs MFA 100.000 50% 50.000
Varsselder grondexploitatie 200.000 50% 100.000
Hofskamp-Zuid 1.500 100 % 1.500
Algemene risico’s 100.000 80% 80.000
Bijzonder risico 2.000.000 divers 650.000

totaal 10.714.000 4.003.000
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Ontwikkelingen 

“Oude IJsselstreek op weg naar 2020” 
Het plan “Oude IJsselstreek, op weg naar 2020” omvat een strategische visie en een 
ontwikkelingsprogramma voor de groei van de gemeente Oude IJsselstreek. De gemeente wil 
ontwikkelingen bewerkstelligen voor een beheerste groei van inwoners met behoud van het 
bestaande voorzieningenniveau. Daarvoor moeten bouwplannen worden gerealiseerd die passen 
binnen de Lokaal Kwalitatieve Woonprogramma’s door inbreiding, uitbreiding en het transformeren 
van industriegebieden binnen de woonkernen. 
Met de gemeentelijke herindeling is niet alleen de omvang van de gemeente toegenomen, maar is ook 
het aantal en de omvang van de projecten binnen de gemeente toegenomen. De raad heeft voor deze 
projecten kaders gesteld middels het vaststellen van bijvoorbeeld uitgangspunten, startnotities of 
budgetten. Diverse projecten gaan in 2009 over van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase.  
 
 
Nieuwe Grondexploitatiewet 
Het huidige systeem van kostenverhaal (gemeentelijke gronduitgifte, de exploitatieovereenkomst en 
baatbelasting) schiet tekort. De gemeente kan, behoudens de eigen gronduitgifte, de eigen 
exploitatiekosten nimmer maximaal verhalen. Voorts is het systeem niet transparant, bestaat er 
onzekerheid over de verhaalbaarheid van bepaalde kosten en kunnen de zogenaamde free-riders nog altijd 
profiteren van inspanningen van derden. 
 
Inzet van de wetswijziging is het versterken van de regiefunctie van de gemeente alsook het maximaliseren 
van de mogelijkheden van kostenverhaal. Uitgangspunt in de nieuwe wet is dat de gemeenteraad 
gehouden is om voor gebieden waarin zich ontwikkelingen gaan voordoen, een exploitatieplan vast te 
stellen. In dit plan staat precies aangegeven de omvang van het gebied, de omschrijving van het bouwrijp 
maken, de te treffen nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook is de exploitatieopzet 
onderdeel van het plan. Het exploitatieplan wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan vastgesteld. 
 
Uitzondering op de hoofdregel is dat geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld als het 
kostenverhaal voor de gemeente op een andere wijze is verzekerd. Daarvan is sprake als er tussen de 
projectontwikkelaar en de gemeente een overeenkomst worden gesloten. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de wens van de particuliere sector dat het mogelijk moet blijven om met de gemeente 
overeenkomsten te sluiten omtrent de ontwikkeling van een gebied.  
 
Voor beide systemen geldt dat de wet voorziet in een ruime mogelijkheid voor de gemeente om kosten te 
verhalen. Deze verhaalsmogelijkheden worden uitputtend geregeld in de wet. Verschil tussen beide 
systemen is dat in geval van het exploitatieplan een verrekening achteraf mogelijk is indien blijkt dat de 
door de gemeente geraamde kosten hoger zijn dan de daadwerkelijk gemaakte exploitatiekosten. Hiervoor 
geldt wel een drempel van 5% ten gunste van de gemeente. De gemeente mag overigens geen 
aanvullende rekening bij de ontwikkelaar neerleggen indien blijkt dat de daadwerkelijke kosten hoger zijn 
dan de geraamde kosten. In geval van een overeenkomst vindt in beginsel geen verrekening plaats.  
 
Wat het planologische instrumentarium betreft, zal er, behoudens de versnelde 
bestemmingsplanprocedure, veel bij het oude blijven. Wel is te verwachten dat het projectbesluit, als 
vervanger van de art. 19- vrijstelling, niet meer de vlucht zal krijgen die voornoemde vrijstelling wel altijd 
heeft gehad. Het feit dat de gemeente na het toepassen van het projectbesluit het bestemmingsplan dient 
aan te passen, zal veel gemeenten ertoe verleiden om geen medewerking te verlenen aan het 
projectbesluit doch direct met een 
aanpassing van het bestemmingsplan aan de slag te gaan. De positie voor gemeenten als het gaat om 
grondexploitatie is met de wetswijziging aanzienlijk versterkt. Met het exploitatieplan achter de hand is het 
comfortabel onderhandelen, temeer nu de wetgever heeft voorzien in een ruim pallet aan verhaalbare 
kosten voor de gemeente. 
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6.7 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN 

Inleiding 
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie van de gemeente is. Het geeft 
aan in welke mate de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen. Inzicht hierin is van 
groot belang. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is 
opgenomen dat onder meer in de begroting hier specifieke aandacht aan besteed moet worden in een 
aparte paragraaf Weerstandsvermogen. 
 
In paragraaf 6.1.3 wordt de weerstandscapaciteit berekend en in paragraaf 6.1.4 worden de risico’s 
ingeschat. Vervolgens wordt in paragraaf 6.1.5 de capaciteit afgezet tegen de risico’s en dit geeft het 
weerstandsvermogen van de gemeente Oude-IJsselstreek.  
  

Beleid 
Het bestaande beleid inzake het weerstandsvermogen is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen. 
Deze nota is in juni 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Voor een uitgebreide toelichting en 
beschrijving wordt naar de nota verwezen. In deze paragraaf zijn alleen de belangrijkste en actuele 
zaken opgenomen. 
Tevens is van belang de nota Reserves en Voorzieningen, deze is ook in juni 2006 vastgesteld. 
 
Beleidsuitgangspunten zijn: 
- Er wordt rekening gehouden met een buffer in het weerstandsvermogen; 

Het weerstandsvermogen wordt zoveel mogelijk in tact gelaten en er wordt terughoudend 
opgetreden bij de beschikking over de algemene reserve. Dit omdat niet alle risico’s voldoende 
gekwantificeerd kunnen worden, de ontwikkelingen in het kader van “Oude IJsselstreek op weg naar 
2020” aanvullende risico’s met zich meebrengen, de actualisering van beheerplannen nog niet 
(volledig) heeft plaatsgevonden.   

- Om een goed beeld te houden op de risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit worden deze 
minimaal tweemaal per jaar (bij de programmabegroting en de jaarrekening) geïnventariseerd; 
Deze inventarisatie heeft als bijkomende voordelen: 
- financiële risico’s kunnen worden ingeperkt als er tijdig maatregelen kunnen worden genomen; 
- door de periodieke uitvoering van de risicoanalyse wordt risicomanagement onderdeel van de 

reguliere bedrijfsvoering 
- De post onvoorzien wordt alleen gebruikt voor eenmalige tegenvallers; 
 Deze tegenvallers dienen te voldoen aan de volgende criteria: Onuitstelbaar, Onvoorzienbaar en 
 Onvermijdbaar. Structurele knelpunten dienen op structurele wijze te worden opgelost. 
- De algemene reserve wordt volledig meegerekend bij de bepaling van de weerstands-capaciteit; 
- Risicomanagement wordt integraal en formeel ingevoerd; 

Dit betekent dat naast het afsluiten van verzekeringen, risico-inventarisatie en evaluatie op het 
gebied van de Arbowet, het toepassen planning en control (onder meer administratieve organisatie, 
interne controle, financial control en juridische control) en periodiek preventief en repressief 
onderhoud,  periodieke risicoanalyse en het nemen van maatregelen integraal onderdeel van de 
activiteiten worden. 

- Eén maal in de 4 jaar wordt er een nieuwe nota Weerstandsvermogen opgesteld.  
 

Berekening van de weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de som van: 
a. de begrotingsruimte; 
b. de algemene reserves; 
c. bestanddelen van de bestemmingsreserves; 
d. de stille reserves; 
e. de niet-benutte belastingcapaciteit; 
f. mogelijke bezuinigingsmaatregelen. 
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Ad. a. Begrotingsruimte 
Voor de dekking van niet voorziene uitgaven is in de begroting een structureel bedrag van € 2,50 per 
inwoner, ofwel een totaalbedrag van € 102.563 opgenomen. 
 
Ad. b. Algemene reserves 
De geraamde stand van de algemene reserve per 1 januari 2009 is € 5.687.472. De Algemene 
reserve Grondexploitatie heeft een stand van € 948.023 per 1 januari 2009. 
 
Ad. c. Bestanddelen van de bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves zijn in 2006 in het kader van de nota Reserves en Voorzieningen opnieuw 
beoordeeld. Gevolg hiervan is dat er geen bestanddelen van de bestemmingsreserves meer 
beschikbaar zijn betreffende de weerstandscapaciteit. 
 
Ad. d. Stille reserves 
Dit betreft dit activa die tegen nul zijn gewaardeerd of waarvan de boekwaarde - beduidend - onder de 
handelswaarde ligt. De mogelijke meeropbrengsten die bij verkoop ontstaan kunnen voor andere 
doeleinden worden aangewend. Dit geldt wel alleen voor die bezittingen die op de markt te verkopen 
zijn. Bijvoorbeeld objecten die onderdeel zijn van de bouwgrondexploitatie zijn niet vrij te verkopen, 
evenmin als monumentale panden en objecten die onderdeel van de herhuisvesting zijn. 
 
In Oude IJsselstreek betreft dit per 1 januari 2009: 
 

Weerstands-Omschrijving Boekwaarde Actuele WOZ-waarde  

Capaciteit

Doetinchemseweg 48 (Kwaksmölle) 44.000 193.000 149.000

Klaproosstraat 28 (brandweergarage) 273.000 320.000 47.000

Prinses Irenestraat 13 (El Bethel) 33.000 120.000 87.000

Molenweg 17 (Buurtschapshuis Heelweg) 0 227.000 227.000

Sinderenseweg 112 (Buurtschapshuis Sinderen) 0 434.000 434.000

F.B. Deurvorststraat 43 (St. Sluseborch) 0 275.000 275.000

Biezenakker 2 (repetitieruimte) 0 20.000 20.000

Molenberg 2 (het Pakhuus) 0 388.000 388.000

Walstraat 24 (de Kameleon) 8.000 464.000 456.000

Waalstraat 5 (ijsbaan) 0 35.000 35.000

Hovenstraat 10 (Multifunctioneel gebouw) 8.000 270.000 262.000

Bosweg 3 (speeltuin/kiosk) 0 114.000 114.000

Hofstraat 15 (Humanitas) 0 162.000 162.000

Netterdenseweg 1 (brandspuithuisje) 0 3.000 3.000

Industrieweg 2 Gendringen (kantine) 0 44.000 44.000

Oranjestraat 68a (bergruimte) 0 120.000 120.000

De Tuit 11 (woning) 0 436.000 436.000

      

Totaal 366.000 3.625.000 3.259.000
 
 
Ad. e. Niet-benutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit in Oude IJsselstreek bestaat uit: 
 
1. Woonlasten 

Met betrekking tot de onbenutte belastingcapaciteit is het volgende te melden: 
Bij de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting is sprake van volledige kostendekkendheid. Er is dus 
geen sprake van niet-benutte belastingcapaciteit. 
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Zoals in de belastingparagraaf aangegeven worden per 1-1-2008 de gelimiteerde OZB-tarieven 
vervangen door een macronorm welke gerelateerd is aan de huidige gelimiteerde OZB-tarieven. 
Dit zal inhouden dat ook voor 2008 de belastingcapaciteit voor niet-woningen volledig benut is. 
Indien het drempeltarief van 2007 (€ 2,43) voor woningen zal gaan dienen als basis voor de 
macronorm woningen 2008 zouden de opbrengsten, rekening houdend met een landelijke 
waardeontwikkeling van 5% met maximaal 30,5 % mogen stijgen t.o.v. 2007. Uitgaande van het 
feit dat de stijging van de woonlasten 5,5% per jaar bedragen, is de onbenutte belastingcapaciteit 
in 2008 circa € 510.000. 

 
2. Leges 

Bij de heffing van leges wordt volledige kostendekkendheid als uitgangspunt gehanteerd. Van 
belang hierbij is of het totale bedrag aan legesinkomsten binnen de begroting, de aan de specifieke 
dienstverlening toegerekende lasten al dan niet volledig dekken.  

  
  
Ad. f. Mogelijke bezuinigingsmaatregelen  
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de reeds bestaande bezuinigingsmaatregelen. 
Bij deze bezuinigingsoperatie is alle ruimte uit de begroting gehaald. Verder is de volledige 
administratie opnieuw doorgenomen, het resultaat staat omschreven in hoofdstuk 3. Er zijn verder 
geen mogelijke bezuinigingen die ruimte bieden inzake de weerstandscapaciteit. 
 
Totale weerstandscapaciteit 
De totale weerstandscapaciteit van de gemeente ziet er als volgt uit:  
 
Onderdeel  Totaalbedrag 
    

a.    Begrotingsruimte 102.563
b.    Algemene reserves 6.635.495
c.    Bestanddelen bestemmingsreserves 0
d.    Stille reserves 3.259.000
e.    Niet-benutte belastingcapaciteit 510.000
f.     Bezuinigingsmaatregelen 0

   
Totaal weerstandscapaciteit per 1-1-2008 10.507.058

 

Risico’s 
Hier worden de risico’s behandeld en is het totaaloverzicht van de risico’s waarmee de gemeente 
geconfronteerd wordt in een tabel opgenomen. De risico’s worden na de tabel verder toegelicht. 
 
De risico’s zijn onderverdeeld naar: 
a. Aansprakelijkheidsrisico’s 
b. Risico’s op eigendommen 
c. Risico’s van de bedrijfsvoering 
d. Financiële risico’s 
e. Grondexploitatie 
f. Verbonden partijen 
g. Openeind regelingen 
h. Grote projecten 
i. Externe factoren 
j. Overige beperkte risico’s  
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Het totaaloverzicht van de risico’s van de gemeente Oude IJsselstreek ziet er als volgt uit: 
Risico Financiële 

Categorie 

Kans Mate van 
inschat-
baarheid 

Beheersing * 

gevolg 

Risico 

            
a. Aansprakelijkheid          

Schadeclaims 5% Slecht Verminderen 200.000 10.000

          
b. Eigendommen         

Gemeentelijke eigendommen en accommodaties 5 % Slecht Verminderen 200.000 10.000

Percelen met bodemverontreiniging 10% redelijk accepteren 250.000 25.000

         
c. Bedrijfsvoering         

Ziekte 10% Redelijk Accepteren 100.000 10.000

Arbeidsmarktproblematiek 50% redelijk Accepteren 200.000 100.000

Risico’s vanwege slanke organisatie (BMC-rapp.) 25% Slecht Accepteren 200.000 50.000

Wachtgeldverplichtingen  50% Redelijk Verminderen 200.000     100.000 

Pensioenaanspraken wethouders 50% Redelijk Verminderen 40.000        20.000

           
d. Financieel         

Bestuursdwang 25% Slecht Verminderen 100.000 25.000

Proceskostenveroordeling 50% Slecht Accepteren 10.000 5.000

WMO,  nieuwe aanbesteding             50% Redelijk Accepteren 200.000 100.000

Klimaatbeleid, subsidie 10% Redelijk Accepteren 150.000 15.000

Bouwvergunningen 20% Slecht Accepteren 300.000 60.000

Verkoop gemeentelijke eigendommen 50% Redelijk Verminderen 400.000 200.000

          
e. Grondexploitatie         

Zie paragraaf grondbeleid  (6.6) div Redelijk Accepteren 11.214.000 4.253.000

          
f. Verbonden partijen         

Veiligheidsregio Noord  en Oost Gelderland 10% Goed Accepteren p.m. p.m.

ISWI 10% Redelijk Verminderen 50.000 5.000

          
g. Openeind regelingen    

Monumentensubsidies 10% Goed accepteren 10.000 1.000

Leerlingenvervoer                              5%  Slecht Accepteren 40.000 2.000

WMO, uitvoeringsregelingen   50% Redelijk Accepteren 135.000 67.500

          
h. Grote projecten         

Engbergen 25% redelijk Accepteren 545.000 136.250

Brede school 10% goed accepteren 900.000 90.000

          
i. Externe factoren         

wet op de veiligheidsregio 75% Slecht Accepteren p.m. p.m.

AmvB kwaliteitseiden brandweerpersoneel 75% Goed Accepteren 40.000 30.000

Decentralisatie rijkstaken 10% Slecht Verminderen p.m. p.m.

Risico’s door het doen en laten van anderen 10% Slecht Accepteren p.m. p.m.

Economische ontwikkelingen 10% Slecht Accepteren p.m. p.m.

j. Overige beperkte risico’s 1% Slecht Verminderen p.m.            p.m.

Totaal         5.314.750
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* Toelichting kolom “Beheersing”:  
Voor elk risico moet een keuze gemaakt worden uit de volgende vier maatregelen: 
1. vermijden; 

Dit houdt in dat het beleid waar een risico door ontstaat, wordt beëindigd, op een andere manier 
wordt vorm gegeven of geen beleid gestart dat een risico met zich meebrengt. Ook kunnen 
werkprocessen zodanig ingevuld zijn, dat op die manier bepaalde risico’s worden vermeden. 

2. verminderen;  
Door het risico af te dekken middels een verzekering, een voorziening of een ander budget in de 
begroting. Hiermee worden de gevolgen van een risico dus beperkt. Tevens kan bij verminderen 
gedacht worden aan het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico. 

3. overdragen; 
Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een andere 
betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico’s overneemt. 

4. accepteren;  
Als een risico niet wordt vermeden, verminderd of overgedragen, wordt het risico geaccepteerd en 
zal eventuele financiële schade volledig middels de weerstandscapaciteit moeten worden afgedekt.  
Dit betekent niet dat het risico niet beïnvloedbaar is en daarom maar geaccepteerd moet worden. 
Het betekent dat het risico op dit moment geaccepteerd wordt en niet op één of andere wijze is 
afgedekt. Mocht de wens bestaan om het risico in de toekomst anders te beheersen dan zal 
gekozen moeten worden voor vermijden, verminderen of overdragen. 

 
 
Toelichting risico’s 
 
a. Aansprakelijkheidsrisico’s 
 
Schadeclaims 
De gemeente kan op velerlei gebieden aansprakelijk gesteld vanwege onzorgvuldig, onjuist of niet 
tijdig handelen. Hierbij kunnen we denken aan de volgende gebieden: 

- weg- en rioolbeheer; 
- het gebied van vergunningverlening en handhaving (milieu, ro, bouwen, veiligheid); 
- gegevensregistratie en -informatie (m.n. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, 

verder het verstrekken van onjuiste info aan balie o.i.d.). 
- niet-tijdig nemen van besluiten (nieuwe wet dwangsom). 

Deze risico’s kunnen aanzienlijk zijn.  
Wij hebben ons tegen dit soort schadeclaims verzekerd. Het eigen risico is in de begroting gedekt. In 
uitzonderlijke gevallen dekt de verzekering de schade niet. Hiervoor is een beperkt restrisico 
opgenomen.  
 
  
b. Risico’s op eigendommen 
 
Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 
De risico’s zijn aanzienlijk beperkt doordat de gemeente een uitgebreide opstalverzekering heeft 
afgesloten. Er geldt hiervoor een eigen risico van € 5.000,- per geval. Het maximale eigen risico is 
begrensd en gedekt in de begroting. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de verzekering de 
schade niet dekt.  Hiervoor is een beperkt restrisico opgenomen.   
 
Gemeentelijke percelen en bodemverontreiniging. 
Wat betreft eigen percelen gelden de volgende risico's: 
- er zit een verontreiniging die nog niet bekend is; 
- er zit een verontreiniging die wel bekend is, maar bij nader onderzoek groter uitvalt; 
- er zit een verontreiniging die zich verspreid tot op het perceel van de buurman; 
- er zit een verontreiniging op het gemeentelijk perceel als gevolg van verspreiding vanaf het 

buurperceel.  
Er zijn een aantal gevallen van bodemverontreiniging bekend; op basis van de huidige 
saneringsregels en –uitvoeringspraktijk schatten wij de hiermee gepaard gaande risico’s beperkt in.  
Een aantal risico’s zijn middels budgetten afgedekt. Een aantal andere gevallen kan in de toekomst 
nog problemen opleveren. Hiervoor wij een globale totaalinschatting gemaakt.    
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c. Risico’s van de bedrijfsvoering 
 
Ziekte 
Voor vervanging wegens ziekte is een aanvullend budget opgenomen waardoor het risico wordt 
verminderd. Gelet op de ervaringen van de laatste jaren kan volstaan worden met het opnemen van 
een beperkt restrisico. 
 
Arbeidsmarktproblematiek 
Het werven van personeel is op een aantal werkvelden uitermate lastig. Als voorbeelden noemen wij 
de de werkvelden ruimtelijke ordening en bouwen. Onze ambitie ligt met name op deze terreinen. 
Willen wij onze ambitie realiseren dan zullen wij de extra kosten van deze krappe arbeidsmarkt 
moeten dragen. Hiervoor is een inschatting gemaakt. 
 
Risico’s van een slanke organisatie. 
Adviesbureau BMC heeft in het kader van de evaluatie van de organisatie geconstateerd dat de 
organisatie op een aantal productcategorieën grote risico’s loopt. In het kader van de begroting zijn 
een aantal verbeteringen voorgesteld. Deze voorstellen kunnen niet direct en niet in het geheel 
worden overgenomen. Hierdoor worden risico’s gelopen. Hiervoor hebben wij een globale inschatting 
gemaakt. 
 
Wachtgeldverplichtingen 
Op het salaris van het personeel van de gemeente wordt een pseudo ww-premie ingehouden. Door 
die ingehouden premie in een voorziening onder te brengen zouden er middelen beschikbaar komen 
welke bij eventuele afvloeiing van personeel ingezet kunnen worden. Op basis van de voorschriften 
(BBV) is het niet meer toegestaan voor te verwachten kosten van een jaarlijks vergelijkbaar volume 
een voorziening in te stellen. Dit zou alleen kunnen bij een grootscheepse reorganisatie, omdat dan 
de kosten behoorlijk stijgen. Het was ook in het verleden al niet gebruikelijk dat gemeenten om die 
premies te reserveren. Deze werkwijze heeft wel tot gevolg dat ingeval van gedwongen ontslagen de 
gemeente risico loopt, omdat de uitkeringsinstantie in die situatie de (wachtgeld)uitkering bij de 
gemeente in rekening zal brengen. 
 
Pensioenaanspraken wethouders 
Ieder jaar schat Loyalis opnieuw de beleggingstegoeden in. Er is de mogelijkheid om deze ingeschatte 
tekorten aan te vullen. Het zijn echter inschattingen van de eindwaarde van de beleggingen die ieder 
jaar wijzigen. Daarom is de keuze gemaakt niet ieder jaar aan te vullen maar deze bij de risico’s te 
vermelden. 
 
 
d. Financiële risico’s 
 
Bestuursdwang 
De gemeente heeft geen budget voor bestuursdwang. Het risico bestaat dat ergens binnen de 
gemeente bestuursdwang toegepast moet worden waarbij bijvoorbeeld sprake is van hoge 
opruimkosten. Deze kosten komen in eerste aanleg voor rekening van de gemeente. Wanneer de 
kosten niet te verhalen zijn op de overtreder blijft de gemeente met een schadepost zitten. 
 
Proceskostenveroordeling 
In het kader van vergunningverlening en handhaving kan de gemeente veroordeeld worden tot het 
betalen van een proceskostenvergoeding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht. De 
rechter kan op grond van artikel 8:73 AWB (vernietiging besluit) een proceskostenvergoeding 
toekennen. Sinds 1 januari 2002 geldt er ook een proceskostenvergoeding bij bezwaarschriften 
procedures. 
 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
In 2009 moet de huishoudelijke hulp opnieuw worden aanbesteed. Het is momenteel niet in te 
schatten wat de financiële gevolgen zijn. Verder vormen de nieuwe wettelijke taken WMO een risico: 
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wel extra taken, geen extra middelen vanaf 2009. Er is met name kans op kostenverhoging in de 
uitvoering bij het zorgloket. 
 
Klimaatbeleid, subsidietoekenning 
Wij hebben besloten het klimaatbeleid minimaal door te zetten en op sommige punten te intensiveren. 
We maken hierbij gebruik van een landelijke subsidieregeling (BANSII). Direct na de zomer 2008 
wordt de subsidie aangevraagd. Indien de subsidie-aanvraag niet wordt gehonoreerd, is er een 
dekkingsprobleem. Dit o.i. geringe risico hebben wij opgenomen.   
 
Bouwvergunningen 
Het risico is dat er minder aanvragen bouwvergunning binnen komen dan gepland. Dit heeft gevolgen 
voor de legesinkomsten. Op het moment dat de markt (gedeeltelijk) instort, gaan naar verwachting de 
kleine uitbreidingen en de grote projecten (mfa, bedrijfsgebouwen, enz) gewoon door. Wat stagneert 
is de particuliere woningbouw.  
 
Verkoop gemeentelijke eigendommen 
In het kader van de herhuisvesting gemeentelijke diensten zijn diverse opbrengsten van verkopen van 
gemeentelijke eigendommen geraamd. Het is nog niet duidelijk of deze geraamde opbrengsten 
volledig gerealiseerd worden. Een risico betreft de geraamde opbrengst in het hele 
herhuisvestingsverhaal  van het inmiddels aan Wonion verhuurde gebouw Kerkplein 7 te Varsseveld 
(voorm. gemeentehuis). DTZ Zadelhoff geeft aan dat onzekerheden bestaan over de courantheid op 
de markt van een zo groot kantoorpand in het centrum van Varsseveld. 
 
 
e. Grondexploitatie 
 
Onroerendgoedmarkt 
Gelet op de ambities opgenomen in de visie “Oude IJsselstreek op weg naar 2020” zal in 2009 het 
aanbod van bouwterreinen voor woningbouw groter worden en de risico’s voor de gemeente zullen 
toenemen. Hierbij is de gemeente in grote mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen. 
In de paragraaf grondbeleid zijn de risico’s van de projecten in beeld gebracht. In de tabel is het 
financiële totaalresultaat van de risico-inschatting opgenomen. 
 
 
f. Verbonden partijen 
 
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 
Als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 
is de gemeente, tezamen met de overige deelnemende gemeenten, financieel aansprakelijk voor 
eventuele tekorten bij deze regio.  
  
ISWI 
Het ISWI voert voor de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek de sociale wetgeving, onder andere 
de Wet Werk en Bijstand uit. In budgettaire zin is het ISWI een onzekere factor. De naar het ISWI toe 
gesluisde budgetten zijn in de afgelopen jaren fors toegenomen. Een verandering in het aantal 
uitkeringsgerechtigden heeft daarbij ook nog eens direct forse consequenties voor de door de 
gemeente te betalen bijdrage.  
 
Openbaar basisonderwijs Reflexis 
Per 1 januari 2000 is het openbaar basisonderwijs op afstand gezet en ondergebracht in de openbare 
rechtspersoon “Openbaar Basisonderwijs BLADWEG” (thans Reflexis). Reflexis heeft een goede 
financiële basis. De deelnemende gemeenten blijven echter eindverantwoordelijk voor eventuele 
exploitatie tekorten en de mogelijk in het kader van de financiële gelijkstelling daaruit voortvloeiende  
doorbetalingsverplichtingen naar het bijzonder onderwijs. Hiervoor is geen post in de begroting 
opgenomen. Het risico is echter zo beperkt dat er geen financieel risico in de tabel is opgenomen.  
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g. Openeind regelingen 
 
De uitgaven die gemoeid zijn met openeind regelingen zijn zoals de naam al aangeeft moeilijk te 
beïnvloeden door de gemeente. Uitgaven vinden plaats op basis van verordeningen en regelingen. De 
aanspraken die op de regelingen worden gedaan zijn niet te beïnvloeden door de gemeente. 
In Oude IJsselstreek is gaat het om de volgende regelingen: 
- Monumentensubsidies 
- Leerlingenvervoer 
- Uitvoering WMO (uitvoeringsregelingen, bijzondere bijstand) 
 
 
h. Grote projecten 
 
De meeste risico’s van de projecten zijn verwoord in de paragraaf grondbeleid en onder het kopje 
grondexploitatie opgenomen. Op deze plaats zijn de risico’s van een tweetal grote projecten 
opgenomen. 
 
Engbergen 
Binnen het project Engbergen is rekening gehouden met een POP-subsidie van de provincie van 
€545.000. Het is echter een risico dat de subsidiepot bij de provincie is uitgeput op het moment dat we 
de subsidie aanvragen. 
 
Brede school 
Door de centralisering van huisvesting van de bij de stichting van de brede school in Terborg 
betrokken participanten, komt een aantal locaties vrij waarvoor een herbestemming dient te worden 
voorbereid. Teneinde de kosten te kunnen beperken, zullen die locaties een bestemming moeten 
verkrijgen waarbij, op zijn minst voor een belangrijk deel, uitvoering van commerciële activiteiten, 
waaronder woningbouwmogelijkheden, primair is. In het investeringskrediet is rekening gehouden met 
een opbrengst van € 900.000 voor De Rietborgh. Inzicht in de opbrengst voor de Rietborgh zal in  
2009-2010 duidelijk worden, aangezien de ontwikkeling pas plaatsvindt nadat de brede school 
gerealiseerd is. 
 
i. Externe factoren 
 
Wet op de veiligheidsregio 
Er wordt in den lande breed gediscussieerd over het schaalniveau waarop het veiligheidsnetwerk 
moet worden georganiseerd. De richting is nog niet gehel duidelijk. Wij gaan er vanuit dat dit financiële 
consequenties zal hebben. Hoe die eruit zien, is op dit moment nog niet bekend. 
 
AmvB kwaliteitseisen brandweerpersoneel. 
De exacte maatregel is nog niet bekend. De informele berichten zijn dat de opleidingskosten 
verdubbelen. 
 
Decentralisatie van rijkstaken 
In de afgelopen jaren zijn er de nodige taken vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeenten, waarbij 
de daarbij behorende middelen, veelal na een doelmatigheidskorting, aan het gemeentefonds zijn 
toegevoegd. Bovendien krijgt de gemeente ook taken ter uitvoering met een openeind karakter (zie g. 
Openeind regelingen).  
 
Risico’s door het doen en laten van derden 
Deze risico’s zijn niet of nauwelijks te voorspellen. In dit kader moet vooral gedacht worden aan 
projecten waarvan de uitvoering in een onomkeerbare situatie verkeert. Deze risico’s doen zich ook op 
andere terreinen in de exploitatiesfeer voor, maar zijn dan vaak van een andere omvang. 
 
Economische ontwikkelingen 
Het gaat hier toch om wat meer algemene ontwikkelingen buiten de invloedsfeer van de gemeente. 
Daarbij kan onder andere gedacht wordt aan renteontwikkelingen. Momenteel speelt bijvoorbeeld de 
kredietcrisis in Amerika die ook gevolgen voor de kredieten in ons land kan hebben. Niemand 
garandeert dat de huidige lage rentestand voor opname van vast geld zal blijven voortduren. In de 
begroting wordt daar echter voor een deel wel op geanticipeerd.  
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j. Overige beperkte risico’s 
In deze paragraaf worden enkele overige risico’s benoemd die verder weinig tot geen financiële 
gevolgen hebben. 
Het betreft de volgende zaken: 
- Gemeentegaranties en borgstellingen 

De gemeente heeft in het verleden voor vele tientallen miljoenen euro’s aan garanties en borg-
stellingen afgegeven, waarvoor de gemeente in theorie betalingsrisico loopt. Ook neemt de 
gemeente de zogeheten achtervangpositie in bij vele door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
geborgde leningen ten behoeve van door Parès en Wisch Wonen opgenomen leningen. Ook hierbij 
gaat het om vele tientallen miljoenen euro’s. De risico’s welke uit dergelijke posities voortvloeien zijn 
in de praktijk gering. Het instituut gemeente-garanties bestaat al langere tijd niet meer. De waarde 
van de woningen, zeker vanuit de periode waarin het instituut gemeentegaranties nog bestond, is 
veelal hoger dan het schuldrestant op de betreffende woningen. Ook de financiële positie van 
Wonion baart geen zorgen met betrekking tot de ingenomen achtervangpositie.  

- Debiteuren 
Het niet kunnen binnenhalen van een vordering is een risico. Dit risico is naar verwachting afgedekt 
door middel van een voorziening Dubieuze Debiteuren. 

- Planschade 
Als gevolg van de aanpassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mag de gemeente 
tegenwoordig met de initiatiefnemers van bouwprojecten weer afwentelingovereenkomsten afsluiten. 
Dat wil zeggen dat eventuele planschadeclaims voor rekening komen van de initiatiefnemer en niet 
voor de gemeente. Een mogelijk risico is echter nog de actualisering van enkele komplannen. 
Eventuele claims die daaruit voortvloeien zijn niet te verhalen. Er is nu nog geen zicht op wat voor 
consequenties dit zal hebben.  

- Hypotheken personeel 
De gemeente verstrekt hypotheken aan personeelsleden. Het onderpand voor de hypotheek-
verstrekking is de eigen woning van de hypotheekgever. Het beleid van de gemeente is dat de 
maximale hypotheek wordt gerelateerd aan de WOZ-waarde. Gezien de zekerheidsstelling loopt de 
gemeente hiervoor niet veel risico. 

 

Weerstandsvermogen  
Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de 
achtergronden van de risico’s in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit.  
Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen worden 
en het saldo van de weerstandscapaciteit minus de risico’s positief is.  
 
 

Weerstandscapaciteit 10.507.058
Risico’s 5.314.750
   
Weerstandsvermogen 5.192.308

 
Minimaal 
weerstandsvermogen2 4.200.000
Rest risicovermogen                         992.308

 
Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat het weerstandsvermogen van de gemeente Oude 
IJsselstreek voldoende is. Er zit nog een risico omdat sommige risico’s niet of moeilijk te kwantificeren 
zijn.  
Bezien wij het rest risicovermogen dan kan gesteld worden dat het weerstandsvermogen weinig 
ruimte biedt om extra risico’s op te vangen.   
Wij adviseren u dan ook om geen extra risico’s aan te gaan.  

                                                      
2 De nota weerstandsvermogen is op 22 juni 2006 door de raad vastgesteld. In deze nota wordt uitgegaan van een minimaal 
weerstandsvermogen van € 4.000.000,- Dit bedrag hebben wij geïndexeerd met 5 % 
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DEEL 2 

FINANCIELE BEGROTING 
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Hoofdstuk 7 OVERZICHT BATEN EN LASTEN     
      
Onderstaand het overzicht van baten en lasten conform artikel 17 van het Besluit Begroting en 
Verantwoording. 
      
      
  2008 2009 2010 2011  2012
lasten           
1   - Ruimtelijke ontwikkeling 2.571.398 2.802.761 2.756.585 2.707.646  2.674.034
2   - Wonen en werken 5.076.230 10.991.508 10.995.451 11.001.747  10.995.473
3   - Verkeer en vervoer 4.951.493 4.785.617 4.771.387 4.650.146  4.569.380
4   - Volksgezondheid en milieu 11.579.479 11.956.970 12.110.355 12.093.383  12.006.398
5   - Openbare orde en veiligheid 2.078.271 2.278.363 2.257.856 2.249.475  2.230.285
6   - Maatschappelijke zorg 12.016.625 10.674.572 10.287.969 10.282.803  10.278.769
7   - Cultuur, recreatie en toerisme 6.527.963 7.070.398 7.142.318 7.105.262  7.070.064
8   - Onderwijs 3.497.497 3.712.687 3.622.741 3.595.426  3.563.154
9   - Sociale voorzieningen 8.677.179 15.466.026 15.466.026 15.466.026  15.466.026
10 - Algemeen bestuur 10.032.009 10.706.213 10.535.986 10.167.088  10.059.382
  67.008.144 80.445.115 79.946.674 79.319.002  78.912.965
           
baten           
1   - Ruimtelijke ontwikkeling 1.034.795 1.450.090 1.450.090 1.450.090  1.450.090
2   - Wonen en werken 1.261.542 7.250.639 7.250.639 7.250.639  7.250.639
3   - Verkeer en vervoer 94.660 84.591 84.591 84.591  84.591
4   - Volksgezondheid en milieu 10.499.665 11.177.228 11.332.697 11.277.144  11.212.469
5   - Openbare orde en veiligheid 65.500 55.728 55.728 55.728  55.728
6   - Maatschappelijke zorg 1.577.236 1.348.304 1.348.304 1.348.304  1.348.304
7   - Cultuur, recreatie en toerisme 1.065.149 894.778 892.533 890.289  888.045
8   - Onderwijs 524.529 544.013 540.698 537.382  534.066
9   - Sociale voorzieningen 6.996.394 12.778.195 12.778.195 12.778.195  12.778.195
10 - Algemeen bestuur 5.398.976 2.749.217 2.745.653 2.750.702  2.722.236
  28.518.446 38.332.783 38.479.128 38.423.064  38.324.363
           
Algemene dekkingsmiddelen  38.369.265 42.547.687 42.091.797 42.106.664  42.416.160
Onvoorziene uitgaven  101.375 102.563 102.563 102.563  102.563
           
resultaat voor bestemming  ‐532.411 ‐1.063.299 ‐1.209.095 ‐1.788.910  ‐2.399.082
           
Bestemming resultaat           
1   - Ruimtelijke ontwikkeling          
2   - Wonen en werken ‐50.000  
3   - Verkeer en vervoer          
4   - Volksgezondheid en milieu 38.571 36.440  
5   - Openbare orde en veiligheid          
6   - Maatschappelijke zorg          
7   - Cultuur, recreatie en toerisme 84.445 56.328 54.083 51.839  49.595
8   - Onderwijs 191.329 198.013 194.698 191.382  188.066
9   - Sociale voorzieningen          
10 - Algemeen bestuur 287.124 234.600 233.500 232.400  231.300
Algemene dekkingsmiddelen          
Totaal bestemming resultaat  551.469 525.381 482.281 475.621  468.961
           
Resultaat na bestemming  19.058 ‐537.918 ‐726.814 ‐1.313.289  ‐1.930.121
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Op grond het Besluit Begroting en Verantwoording moeten mutaties van reserves via de exploitatie 
lopen. Dit is dan ook de reden waarom in bovenstaand overzicht (conform artikel 17) deze 
toevoegingen en onttrekkingen apart zichtbaar worden gemaakt. Voor een overzicht van de 
mutaties op de reserves wordt verwezen naar bijlage 4 staat van reserves en voorzieningen. 
   

Hoofdstuk 8 FINANCIELE POSITIE 
 
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten en een toelichting op de belangrijkste meerjarige 
ontwikkelingen en verschillen opgenomen. Ook wordt hier inzicht geboden in de jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten (verplicht onderdeel), de investeringen, financiering, reserves en voorzieningen. 
 

UITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk worden de kaders aangegeven waarbinnen de Voorjaarsnota en de 
Programmabegroting 2009-2012 worden opgesteld. In de Voorjaarsnota geeft de raad de kaders aan 
waarbinnen de Programmabegroting opgesteld wordt. De voorstellen worden definitief bij vaststellen 
de Programmabegroting 2009-2012. De raad stelt dan het begrotingsjaar 2009 vast en neemt de 
meerjarenramingen (2010-2012) voor kennisgeving aan 

 
 
Uitgangspunten: 
 

• Peildatum 1 april 
Voor het opstellen van de Programmabegroting 2009-2012 wordt een peildatum van 1 april 
2008 aangehouden. Dit betekent dat beleid en ontwikkelingen tot 1 april 2008 worden 
meegenomen. De basis voor de meerjarige ramingen 2009-2012 zijn dus de 
meerjarenramingen uit de begroting 2008 na wijziging op 1 april 2008. Een uitzondering is 
ontwikkelingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, deze is gebaseerd op de 
mei-circulaire 2008 (zie uitgangspunt “algemene uitkering uit het gemeentefonds”). 
Uitzondering is ook het structurele effect van de eerste bestuursrapportage, deze is in de 
programmabegroting verwerkt. 
 

• Aantallen woningen 
Voor de groei van het aantal woningen van 2009-2012 wordt uitgegaan van een reële netto 
groei van 300 woningen per jaar: 
 
Jaar 2009 2010 2011 2012 
Aantal woningen per 1-1 16.085 16.385 16.685 16.985 

 1-1-2008 werkelijk aantal woningen: 15.942 
 
 

• Aantallen inwoners 
Het gemiddelde aantal inwoners per woning op 1-1-2008 is 2,5. Rekening houdend met de 
landelijke tendens dat huishoudens kleiner worden (daling van gemiddelde met 0,01 per jaar), 
stijgt het aantal inwoners als volgt: 
  
Jaar 2009 2010 2011 2012 
Aantal inwoners per 1-1 40.051 40.634 41.211 41.783 

 1-1-2008 werkelijk aantal inwoners: 39.914  
 

• Onvoorzien 
De post onvoorzien wordt meerjarig geraamd op €2,50 per inwoner in 2009. Dit is voor 2009-
2012 €102.563 (dit is inclusief index). Het betreft een conform wetgeving (Besluit Begroting en 
Verantwoording 2004) verplichte op te nemen post voor onvoorziene, onvermijdbare en 
onuitstelbare kosten. De hoogte van deze post is niet voorgeschreven maar is conform 
advisering van de Provincie. 
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• Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de Voorjaarsnota 2009-2012 geraamd 
op basis van de mei-circulaire 2008. In de Programmabegroting 2009-2012 zal dit op basis 
van de juni-circulaire zijn. Eventuele gevolgen van de september-circulaire zullen worden 
meegenomen in de 1e wijziging op de begroting 2009-2012. 
 

• Behoedzaamheidsreserve 
Als het definitieve accres op de uitkering uit het gemeentefonds lager uitvalt dan voorzien, 
moeten de gemeenten geld terugbetalen aan het Rijk. Om dit te voorkomen is de 
behoedzaamheidsreserve in het leven geroepen. Het Rijk houdt op voorhand elk jaar een deel 
van de uitkering in. In de Programmabegroting 2009-2012 wordt rekening gehouden met 
uitkering van 50% van de behoedzaamheidsreserve, (50% van € 220.000 is € 110.000). Dit is 
in de begroting 2008 100%. Reden voor deze voorzichtige raming is dat inmiddels bekend is 
dat de behoedzaamheidsreserve 2007 voor 0% tot uitkering komt in plaats van de geraamde 
50% in 2007. 
 

• Salarissen 
Basis voor de raming van de salarissen in de Voorjaarsnota is de bestaande 
salarisadministratie. Hierbij opgeteld worden de vacatures en een bijraming voor een 
periodieke verhoging in 2009. Ook worden reeds bekende significante wijzigingen van 
werkgeverslasten meegenomen. Bij de begrotingsvoorbereiding zal in detail door de 
organisatie ingeschat worden waar individuele aanpassingen van toepassing zijn.  
 

• Inflatiecorrectie 
 Ten aanzien van in de Programmabegroting 2009-2012 op te nemen ramingen wordt voor 
 exploitatiebudgetten een inflatiecorrectie voor loon- en prijsstijgingen van goederen en 
 diensten van 1,75% aangehouden, conform de door het CPB (Centraal Plan Bureau) 
 voorziene economische groei in 2009.  

 
• Investeringen (en rente) 
 Bij de berekening van de kapitaallasten wordt uitgegaan van een begrote marktrente van 
 4,5%. De afschrijvingslast wordt opgenomen met ingang van het dienstjaar volgend op het 
 jaar van realisatie. In de eerste jaarschijf wordt een half jaar rente geraamd.  

 
• Bespaarde rente eigen financieringsmiddelen 
 Het percentage bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen (algemene reserve en 
 bestemmingsreserves) per 1 januari is 1,75%. Uitzondering zijn reserves die dienen ter 
 dekking van kapitaallasten. Hiervoor geldt de marktrente, 4,5%. Reden hiervoor is de 
 noodzaak dat de reserve op peil blijft om de bestemming te kunnen realiseren. Met de 
 inwerkingtreding van het Besluit Begroting en Verantwoording is het niet meer toegestaan 
 bespaarde rente rechtstreeks aan eigen financieringsmiddelen toe te voegen. Teneinde de 
 koopkracht en de inzetbaarheid in stand te houden, wordt voorgesteld alle bespaarde rente 
 via de exploitatie indirect toe te voegen aan de eigen financieringsmiddelen. 

 
• Woonlasten 

In de begroting 2008-2011 is overgegaan tot de systematiek van woonlasten. De woonlasten 
betreffen de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Voor 2009 
en verder is ter kennisgeving aangenomen dat de verhoging van de woonlasten 5,5% zal zijn. 
In deze lijn wordt in de Programmabegroting 2009-2012 vastgehouden aan de 
woonlastenverhoging van 5,5%. 
 

• Overige lokale heffingen 
 Voor lokale heffingen die geen algemeen dekkingsmiddel betreffen geldt een 
 kostendekkingspercentage van 100%. Voor wat betreft overige lokale heffingen, tarieven 
 huren en pachten wordt rekening gehouden met de in het coalitieakkoord bepaalde 
 percentage van 3%.  
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TOELICHTING BELANGRIJKSTE MEERJARIGE ONTWIKKELINGEN 
 
In deze paragraaf worden de belangrijkste meerjarige ontwikkelingen die van belang zijn voor de 
financiële positie van de gemeente verder uitgewerkt. De voorschriften (BBV) geven aan dat in ieder 
geval aandacht moet worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van een vergelijkbaar volume, de investeringen (economisch en maatschappelijk nut), 
financiering, reserves en voorzieningen. 
 

Algemeen financieel beeld 
 
Het financieel perspectief is opgesteld op basis van de meicirculaire 2008. In de Algemene Uitkering is 
rekening gehouden met de kaders (toename van woningen en inwoners). Voor zover mogelijk is 
rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. De begrotingen van de diverse 
Gemeenschappelijke Regelingen zijn verwerkt in de cijfers indien dit onderdeel bekend was. De 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) maakt onderdeel uit van de woonlasten. Hierbij is rekening 
gehouden met de in de kaders aangegeven stijging van het aantal woningen. Tenslotte is de 
integratie-uitkering WMO inclusief de te verwachten eigen bijdrage budgettair neutraal verwerkt. 
 
De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht in hoofdstuk 3 – Financiën. 
 

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
Voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar niveau mogen 
geen voorzieningen meer worden gevormd (art. 44 BBV).  
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om opgebouwde rechten vakantiegeld, niet opgenomen vakantiedagen, 
wachtgelden, wethouderspensioenen en FPU-premies oud-werknemers. 

 
Van de onderstaande arbeidskostengerelateerde verplichtingen zijn de lasten in de 
exploitatiebegroting opgenomen. Het betreft: 
 

Arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen  

2009 2010 2011 2012 

Cafetariamodel 63.000 63.000 63.000 63.000 
FPU-premies oud-werknemers 182.000 62.000 47.000 32.000 

Totaal 245.000 125.000 110.000 95.000 
 
Voor een aantal arbeidskostengerelateerde verplichtingen is een voorziening gevormd. Jaarlijks, bij de 
samenstelling van de jaarrekening, wordt de hoogte van de voorziening opnieuw bepaald. Het gaat 
om de volgende verplichtingen: 
 

Voorziening 2009 2010 2011 2012 

Wachtgeldverplichting vm. personeel 749.686 749.686 749.686 749.686 
Wachtgeldverplichting vm. wethouders 301.681 301.681 301.681 301.681 
Pensioenverplichting vm. wethouders 669.345 669.345 669.345 669.345 

Totaal 1.720.712 1.720.712 1.720.712 1.720.712 
 

Ontwikkeling financieringspositie 
Bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente dient ook de omvang van het 
weerstandsvermogen betrokken te worden. In paragraaf 6.2 Weerstandsvermogen is dit verder 
uitgewerkt.  
Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie. Hier ligt een duidelijke 
relatie met het weerstandsvermogen. De financieringspositie van de gemeente wordt bepaald door de 
financieringsbehoefte af te zetten tegen de beschikbare financieringsmiddelen. 
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Belangrijke onderdelen hierbij zijn de vaste activa (de geactiveerde kapitaaluitgaven/investeringen) op 
het gebied van de financieringsbehoefte en de opgenomen vaste geldleningen, reserves en 
voorzieningen betreffende de financieringsmiddelen. 
In het vervolg van deze paragraaf wordt op deze onderdelen nader ingegaan. 
 
Financieringsbehoefte 
De financieringsbehoefte wordt bepaald door de geactiveerde kapitaaluitgaven (vaste activa) en de 
investeringen. Het beeld voor de komende jaren is als volgt (afgerond): 
 

Vaste activa 2009 2010 2011 2012 

Vaste activa (IVA+MVA) 86.527.023 93.143.839 87.631.895 82.445.959
Nieuwe Investeringen 13.041.483 19.577.600 19.906.590 8.580.250

Totaal boekwaarde vaste activa 99.568.506 112.721.439 107.538.485 91.026.209
* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 

 
Financieringsmiddelen 
Hierna wordt specifiek ingegaan op de door de gemeente ingezette middelen in het kader van de 
financiering. 
 
Opgenomen geldleningen 
De opgenomen geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd (afgerond): 
 
Financieringsmiddelen 2009 2010 2011 2012 
Onderhandse leningen 78.450.000 75.480.000 72.681.000 67.362.000
Reserves 19.717.634 17.295.153 16.964.757 16.742.925
Totaal financieringsmiddelen 98.167.634 92.775.153 89.645.757 84.068.925

* Opgenomen is de (geraamde) stand per 1 januari van het betreffende jaar 
 

 
Reserves en voorzieningen 
Voor een overzicht van de reserves wordt verwezen naar bijlage 4 reserves en voorzieningen.  
 
 
Financieringspositie 
Op basis van de bovenstaande gegevens ontstaat de volgende financieringspositie: 
 

  2009 2010 2011 2012 

Financieringsbehoefte 
Financieringsmiddelen 

99.568.506
98.168.634

112.721.439
92.775.153

107.538.895 
89.645.757 

91.026.209
84.068.925

Totaal financieringspositie -1.399.872 -19.946.286 -17.893.138 -6.957.284
 
Ten behoeve van de financiering van het tekort worden in de loop van de tijd geldmiddelen 
aangetrokken. 
 
Zie verder de paragraaf 6.4 - Financiering.  
 

 
 



    Bijlagen 





Bijlage 1 – Investeringsplan 
 



      
INVESTERINGSPLAN 2009 - 2012 GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 

                  

PROGRAMMA     Omschrijving investering Bruto BTW voorber. Uren Bijdragen Netto 2009     

  Afdeling     bedrag   kst. (eigen) derden investering Rente Afschr. Totaal 

        investering   derden           Kap.last 

INVESTERINGEN 2009 (bekend uit MIP 2008-2011)           

1 - Ruimtelijke ontwikkeling RMO   EVZ Da's Goed - uitvoeringsplan + projecten           67.500                42.500          25.000 
  

625 
   

5.000  
   

5.625   

1-  Ruimtelijke ontwikkeling RMO  Centrumplan Terborg fase 2 Triniti PM                        - 
  

- 
   

-  
   

-   

2 - Wonen en werken OR   Groen - herstel en renovatie           48.000                2.000            50.000 
  

1.250 
   

3.333  
   

4.583   

2 - Wonen en werken OR   Speeltoestellen - vervanging           70.000              10.000            80.000 
  

2.000 
   

5.333  
   

7.333   

3 - Verkeer en vervoer OR/RMO  Reconstructie - kruispunt Ulftseweg-Engbergseweg         470.000   
  

32.900         37.600       235.000        305.500 
  

7.638 
   

15.275  
   

22.913   

3 - Verkeer en vervoer OR   Herinrichting - Touwslagersbaan (Gendringen)         229.500              34.500          264.000 
  

6.600 
   

13.200  
   

19.800   

3 - Verkeer en vervoer OR   Reconstructie - fietspad Varsseveld-Sinderen         206.550              31.000          237.550 
  

5.939 
   

11.878  
   

17.816   

3 - Verkeer en vervoer OR/RMO  Verkeersmaatregelen Terborgseweg Silvolde (Largas)         514.000   
  

36.000         77.000       250.000        377.000 
  

9.425 
   

25.133  
   

34.558   

3 - Verkeer en vervoer OR   Inhaalslag vervanging verkeer en straatnaamborden           19.000    
  

500              500            20.000 
  

500 
   

2.000  
   

2.500   

3 - Verkeer en vervoer OR  
Afsluiten Oude Ijsselweg en reconstr kruising Oude 
Ijsselweg/N317 109.000  8.000 8.000  125.000 3.125 6.250 9.375  

3 - Verkeer en vervoer OR   Herinrichting Anholtseweg Gendringen         268.000    
  

20.100         20.100          308.200 
  

7.705 
   

15.410  
   

23.115   

3 - Verkeer en vervoer OR   Rationeel wegbeheer  uitvoeringsprogramma 2009         976.800              79.200       1.056.000 
  

26.400 
   

52.800  
   

79.200   

3 - Verkeer en vervoer OR   Daihatsu - vervanging           28.500                   250            28.750 
  

719 
   

3.594  
   

4.313   

3 - Verkeer en vervoer OR   Multicar bermenploeg - vervanging (inv.07)           71.000                   500            71.500 
  

1.788 
   

8.938  
   

10.725   

3-Verkeer en vervoer OR  Volvo Vrachtwagen met haakarm tbv containers - vervanging         165.000              2.000         167.000 
  

4.175 
   

20.875  
   

25.050   

3 - Verkeer en vervoer RMO   Ontsluiten / inrichten nieuwe parkeerplaats Engbergen         150.000                75.000          75.000 
  

1.875 
   

3.750  
   

5.625   

5 - Openbare orde en veiligheid Veiligheid  Vervanging dienstvoertuig CDT / plaatsvervangend CDT           20.000              1.000           21.000 
  

525 
   

2.625  
   

3.150   

5 - Openbare orde en veiligheid Veiligheid  Hard- en software i.v.m. veiligheid slachtoffers en hulpverleners           50.000               50.000 
  

1.250 
   

16.667  
   

17.917   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO  Scouting Breedenbroek - bijdrage nieuw clubgebouw         148.500              1.500         150.000 
  

3.750 
   

3.750  
   

7.500   

7- Cultuur, recreatie en sport RMO   Bijdrage nieuwbouw schouwburg Doetinchem         815.493                 815.493 
  

20.387 
   

20.387  
   

40.775   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO   Voetbalvelden/sportvelden renovatie         150.000                 150.000 
  

3.750 
   

7.500  
   

11.250   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO   Vervanging gymmaterialen           10.000        1.900                11.900 
  

298 
   

1.190  
   

1.488   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO  Buurtschaphuis Heelweg - nieuwbouw         840.000    159.600           999.600 
  

24.990 
   

24.990  
   

49.980   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO   Engbergen - uitvoering EVZ en recreatieve voorzieningen      1.500.000           1.000.000        500.000 
  

12.500 
   

25.000  
   

37.500   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO   Uitv. Plattelandsontw./recr.&toerisme/cultuurhist./natuur&ecologie         285.330                 285.330 
  

7.133 
   

14.267  
   

21.400   

              
Totaal kapitaallasten Investeringen 2009 (bekend uit MIP 2008-2011) 
          7.212.173    161.500 

  
97.500       305.150    1.602.500     6.173.823 

  
154.346 

   
309.144  

   
463.490   

              

                           



NIEUWE INVESTERINGEN 2009                            

2-Wonen en werken RMO  Uitvoering speelruimtebeleidsplan (aanschaf nw speeltoestellen) 70.000     70.000 
  

1.750 
   

4.667  
   

6.417   

2-Wonen en werken OR  Aanleg nieuw groenafvaldepot(composteerinrichting) 350.000  23.750 26.250  400.000 
  

10.000 
   

20.000  
   

30.000   

3-Verkeer en vervoer OR  vervanging sneeuwborstel 10.750   250  11.000 
  

275 
   

1.375  
   

1.650   

3- Verkeer en vervoer OR  vervanging middelzware machines 14.750   250  15.000 
  

375 
   

1.875  
   

2.250   

3-Verkeer en vervoer OR  Vervanging case traktor mmet maaiers 135.000   500  135.500 
  

3.388 
   

16.938  
   

20.325   

3-Verkeer en vervoer OR  Vervanging 4 zoutstrooiers 84.500   500  85.000 
  

2.125 
   

10.625  
   

12.750   

3- Verkeer en vervoer OR  Reconstructie Doetinchemseweg Terborg (3e fase Largas) 300.000  22.500 22.500  345.000 
  

8.625 
   

17.250  
   

25.875   

3-Verkeer en vervoer OR 5%  Reconstructie infrastructuur Bakkerskampstraat 10.000   0  10.000 
  

250 
   

500  
   

750   

3-Verkeer en vervoer OR 5%  Handboek "kwaliteitsgestuurd beheren van de Openbare Ruimte" 2.600  0 0  2.600 
  

65 
   

520  
   

585   

3-Verkeer en vervoer OR 5%  Aanschaf systeem informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 5.750  0 0  5.750 
  

144 
   

1.150  
   

1.294   

3-Verkeer en vervoer OR  Herinrichting Oversluis Ulft (herinrichting rijweg) 170.000  12.750 12.750  195.500 
  

4.888 
   

9.775  
   

14.663   

3-Verkeer en vervoer OR  Vervanging fentd traktor en nieuw Holland 140.000   1.000  141.000 
  

3.525 
   

17.625  
   

21.150   

3-Verkeer en vervoer RMO 5%  Inrichting openbare ruimte proect De Lichtenberg 9.000     9.000 
  

225 
   

450  
   

675   

3-Verkeer en vervoer RMO  Div extra verkeersmaatregelen (ad hoc basis) 80.000     80.000 
  

2.000 
   

5.333  
   

7.333   

5-Openbare orde en Veligheid Veiligheid  Vervanging toegangscontrolesystemen kazernes Slv en Vsv 15.000     15.000 
  

375 
   

1.875  
   

2.250   

5-Openbare orde en Veligheid Veiligheid 5%  aanschaf en installatie rookmelders buitngebied 1.650     1.650 
  

41 
   

206  
   

248   

5-Openbare orde en Veligheid Veiligheid  vervanging hydroliekslangen tbv brandweer 9.500   500  10.000 
  

250 
   

1.250  
   

1.500   

7-Cultuur recreatie en sport RMO  Vervanging scorebord  zwembad van Pallandt 14.000   500  14.500 
  

363 
   

1.813  
   

2.175   

7-Cultuur recreatie en sport RMO  Renovatie-privatisering kleedkamer Sc Silvolde 50.000     50.000 
  

1.250 
   

2.500  
   

3.750   

7-Cultuur recreatie en sport RMO 5%  Realisatie nieuw onderkomen Vis- en roeiver. De Brasem 10.000     10.000 
  

250 
   

250  
   

500   

7-Cultuur recreatie en sport RMO 5%  Privatisering/ nieuwbouw kleedkamers vv Terborg 17.500     17.500 
  

438 
   

438  
   

875   

7-Cultuur recreatie en sport RMO  Realisatie dorpshuis Varsselder-Veldhunten 1.244.000  35.000 25.000  1.304.000 
  

32.600 
   

32.600  
   

65.200   

7-Cultuur recreatie en sport RMO 5%  Afbramerij 120.000     120.000 
  

3.000 
   

3.000  
   

6.000   

7-Cultuur recreatie en sport RMO 5%  Natuurlijke inrichting Akkermansbeekgebied 2.500     2.500 
  

63 
   

125  
   

188   

8-Onderwijs RMO  
Huisvesting nw lespunt speciaal onderwijs(hoor- ens 
praakproblemen) 95.000   5.000  100.000 

  
2.500 

   
5.000  

   
7.500   

8-Onderwijs RMO 5%  Kwalitatieve verbouwing Bontebrugschool 5.000     5.000 
  

125 
   

250  
   

375   

8-Onderwijs RMO 5%  Herinrichting parkeerplaats bassisschool Plakkenberg 1.250     1.250 
  

31 
   

63  
   

94   

8- Onderwijs RMO  
Voorber. Krediet multif. Acc  Brede School Ulft-Noord(Dobbelst-
Antonius)   29.000 5.000  34.000 

  
850 

   
6.800  

   
7.650   

8- Onderwijs RMO  Voorbereidingskrediet Maeranathaschool/Wihelminaschool         110.000      110.000 
  

2.750 
   

2.750  
   

5.500   

10-Algemeen Bestuur PUZA  Verkiezingen(aanschaf stemhokjes, -bussen, verkiezingsborden) 40.160     40.160 
  

1.004 
   

5.020  
   

6.024   

10-Algemeen Bestuur Inkoop 5%  Digitale Toolkit Inkoop 1.250     1.250 
  

31 
   

417  
   

448   

10-Algemeen Bestuur PIF 5%  1e fase Gemeente geeft Antwoord 6.250     6.250 
  

156 
   

1.250  
   

1.406   



10-Algemeen Bestuur PIF  Webcasting Gietelinck 35.000 12.500 47.500          1.188        5.833        17.021  
10- Algemeen Bestuur TIC  Inrichting entree gemeentehuis pm pm pm pm pm  

Totaal kapitaallasten Nieuwe investeringen 2009 3.160.410      123.000  112.500     
  

3.342.160   
  

84.898 
   

189.521  
   

274.419   

              

TOTAAL KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 2009    10.372.583    161.500 
  

220.500       417.650    1.602.500     9.515.983 
  

239.243 
   

498.665  737.909   

RIOLERINGSINVESTERINGEN 2009                        

3 - Verkeer en vervoer OR   Reconstructie wegen nav weginspecties / rioolvervangingen         448.800    
  

39.600         39.600          528.000 
  

13.200 
   

26.400  
   

39.600   

4 - Volksgezondheid en milieu OR   afkoppeling (Wilhelminabuurt Gendringen)         226.100    
  

19.950         19.950          266.000 
  

6.650 
   

6.650  
   

13.300   

4 - Volksgezondheid en milieu OR   afkoppeling verhard oppervlak Industrieterrein          897.600    
  

79.200         79.200       1.056.000 
  

26.400 
   

26.400  
   

52.800   

4 - Volksgezondheid en milieu OR   Riolering - vervanging binnen de kom      1.346.018    
  

118.766       118.766       1.583.550 
  

39.589 
   

39.589  
   

79.178   

4-Volksgezondheid en milieu OR   afkoppeling verhard oppervlak Varsseveld (GRP 2006-2010)         276.250    
  

24.375         24.375          325.000 
  

8.125 
   

8.125  
   

16.250   

4-Volksgzondheid en milieu OR   
afkoppeling verhard opp Touwslagerbaan en omg 
Gendringen(GRP)         193.000    

  
17.100         17.100          227.200 

  
5.680 

   
5.680  

   
11.360   

4-Volksgezondheid en milieu OR   afkoppeling verhard oppervlak Terborg/Silvolde/Varsseveld (GRP)         412.250    
  

36.375         36.375          485.000 
  

12.125 
   

12.125  
   

24.250   

4-Volksgezondheid en milieu OR   afkoppeling verhard oppervlak Schrijversbuurt Gendringen(GRP)         374.625              30.375          405.000 
  

10.125 
   

10.125  
   

20.250   

4-Volksgezondheid en milieu OR   afkoppeling verhard oppevlak in de kernen Gendringen/Ulft (GRP)         246.500    
  

21.750         21.750          290.000 
  

7.250 
   

7.250  
   

14.500   

4-Volksgezondheid en milieu OR   afkoppeling verhard oppervlak Gendringen/Ulft (GRP)         147.050    
  

12.975         12.975          173.000 
  

4.325 
   

4.325  
   

8.650   

                           

TOTAAL KAPITAALLASTEN RIOLERINGSINVESTERINGEN 2009      4.568.193                - 
  

370.091       400.466                   -     5.338.750 
  

133.469 
   

146.669  
   

280.138   

INVESTERINGEN 2010 (bekend uit MIP 2008-2011)           

2 - Wonen en werken OR   Groen - herstel en renovatie 48.000     2.000   50.000 
  

1.250 
   

3.333  
   

4.583   

2 - Wonen en werken OR   Speeltoestellen - vervanging 70.000     10.000   80.000 
  

2.000 
   

5.333  
   

7.333   

3 - Verkeer en vervoer OR  Toyota - vervanging           56.550                 450           57.000 
  

1.425 
   

7.125  
   

8.550   

3 - Verkeer en vervoer OR   Rationeel wegbeheer - uitvoeringsplan 2010 976.800     79.200   1.056.000 
  

26.400 
   

52.800  
   

79.200   

3-Verkeer en vervoer OR 95% Reconstructie infrastructuur Bakkerskampstraat 163.000  13.000 13.000  189.000 
  

4.725 
   

9.450  
   

14.175   

3-Verkeer en vervoer OR 95% Handboek "kwaliteitsgestuurd beheren van de Openbare Ruimte" 42.400  3.375 3.375  49.150 
  

1.229 
   

9.830  
   

11.059   

3-Verkeer en vervoer OR 95% Aanschaf systeem informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 109.250  8.600 30.000  147.850 
  

3.696 
   

29.570  
   

33.266   

3 - Verkeer en vervoer OR  inhaalslag vervanging verkeer en straatnaamborden           19.000   
  

500              500           20.000 
  

500 
   

2.000  
   

2.500   

3 - Verkeer en vervoer OR  vervanging Volkswagen serviceteams           38.000   
  

500              500           39.000 
  

975 
   

4.875  
   

5.850   

5 - Openbare orde en veiligheid Veiligheid   Brandweer - vervanging motorspuitaanhanger (Ulft) 38.000     500   38.500 
  

963 
   

4.813  
   

5.775   

5-Openbare orde en Veligheid Veiligheid 95% aanschaf en installatie rookmelders buitngebied 30.910   500  31.410 
  

785 
   

3.926  
   

4.712   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO  Nieuwbouw sporthal IJsselweide       4.000.000                -        4.000.000 
  

100.000 
   

100.000  
   

200.000   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO  Sporthal De IJsselweide - inrichting nieuwbouw         200.000      38.000           238.000 
  

5.950 
   

23.800  
   

29.750   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO   Voetbalvelden/sportvelden renovatie 150.000         150.000 
  

3.750 
   

7.500  
   

11.250   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO   Vervanging gymmaterialen 10.500         10.500 
  

263 
   

1.050  
   

1.313   



7-Cultuur recreatie en sport RMO 95% Realisatie nieuw onderkomen Vis- en roeiver. De Brasem 190.000   12.500  202.500 
  

5.063 
   

5.063  
   

10.125   

7-Cultuur recreatie en sport RMO 95% Privatisering/ nieuwbouw kleedkamers vv Terborg 332.500   2.000  334.500 
  

8.363 
   

8.363  
   

16.725   

7-Cultuur recreatie en sport RMO 95% Natuurlijke inrichting Akkermansbeekgebied 42.500   5.000  47.500 
  

1.188 
   

2.375  
   

3.563   

8 - Onderwijs RMO  Basisschool Varsseveld (Wilhelmina/Maranatha)      2.200.000          2.200.000 
  

55.000 
   

55.000  
   

110.000   

8-Onderwijs RMO 95% Kwalitatieve verbouwing Bontebrugschool 95.000   2.000  97.000 
  

2.425 
   

4.850  
   

7.275   

8-Onderwijs RMO 95% Herinrichting parkeerplaats bassisschool Plakkenberg 22.750   2.000  24.750 
  

619 
   

1.238  
   

1.856   

10 - Algemeen bestuur OO   Paternosterkast - vervanging 20.000     1.000   21.000 
  

525 
   

2.100  
   

2.625   

10-Algemeen Bestuur Inkoop 95% Digitale Toolkit Inkoop 18.750   5.000  23.750 
  

594 
   

7.917  
   

8.510   

10-Algemeen Bestuur PIF 95% 1e fase Gemeente geeft Antwoord 93.750   25.000  118.750 
  

2.969 
   

23.750  
   

26.719   

Totaal kapitaallasten Investeringen 2010 (bekend uit MIP 2008-2011)      8.967.660      38.000 
  

25.975       194.525                   -     9.226.160 
  

230.654 
   

376.060  
   

606.714   

                           

NIEUWE INVESTERINGEN 2010                          

2-Wonen en werken RMO  Uitvoering speelruimtebeleidsplan( aanschaf nw speeltoestellen0 70.000     70.000 
  

1.750 
   

4.667  
   

6.417   

3-Verkeer en vervoer OR  Aanleg parkeerterrein station Varsseveld 60.000  4.500 4.500  69.000 1.725 3.450 5.175  

3 - Verkeer en vervoer OR  Wijkverbeteringen         325.000   
  

25.000         25.000         375.000 
  

9.375 
   

18.750  
   

28.125   

3-Verkeer en vervoer OR  vervanging agria ruigtemaaier 14.750   250  15.000 
  

375 
   

1.875  
   

2.250   

3-Verkeer en vervoer OR  Reconstructie Doetinchemseweg Westendorp 400.000  30.000 30.000  460.000 
  

11.500 
   

23.000  
   

34.500   

7-Cultuur , recreatie en sport RMO  Inrichting nieuwe gymzaal brede school Terborg           97.000      97.000 
  

2.425 
   

4.850  
   

7.275   

7-Cultuur , recreatie en sport RMO  Inrichting nieuwe gymzaal lichtenberg           97.000      97.000 
  

2.425 
   

4.850  
   

7.275   

7-Cultuur , recreatie en sport RMO  
Luchtbehandelingskasten recreatiebad en bijruimte Van 
Pallandtbad 110.000   750  110.750 

  
2.769 

   
7.383  

   
10.152   

Totaal kapitaallasten Nieuwe investeringen 2010      1.173.750                - 
  

59.500         60.500                   -     1.293.750 
  

32.344 
   

68.825  
   

101.169   

              

TOTAAL KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 2010      10.141.410      38.000 
  

85.475       255.025                   -   10.519.910 
  

262.998 
   

444.885  
  

707.882   

RIOLERINGSINVESTERINGEN 2010                        

4 - Volksgezondheid en milieu OR   Riolering - vervanging binnen de kom 1.346.018   118.766 118.766   1.583.550 
  

39.589 
   

39.589  
   

79.178   

4 - Volksgezondheid en milieu OR   Reconstructies wegen nav weginspecties/ rioolvervangingen 448.800   39.600 39.600   528.000 
  

13.200 
   

26.400  
   

39.600   

4-Volksgezondheid en milieu OR   Rioleringsdeel herstructurering Vogelbuurt Ulft 561.000   49.500 49.500   660.000 
  

16.500 
   

16.500  
   

33.000   

                           

TOTAAL KAPITAALLASTEN RIOLERINGSINVESTERINGEN 2010        2.355.818                - 
  

207.866       207.866                   -     2.771.550 
  

69.289 
   

82.489  
   

151.778   

INVESTERINGEN 2011 (bekend uit MIP 2008-2011)           

2 - Wonen en werken OR  Speeltoestellen - vervanging 70.000   10.000  80.000 
  

2.000 
   

5.333  
   

7.333   

3 - Verkeer en vervoer OR  inhaalslag vervanging verkeer en straatnaamborden           19.000   
  

500              500           20.000 
  

500 
   

2.000  
   

2.500   

3 - Verkeer en vervoer OR  Verbeteren infrastructuur rondom Netterden aansluiting A3          236.000   
  

16.520         31.000         283.520 
  

7.088 
   

14.176  
   

21.264   

3 - Verkeer en vervoer OR  Fietspad - aanleg Gendringen-Megchelen          417.000             31.275         479.550          



31.275 11.989 23.978  35.966  

3 - Verkeer en vervoer OR  Rationeel wegbeheer - uitvoeringsplan 2011 976.800   79.200  1.056.000 
  

26.400 
   

52.800  
   

79.200   

3 - Verkeer en vervoer OR  vervanging hoogwerker 88.250  500 1.250  90.000 
  

2.250 
   

11.250  
   

13.500   

3 - Verkeer en vervoer OR  Herinrichting Mars en Jupiter Ulft         249.000   
  

18.675         18.675         286.350 
  

7.159 
   

14.318  
   

21.476   

5 - Openbare orde en veiligheid Veiligheid  Verbindingsmaterialen C 2000 107.000   3.000         110.000 
  

2.750 
   

22.000  
   

24.750   

5 - Openbare orde en veiligheid Veiligheid  Tankautospuiten posten Ulft en Varsseveld vervangen 520.000   4.000  524.000 
  

13.100 
   

34.933  
   

48.033   

5 - Openbare orde en veiligheid Veiligheid  Ademlucht compressor post Varsseveld 25.000   1.000  26.000 
  

650 
   

5.200  
   

5.850   

5 - Openbare orde en veiligheid Veiligheid  Diverse klein materieel 9.500   500  10.000 
  

250 
   

2.000  
   

2.250   

5 - Openbare orde en veiligheid Veiligheid  Redgereedschap post Ulft ,Silvolde en Varsseveld  99.000   1.000  100.000 
  

2.500 
   

10.000  
   

12.500   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO  Vervanging gymmaterialen 10.500     10.500 
  

263 
   

1.050  
   

1.313   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO  Voetbalvelden/sportvelden renovatie 175.000     175.000 
  

4.375 
   

8.750  
   

13.125   

              

Totaal kapitaallasten Investeringen 2011 (bekend uit MIP 2008-2011)    3.002.050               - 
  

67.470       181.400                   -     3.250.920 
  

81.273 
   

207.788  
   

289.061   

NIEUWE INVESTERINGEN 2011                          

2-Wonen en werken RMO  Uitvoering speelruimtebeleidsplan ( aanschaf nw speeltoestellen) 70.000     70.000 
  

1.750 
   

4.667  
   

6.417   

3 - Verkeer en vervoer OR  Wijkverbeteringen         325.000   
  

25.000         25.000         375.000 
  

9.375 
   

18.750  
   

28.125   

3-Verkeer en vervoer OR  vervanging middelzware machines 14.750   250  15.000 
  

375 
   

1.875  
   

2.250   

Totaal kapitaallasten Nieuwe investeringen 2011  2.509.750 0 25.000 25.250 0 2.560.000 64.000 130.292 194.292  

              

TOTAAL KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 2011         5.900.300                - 
  

92.470       206.650         42.500     6.156.920 
  

153.923 
   

359.129  
   

513.052   

RIOLERINGSINVESTERINGEN 2011              

4 - Volksgezondheid en milieu OR  Reconstructie wegen nav weginspecties / rioolvervangingen 1.031.050  90.975 90.975  1.213.000 
  

30.325 
   

60.650  
   

90.975   

4 - Volksgezondheid en milieu OR  Riolering - vervanging binnen de kom 3.093.788  272.981 272.981  3.639.750 
  

90.994 
   

90.994  
   

181.988   

4-Volksgezondhed en milieu OR  Rioleringsdeel herstructurering Vogelbuurt Ulft 561.000  49.500 49.500  660.000 
  

16.500 
   

16.500  
   

33.000   

4-Volksgezondheid en milieu OR   Rioleringsdeel Centrumplan Ulft Openbare Ruimte 1.000.000         1.000.000 
  

25.000 
   

25.000  
   

50.000   

TOTAAL KAPITAALLASTEN RIOLERINGSINVESTERINGEN 2011        5.685.838                - 
  

413.456       413.456                   -     6.512.750 
  

162.819 
   

193.144  
   

355.963   

NIEUWE INVESTERINGEN 2012                          

2-Wonen en werken RMO  Uitvoering speelruimtebeleidsplan (aanschaf nw speeltoestellen) 70.000     70.000 
  

1.750 
   

4.667  
   

6.417   

3-Verkeer en vervoer OR  vervanging 4 kiepkarren 49.500   500  50.000 
  

1.250 
   

6.250  
   

7.500   

3-Verkeer en vervoer OR  vervanging 2 gertokken strooiers 39.750   250  40.000 
  

1.000 
   

5.000  
   

6.000   

3-Verkeer en vervoer OR  Rationeel Wegbeheer - uitvoeringsprogramma 2012 976.800   79.200  1.056.000 
  

26.400 
   

52.800  
   

79.200   

3 - Verkeer en vervoer OR  Wijkverbeteringen         325.000   
  

25.000         25.000         375.000 
  

9.375 
   

18.750  
   

28.125   

5-Openbare Orde en Veiligheid Veiligheid  Vervanging manschappenvoertuig 785 Brandweer 29.500   500  30.000 
  

750 
   

2.000  
   

2.750   



5-Openbare Orde en Veiligheid Veiligheid  manschappen/materieel voertuig 773 post Gendringen 49.500   500  50.000 
  

1.250 
   

3.333  
   

4.583   

5-Openbare Orde en Veiligheid Veiligheid  Meubilair kantines cq instructieruimtes kazernes Slv en vsv 10.000     10.000 
  

250 
   

1.000  
   

1.250   

7-Cultuur, recreatie en sport RMO  Vervanging gymmaterialen 10.500     10.500 
  

263 
   

1.050  
   

1.313   

7-Cultuur, recreatie en sport RMO  Voetbalelden/sportvelden renovatie 175.000     175.000 
  

4.375 
   

8.750  
   

13.125   

              

TOTAAL KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 2012        1.735.550                - 
  

25.000       105.950                   -     1.866.500 
  

46.663 
   

103.600  
   

150.263   

RIOLERINGSINVESTERINGEN 2012              

4-Volksgezondheid en milieu OR  Riolering- vervanging binnen de kom 3.093.788  272.981 272.981  3.639.750 
  

90.994 
   

90.994  
   

181.988   

4 - Volksgezondheid en milieu OR  Reconstructie wegen nav weginspecties / rioolvervangingen 1.031.050  90.975 90.975  1.213.000 
  

30.325 
   

60.650  
   

90.975   

TOTAAL KAPITAALLASTEN RIOLERINGSINVESTERINGEN 2012        4.124.838                - 
  

363.956       363.956                   -     4.852.750 
  

121.319 
   

151.644  
   

272.963   
 
INVESTERINGEN OWN2020              

              

INVESTERINGEN 2010              

1 - Ruimtelijke ontwikkeling RMO   EVZ Da's Goed - uitvoeringsplan + projecten           67.500                42.500          25.000 
  

625 
   

5.000  
   

5.625   

1-  Ruimtelijke ontwikkeling RMO  Centrumplan Terborg fase 1B Triniti         779.000             779.000 
  

19.475 
   

38.950  
   

58.425   

3-Verkeer en vervoer OR  Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord 1.309.000  115.500 115.500  1.540.000 
  

38.500 
   

77.000  
   

115.500   

3 - Wonen en werken OR   Akkermansweide 1.000.000         1.000.000 
  

25.000 
   

50.000  
   

75.000   

3-Verkeer en vervoer RMO 95% Inrichting openbare ruimte proect De Lichtenberg 151.000   20.000  171.000 
  

4.275 
   

8.550  
   

12.825   

3 - Verkeer en vervoer OR  Aanpassen infrastructuur rondom Brede School         179.000            26.800         205.800 
  

5.145 
   

10.290  
   

15.435   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO   Uitv. Plattelandsontw./recr.&toerisme/cultuurhist./natuur&ecologie         285.340                 285.340 
  

7.134 
   

14.267  
   

21.401   

7-Cultuur recreatie en sport RMO 95% Afbramerij 2.280.000     2.280.000 
  

57.000 
   

57.000  
   

114.000   

              

TOTAAL KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 2010        6.050.840                - 
  

115.500       162.300         42.500     6.286.140 
  

157.154 
   

261.057  
   

418.211   

INVESTERINGEN 2011              

1 - Ruimtelijke ontwikkeling RMO  EVZ Da's Goed - uitvoeringsplan + projecten           67.500             42.500          25.000 
  

625 
   

5.000  
   

5.625   

3-Verkeer en vervoer OR  Herstructurering Vogelbuurt ULFT Noord 1.309.000  115.500 115.500  1.540.000 
  

38.500 
   

77.000  
   

115.500   

3 Verkeer en vervoer OR  Centrumplan Ulft Openbare Ruimte 2.100.000     2.100.000 
  

52.500 
   

105.000  
   

157.500   

7 - Cultuur, recreatie en sport RMO   Uitv. Plattelandsontw./recr.&toerisme/cultuurhist./natuur&ecologie         321.000                 321.000 
  

8.025 
   

16.050  
   

24.075   

TOTAAL KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 2011        3.797.500                - 
  

115.500       115.500         42.500     3.986.000 
  

99.650 
   

203.050  
   

302.700   

INVESTERINGEN 2012              

3-Verkeer en vervoer OR  Herstructurering Vogelbuurt Ulft Noord 1.309.000  115.500 115.500  1.540.000 38.500 77.000 115.500  

7-Cultuur, recreatie en sport RMO  
Uitv. Plattelandsontw./ recr.& 
toerisme/cultuurhist/natuur&ecologie 321.000 321.000

 
8.025 

  
16.050  

  
24.075   

TOTAAL KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 2012   
  

1.630.000  
 

- 
 

115.500       115.500                   - 
 

1.861.000 
 

46.525 
  

93.050  
  

139.575   



Bijlage 2 – Personeel 
 



Staat van personele lasten 2009   BEGROTING 2009   BEGROTING 2010   BEGROTING 2011   BEGROTING 2012  
  UITGAVEN UITGAVEN UITGAVEN UITGAVEN 
Afdeling      

Gemeenteraad                397.296,00               397.296,00               397.296,00               397.296,00  

College                566.794,00               566.794,00               566.794,00               566.794,00  

Directie                220.706,00               220.706,00               220.706,00               220.706,00  
      

Griffie                198.029,00               198.029,00               198.029,00               198.029,00  
      

BDO                183.175,00               183.175,00               183.175,00               183.175,00  

OO             1.301.935,00            1.301.935,00            1.301.935,00            1.301.935,00  

PIF             1.660.251,00            1.660.251,00            1.660.251,00            1.660.251,00  

OR             3.108.351,00            3.108.351,00            3.108.351,00            3.108.351,00  

RMO             2.988.576,00            2.988.576,00            2.988.576,00            2.988.576,00  

V+H             1.505.626,00            1.505.626,00            1.505.626,00            1.505.626,00  

PUZA             1.967.591,00            1.967.591,00            1.967.591,00            1.967.591,00  

Veiligheid                698.245,00               698.245,00               698.245,00               698.245,00  

Actueel rampenplan                    7.100,00                   7.100,00                   7.100,00                   7.100,00  

OWN 2020                170.316,00               170.316,00               170.316,00               170.316,00  

stagiaires                  22.000,00                 22.000,00                 22.000,00                 22.000,00  

BHV / EHBO                    8.900,00                   8.900,00                   8.900,00                   8.900,00  

Vervanging personeel bij ziekte                120.000,00               120.000,00               120.000,00               120.000,00  

Vervanging personeelslasten Ondernemingsraad                  50.000,00                 50.000,00                 50.000,00                 50.000,00  

verkoop / aankoop verlof stuwmeer en cafetaria                  63.000,00                 63.000,00                 63.000,00                 63.000,00  

Aanleg en onderhoud plantsoenen en bomen vakantiekrachten                   9.076,00                   9.076,00                   9.076,00                   9.076,00  

Markten                  29.561,00                 29.561,00                 29.561,00                 29.561,00  

Huwelijksvoltrekkingen                    9.166,00                   9.166,00                   9.166,00                   9.166,00  

Brandweerpersoneel                210.962,00               210.962,00               210.962,00               210.962,00  
      
Personeelskosten algemeen Ambtsjubilea personeel 

Beloningsdifferentiatie 
FPU 

              230.335,00               110.335,00                 95.335,00                 85.335,00  

           15.726.991,00          15.606.991,00          15.591.991,00          15.581.991,00  
DEKKING      

wmo/zorgloket uit integratie uitkering Wmo               100.000,00-              100.000,00-              100.000,00-              100.000,00- 
grondexplotatie OWN 2020              170.316,00-              170.316,00-              170.316,00-              170.316,00- 
               270.316,00-              270.316,00-              270.316,00-              270.316,00- 

      
           15.456.675,00          15.336.675,00          15.321.675,00          15.311.675,00  



Bijlage 3 – VASTE ACTIVA 
 



Activastaat begroting 2009    2009   2010   2011   2012 

 Soort activum     Rente Afschrijving     Totaal   Rente Afschrijving      Totaal      Rente Afschrijving      Totaal     Rente Afschrijving      Totaal 

Programma 1  Materieel 190.154 447.804 637.958 175.765 438.943 614.708 160.389 422.031 582.421 145.594 404.786 550.380

  Financieel 98.575 98.575 101.435 101.435 99.585 99.585 97.819 97.819

Programma 2 Materieel 16.570 87.813 104.384 36.670 71.157 107.827 33.877 68.928 102.805 31.173 64.960 96.133

Programma 3 Materieel 679.034 1.702.800 2.381.835 745.636 1.628.538 2.374.174 681.729 1.571.205 2.252.934 620.072 1.552.096 2.172.167

Programma 4 Materieel 1.214.613 1.324.166 2.538.779 1.374.642 1.304.896 2.679.538 1.325.699 1.279.725 2.605.423 1.277.743 1.247.011 2.524.754

  Financieel 49.181 49.181 46.918 46.918 44.654 44.654 44.654 44.654

Programma 5 Materieel 73.461 154.944 228.405 62.516 150.325 212.840 56.945 147.513 204.458 51.485 133.785 185.269

Programma 6 Materieel 3.876 41.169 45.045 41.486 44.322 85.808 39.894 42.321 82.215 38.381 41.373 79.754

  Financieel 6.830 6.830 12.543 12.543 12.369 12.369 12.195 12.195

Programma 7 Materieel 298.396 456.020 754.416 321.093 426.747 747.840 304.060 412.750 716.810 287.575 399.284 686.859

  Financieel 105.386 105.386 182.228 182.228 176.455 176.455 170.765 170.765

Programma 8 Materieel 590.830 820.524 1.411.354 567.793 788.511 1.356.303 540.475 787.058 1.327.533 513.157 781.343 1.294.500

Programma 9 Financieel 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524 2.524

Programma 10 Materieel 352.245 893.018 1.245.263 299.787 841.484 1.141.271 269.146 637.503 906.649 246.510 620.810 867.320

  Financieel 608.566  608.566 608.566  608.566 622.460  622.460 602.839  602.839

 



Bijlage 4 – RESERVES 



     mutaties mutaties     perc. 

 perc. in 2009 in 2009 in 2009 Programma Saldo 31-12-2009 rente 

  Saldo 01-01-2009  rente toevoeging rente toevoegingen onttrekkingen
Saldo 31-12- 

2009       

Reserves          

A. Algemene reserve          

Algemene reserve                                    5.687.472  1,75% 217.783 179.000  6.084.255 AD 6.084.255,00 2% 

Algemene reserve grondexploitatie                                       948.023  1,75% 16.590   964.613 2 964.611,00 2% 

Totaal algemene reserve                                   6.635.495  234.373 179.000 0 7.048.868  7.048.866,00   

totaal algemene reserve                                   6.635.495   234.373 179.000 0 7.048.868  7.048.866,00   

B. Bestemmingsreserves         

Totaal voor egalisatie van tarieven                                                   -  0 0 0 0     

C. Overige bestemmingsreserves         

Reserve beeldende kunst                                         42.399  1,75% 742   43.141 7 43.141 2% 

Reserve verplaatsing smeltkroes/bibliotheek/centrumplan Ulft                                       114.753  1,75% 2.008   116.761 1 116.761 2% 

Reserve onderwijshuisvesting (Brede School)                                       146.725  1,75% 2.568  10.000 139.293 8 139.293 2% 

Reserve Almende College: Past.Bleumersmavo                                     1.231.176  4,50% 55.403  92.711 1.193.868 8 1.193.868 4,50% 

Reserve Paasberghal                                       844.364  4,50% 37.996   56.328 826.032 7 826.032 4,50% 

Reserve bijdrage 2005 Almende College: Isalacollege                                    1.309.500  4,50% 58.928  95.302 1.273.126 8 1.273.126 4,50% 

Reserve monumenten                                         56.133  1,75% 982   57.115 7 57.115 2% 

Reserve onderhoud openbaar groen                                       124.649  1,75% 2.181 0 0 126.830 2 126.830 2% 

Fonds bovenwijkse voorzieningen grondexpl. (ged.zonder beslag)                                       322.057  1,75% 5.636  0 327.693 2 327.693 2% 

Reserve opknap Ulfterbrug                                       198.752  1,75% 3.478  202.727 -497 3 -497  

Reserve achtergestelde lening Vitens                                    2.330.980  0,00% 0  179.000 2.151.980 AD 2.151.980 0% 

Reserve stimulering leefbaarheid                                       194.567  1,75% 3.405   197.972 6 197.972 2% 

Reserve bijdrage De Hutten                                    1.992.643  1,75% 34.871  2.032.496 -4.982 1 -4.982 2% 

Reserve begraafrechten                                         35.725  1,75% 625  36.440 -90 4 -90 2% 

Reserve dividend BNG 2006                                    1.386.230  1,75% 24.259  55.600 1.354.889 AD 1.354.889 2% 

Cultuurcluster                                    1.623.199  1,75% 28.406  150.000 1.501.605 7 1.501.605 2% 

Reserve komuitleg grondexploitatie                                         44.992  1,75% 787   45.779 2 45.779 2% 

Reserve revitalisering bedrijfsterreinen                                         16.815  1,75% 294   17.109 2 17.109 2% 

WMO                                       700.000  1,75% 12.250   712.250 6 712.250 2% 

Reserve aanloop- en frictiekosten Cultuurcluster                                       366.480  1,75% 6.413  206.480 166.413  166.413 2% 

Totaal overige bestemmingsreserves                                 13.082.139    281.232 0 3.117.084 10.246.287  10.246.287  

totaal bestemmingsreserves                                13.082.139   281.232 0 3.117.084 10.246.287  10.246.287  

        

Totaal reserves                      19.717.634    515.605 179.000 3.117.084 17.295.155  17.295.153  



Bijlage 5 - VOORZIENINGEN 
 



 
Voorzieningen     mutaties mutaties     perc. 

 perc. in 2009 in 2009 in 2009 Rente Saldo 31-12-2009 rente 

  Saldo 01-01-2009  rente toevoeging rente toevoegingen onttrekkingen Saldo 31-12- 2009 voorzieningen     

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's         

Voorziening wachtgeldverplichting vm personeel  749.686 1,75% 105.423 644.263 13.120 644.263 2%

Voorziening wachtgeldverplichting vm wethouders 301.681 1,75% 51.204 250.477 5.279 250.477 2%

Voorziening pensioenverplichting vm wethouders 669.345 1,75% 45.000 714.345 11.714 714.345 2%

Verliezen bouwgrondexploitatie 25.804 1,75% 25.804 452 25.804 2%

Voorziening PAGO en risicoinventarisatie 60.000 1,75% 60.000 0 1.050 0 2%

PMO onderzoek 15.000 1,75% 15.000 30.000 263 30.000 2%

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.821.516  0 60.000 216.627 1.664.889 31.878 1.664.889
 
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

Gemeentelijke objecten 946.071 1,75% 256.650 1.202.721 16.556 1.202.721 2%

Voorziening speelruimtebeleidsplan 125.690 1,75% 31.630 70.000 87.320 2.200 87.320 2%

Voorziening bufferfonds riolering 1.245.384 1,75% 3.330.000 3.711.917 863.467 21.794 863.467 2%

Voorziening recreatiebad de Blenk 125.612 1,75% 31.830 157.442 2.198 157.442 2%

Voorziening Huisvesting Onderwijs inclusief gymzalen 505.469 1,75% 216.797 339.572 382.694 8.846 382.694 2%

Voorziening openbare verlichting 232.078 1,75% 95.000 147.500 179.578 4.061 179.578 2%

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 3.180.304  0 3.961.907 4.268.989 2.873.222 55.655 2.873.222
 

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
 

Voorziening buitenschoolse opvang 56.306 1,75% 56.306 985 56.306 2%

Voorziening regeling opvang oudkomers 16.069 1,75% 16.069 281 16.069 2%

Voorziening Breedtesport 42.173 1,75% 42.173 738 42.173 2%

Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) 429.884 1,75% 312.000 312.000 429.884 7.523 429.884 2%

Voorziening Tijdelijke stimuleringsregeling Algemeen Maatschappelijk Werk 22.595 1,75% 22.595 395 22.595 2%
Voorziening opstellen klimaat en Dubo-beleid 2003-2007 1,75% 12.350 27.000 40.263 961 40.263 2%



54.913 

Voorziening preventief jeugdbeleid 30.808 1,75% 30.808 539 30.808 2%

Voorziening Wet Inburgering (WI) 661.079 1,75% 333.940 333.940 661.079 11.569 661.079 2%

Voorziening Centr voor jeugd en gezin 53.890 1,75% 52.728 1.162 943 1.162 2%

Voorziening Stimulering Goedkope Woningbouw 194.230 1,75% 194.230 3.399 194.230 2%

Parkeerfonds 127.500 1,75% 127.500 2.231 127.500 2%

Appartementenfonds 66.000 1,75% 66.000 1.155 66.000 2%
Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke 
aanwendingsrichting 1.755.447  0 658.290 725.668 1.688.069 30.719 1.688.069
  

Totaal voorzieningen  6.757.267 0 4.680.197 5.211.284 6.226.180 118.252 6.226.180
 
 

Totaal reserves en voorzieningen  26.474.901 515.605 4.859.197 8.328.368 23.521.335 118.252 23.521.333
 





Bijlage 6 – EMU-saldo 



 
 EMU-saldo  2009  2010  2011   2012  
  Omschrijving  x € 1000,-  x € 1000,-  x € 1000,-   x € 1000,-  

  

 

volgens 
begroting 

2009 

 

Volgens 
meerjarenrami
ng in begroting 

2009 

 

Volgens 
meerjarenrami
ng in begroting 

2009 

  

Volgens 
meerjarenrami
ng in begroting 

2009 

 
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 
 -1.063  -1.209  -1.789   -2.399  

                
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie  6.006  5.724  5.394   5.267  
                
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten 

laste van de exploitatie 
 4.680  4.207  4.447   4.697  

                
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die 

op de balans worden geactiveerd 
 13.041  19.578  19.907   8.580  

                
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de 

Europese Unie en overigen, die niet op de 
exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

 0  0  0   0  
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:               

 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover 
niet op exploitatie verantwoord 

 0  0  0   0  
                
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 

woonrijp maken e.d. (alleen transacties met 
derden die niet op de exploitatie staan) 

 0  0  0   0  
                
8 Baten bouwgrondexploitatie:               

 Baten voorzover transacties niet op exploitatie 
verantwoord 

 0  0  0   0  
                
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover 

deze transacties met derden betreffen 
 156  117  117   117  

                
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via 

de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, 
maar rechtstreeks ten laste van de reserves 
(inclusief fondsen en dergelijke) worden 
gebracht en die nog niet vallen onder één van 
bovenstaande posten 

 0  0  0   0  
11 Verkoop van effecten:               

a Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst 
op de exploitatie? 

 0  0  0   0  
                
 Berekend EMU-saldo  -3.574  -10.973  -11.972   -1.132  
                
Vanaf de begroting 2006 is samen met de centrale overheid overeengekomen het EMU-saldo op te nemen    
.          
          



Definitie EMU-saldo: 

           
Het EMU-tekort is het begrotingstekort van de totale collectieve sector.      
De EMU-schuld is het totaal aan uitstaande leningen van het Rijk, de sociale fondsen en     
de lokale overheid (minus de onderlinge schulden van deze drie sectoren).      
           
Afspraken          
Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt in het Verdrag van     
Maastricht en het Stabiliteits- en groeipact. Zo mag het EMU-tekort van een land niet     
boven de 3% BBP uitkomen.          
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