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Zijn het 9 opgaven (p3.) of 8 (p4)
a. Aankoop Frank Daamenpand : Verzoek om rekenkundige presentatie
totstandkoming aanschafwaarde voor reserve onderhoud gebouwen.
Hebben we meer betaald dan de taxatie-waarde omdat er vrijval was
van huurverplichtingen.Zie ook blz. 129 Huurverplichting ISWI pand.
b. Welke bedragen en waarde gaan mee in mogelijke aanvraag cofinanciering vanuit Regiodeal?

Afgerond
√
A De aankoopprijs is na onderhandelingen uitgekomen op € 1.300.000. √
De WOZ waarde is nagenoeg gelijk daaraan (€ 1.284.000); de
getaxeerde waarde was € 1.070.000 (april 2018).
Het college stelt voor de netto vrijval van de huurverplichting, afgerond
groot € 475.000, ten goede te laten komen aan de bestemmingsreserve
‘groot onderhoud gemeentelijk vastgoed’ om het gebouw op gewenst
duurzaam en technisch niveau te brengen (zie bijgaande specificatie).

3

4

5e

Wat zijn de incidentele voordelen geweest in Sociaal Domein?

2

10

13-6-2019

Vragen

Is de toekenning van de kleur indicaties niet te prematuur?
- Is het niet aan de Raad op het resultaat / voortgang te beoordelen.

B Verwacht wordt dat de inzet en bijdragen van de initiatiefnemers,
deelnemers en bedrijfsleven voldoende is om de Regiodeal te kunnen
sluiten.
Mogelijk dat de investeringen die de gemeente doet die financieel ten
goede komen aan het initiatief ook als cofinanciering kunnen worden
ingezet.
Op bladzijde 143 en 144 is een nadere specificatie opgenomen van de
√
afwijkingen ten opzichte van de 2e berap.
De belangrijkste incidentele voordelen betreffen de volgende.
Ten eerste is sprake van een minder nadelig saldo op de uitkeringen en
voorts ontstaat een voordeel vanwege de ontvangst van een
vangnetuitkering.
Daarnaast bleek de inschatting voor de WMO in de berap te nadelig.
In werkelijkheid zijn minder kosten gemaakt voor met name individuele
begeleiding en dagbesteding (incl. vervoer).
Voorts is op de uitvoeringskosten een voordeel ontstaan, alsmede op
het innovatiebudget.

Door College wordt indicatie van het resultaat / voortgang afgegeven.
Dit als leeswijzer en richting en ook om de leesbaarheid te bevorderen.

√
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12 1.1
4e
Wat zijn de prestatiefspraken met Wonion?
Toegezegd wordt dat deze met de schriftelijke antwoorden worden
1
meegezonden.
14 2.1

5e

6e

4e

17 3.3

4e

1

1

17 3.4

6e

Overzicht van monumentenlijst

de actuele gemeentelijke monumentenlijst is te vinden op de
√
gemeentelijke website.
https://www.oudeijsselstreek.nl/monumenten

Wat is status van de voortgang van de voorbereiding rotonde N817 - 't Realisatie in 2020
Goor.
Welke projecten vanuit Plattelandsraad Oude Ijsselstrek zijn uitgevoerd? Activiteiten en besteed bedrag :
- Bakhuisje € 1.750,- Lopendnatuurtje € 1.150,- Infobord stam € 1.000,- Kruidenrijke graslandranden € 2.500,- Kunstwerk Bontebrug € 750,- Communicatie 2.500,Totaal : € 9.650,-

√

Wat is status fietspad tussen Ulft en Silvolde?

Zoals tijdens de raadscie FL van 10 april jl. medegedeeld, wordt erop
ingezet om uiterlijk eind juni a.s. overeenstemming te hebben met
grondeigenaren over het fietspadtracé.
Actuele stand van zaken is dat er nog met één van de twee
grondeigenaren een akkoord moet worden bereikt. Indien
overeenstemming wordt bereikt, wordt na de zomer de noodzakelijke
bestemmingsplanwijziging verder voorbereid.

√

Wat is status spoorverdubbeling traject Arnhem-Doetinchem.
Is hierna al onderzoek gedaan?

Op dit moment wordt de spoorverdubbeling tussen Didam en Zevenaar √
uitgevoerd.
Daarnaast is door de provincie Gelderland onderzoek verricht naar het
mogelijk maken van een sneltrein Doetinchem - Arnhem (de
zogenaamde RegioExpres).
Dit vraagt een verdubbeling van Didam tot Doetinchem de Huet. Die
variant wordt momenteel nader uitgewerkt ter voorbereiding op
besluitvorming door PS.
Daarna zal een gezamenlijke lobby voor co-financiering richting Rijk
moeten worden gestart.

Opmerking : Bij alle tabellen vermelden dat bedragen zijn x1000.

Akkoord

√

Waaruit bestaat overschot van € 380.000

Overschot bestaat inderdaad voornamelijk uit Vangnetuitkering

√

Verzoek om specificatie en kwantificeren van uitstroom in 2018
(in aantallen). Zie ook vraag bij p.23

Uitstoomredenen 2018: arbeid of studie 43%, verhuizing 9%, geen
inlichtingen 11%, bereiken AOW leeftijd 13%.
In aantallen is dit resp. (afgerond) 26, 5, 7 en 8.

√

1

17 3.4

8e

1

18 tabel
20

1
4e

2

20 tabel

2

Afgerond
√

Binnen het project "verkoop gemeentelijk vastgoed" zijn er in 2018 geen √
verkopen geweest. Er is momenteel onvoldoende capaciteit om dit
actief op te pakken. Het aantal geschikte panden is overigens de
afgelopen jaren sterk afgenomen.

1
16 3.2

Prestatieafspraken zijn beschikbaar op website van Wonion.
Zullen in schriftelijk antwoorden als bijlage ('Ondertekende
prestatieafspraken 2019 Oude Ijsselstreek') worden meegestuurd.

Overzicht van stand van zaken van afgestoten gemeentelijk vastgoed?

1
15 2.3
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√
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20 tabel
Verzoek om meer uitleg / specificatie van het onderdeel 'Overig' (het
grootste bedrag in de tabel).

2

21 1.1

1e

2
21 1.1

3e

2
23 2.1

3e

2

Afgerond
In de memo van het college aan de gemeenteraad van 13 september
√
2018 is gemeld dat het verwachte tekort voor 2018 voor het sociaal
domein binnen de hekjes uit zou komen op € 2,8 miljoen, zoals
opgenomen in de tabel in de jaarstukken op bladzijde 20.
In de presentatie aan de commissie MO over analyse en transformatie in
het sociaal domein van 22 november 2018 (beschikbaar in het
themadossier) is van dit verwachte tekort van € 2,8 miljoen op pagina
48 een nadere uitsplitsing gegeven.
Daarin is aangegeven dat de post “overig” grotendeels de inzet betreft
van het innovatiebudget van circa € 1,0 miljoen ter dekking van de
tekorten.
De afwijking in de jaarrekening ten opzichte van de 2e berap is nader
toegelicht op bladzijde 143 en 144 van de jaarrekening.
Het voordeel in de post “overig” betreft ook hier voornamelijk het
innovatiebudget en daarnaast een voordeel op de uitvoeringskosten.

Wat is status van de gesprekken met het project 'samenwerking
huisartsen'.

De bespreking van het advies met de huisartsen heeft plaatsgevonden.
De te maken afspraken over de uitvoering zijn bijna klaar.

Tekst is niet concreet gedoen. Wat is er gedaan?

Het onderwijs en de gemeente hebben eigenstandige
√
verantwoordelijkheden voor kinderen vanuit verschillende wetgeving.
Het komt voor dat beide partijen zorg hebben voor dezelfde kinderen.
De afstemming en samenwerking kan altijd beter.
Vanuit het gremium 'Lokale Educatieve Agenda' (LEA) is een werkgroep
gestart om de knelpunten in beeld te brengen en advies uit te brengen.

Verzoek om specificatie en kwantificeren van uitstroom in 2018
(in aantallen). Zie ook vraag bij p.20

Uitstoomredenen 2018: arbeid of studie 43%, verhuizing 9%, geen
inlichtingen 11%, bereiken AOW leeftijd 13%.
In aantallen is dit resp. (afgerond) 26, 5, 7 en 8.

Verzoek om inzage in actieplan Achterhoekse jongeren naar werk.
Inzage in overzicht van start kwalificaties, aantallen, wie is
aanspreekpunt/coördinator. Zie ook 1e Berap 2019

In het Actieplan Achterhoekse jongeren in beeld zijn een aantal acties
√
opgenomen die we uitvoeren binnen onze gemeente.
Er is nu een projectleider aangesteld om de verschillende acties binnen
de deelnemende gemeenten aan elkaar te koppelen zodat de best
practises uitgevist kunnen worden en gemeenten van elkaar kunnen
leren. Aantal jongeren zonder startkwalificatie wordt middels de
inlichtingen lijst bij de gemeente aangeleverd.
Het gaat om 45 jongeren zonder startkwalificatie waarvan 18 in beeld
zijn,d.w.z deelnemen aan een traject en 27 jongeren die benaderd gaan
worden door helpgewoon jeugd.

2

23 2.2

13-6-2019

Antwoord

√

√
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23 2.2
5e
Wat is status van bestuursopdracht (plan) Laborijn.
Is startdatum al bekend

2
24 3.1

8e

Wat is concreet de rol van de gemeente Oude Ijsselstreek dat wordt
vermeld dat vakantiekampen-plus succesvol zijn verlopen

2
25 3.2

2e

2

25 3.2

4e

9e

2

Voor het experiment Meedoen Werkt! is een projectleider
aangetrokken. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle dag.
De verwachting is dat nog voor de zomer wordt gestart met het
experiment.

Afgerond
√

De vakantiekampen-plus is een 'experiment'. In overleg met Sociaal
√
Werk Oude Ijsselstreek en het Kinderkamp uit Varsseveld hebben een
aantal kinderen met een beperking deelgenomen aan het Kamp. We
hebben daarbij een klein beetje uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld.

Verzoek om update van de voortgang huisvestigingsplan statushouders De gemeente Oude IJsselstreek loopt nu nog 28 personen voor op de
√
en inzage in actieplan (aantallen, resultaten).
taakstelling vanuit het Rijk op de huisvesting van statushouders.
Daarom worden op dit moment, behalve nareizigers, geen mensen
meer gekoppeld aan de gemeente.
Gemeenten die achterlopen krijgen eerst mensen gekoppeld.
Voor de huisvesting betekent dit dat er geen extra lokaties nodig zijn. In
het najaar zal een evaluatie komen van de acties die de afgelopen jaren
zijn ondernomen.
Wordt het project Dorpsauto geëvalueerd en mogelijk uitgebreid.
Verzoek om meer informatie.

Uit de evaluatie van het project dorpsauto blijkt dat het project bijdraagt √
aan de leefbaarheid van het platteland voor de verschillende
doelgroepen.
Daarnaast levert het project een bijdrage aan klimaatdoelstellingen door
het elektrisch rijden en autodelen te bevorderen.
Het project dorpsauto kan alleen structureel blijven bestaan wanneer er
doormiddel van fondsen een elektrische auto kan worden aangeschaft.
Het komende jaar zal worden benut om dit verder uit te werken.
Hiervoor is een overbruggingsbudget nodig.
De provincie is bereid om hierin mede te investeren. Het College heeft
daarom besloten om het project voor een jaar te verlengen.

Is de Adviesraad Sociaal Domein al geïnstalleerd en van start?

Ja, is van start gegaan.

2

25 3.3
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3e
Verzoek om voorbeelden van de kwaliteitsslag.

2

31 1.1

7e

Gezien Stand van Zaken met betrekking tot de Beleidsvisie Recreatie &
Toerisme 2019-2023, is het de vraag of groene indicator realistisch is.

3

33 1.3

40 2.1

3
2e

4

Voor Duurzaamheid projecten zijn veel subsidies beschikbaar.
Worden door de gemeente Oude Ijsselstreek deze subsidies
aangevraagd?
Hoe wordt vastgesteld dat we met 75% afvalscheiding een resultaat
hebben behaald?

13-6-2019

Antwoord

De Kwaliteitsslag bestaat uit een verzameling projecten en acties
waarmee langs inhoudelijke weg geprobeerd wordt om binnen de
financiële kaders te komen in het Sociaal Domein.
De kwaliteitsslag bestaat op dit moment uit de volgende
projecten/acties:
- Project participeren en activeren van mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt.
- Eigen bijdrage regiotaxi ZOOV op maat
- Van dagbesteding naar daginvulling
- Dagbesteding en re-integratie
- Ondersteuning huisartsen (POH/SOH)
- Spiegelinformatie voor huisartsen
- Strakker toezien op verwijzingen op basis van backofficeinformatie
- Schoolmaatschappelijk werk, preventief en vindplaatsgericht
- Periodieke hercontrole scootmobiel
- Optimaliseren inkoopmodel en reduceren aantal gecontracteerde
aanbieders
De volgende activiteiten waren gepland in de Begroting 2018 :
- Uitvoering gegeven aan Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan
(TROP), door projecten uit de TROP-lijst uit te voeren
- Als onderdeel van het proces om te komen tot een nieuw toeristisch
beleid, zijn we gestart met overleg met toeristische ondernemers met
betrekking tot projecten die we in de toekomst kunnen uitvoeren.
- Concreet hebben we o.a. gewerkt aan het voorbereiden van een
fietsverbinding langs de Keizersbeek, van Sinderen naar Aalten.
- Overleg met lokale en regionale partijen heeft ondermeer geleid tot
het beëindigen van de activtiteiten van de VVV Oude IJsselstreek in de
huidige opzet. Tevens hebben we verkend hoe de nieuwe
samenwerkingsstructuur eruit kan zien. Hierover is in 2018 géén
overeenstemming bereikt. Gesprekken worden in 2019 voortgezet.
- In 2018 is een aanzet gegeven aan de organisatie van een
gebiedsconferentie ter bevordering van grensoverschrijdende
samenwerking. De bijeenkomst vindt in 2019 plaats.
Gelet op het bovenstaande en de overige behaalde doelen binnen de
economische opgave is in de Jaarrekening 2018 een kwalificatie groen
toegekend.
Door gemeente Oude Ijsselstreek wordt bij elk project gekeken naar
mogelijke subsidies en aangevraagd.

Afgerond
√

√

√

Het percentage komt uit de landelijke Benchmark Huishoudelijk Afval √
van NVRD (Koninklijke vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement)
ism Rijkswaterstaat.
In de Benchmark wordt het afvalbeheer van gemeenten en
inzamelbedrijven vergeleken met andere gemeenten.
De Benchmark berekent het scheidingspercentage van de gemeente op
basis van gegevens die de afvalverwerkende bedrijven aanleveren in een
centraal registratie systeem.
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40 2.1
Verzoek om meer inzage en informatie wat betreft de overeenkomst
tussen de gemeente Oude Ijsselstreek en de Buha.
- wat is status van een ontwikkeling naar een milieu-straat

44 4.1

5
2e

5
44 4.1

3e

5
44 4.2

5
64 tabel

Lokale heffingen

65 2e

Ja. Alle bewoners kunnen en mogen rekenen op optimale
gemeentelijke dienstverlening.
Controles vinden doorlopend en het gehele jaar door. De uiteindelijke
jaarrekening controle kan echter pas plaatsvinden na afloop van het
boekjaar.
Wanneer komt de rapportage voor de interne beheersing voor de raad? De bevindingen en de (prioritering van de) te nemen maatregelen
worden binnen de organisatie besproken en opgepakt.
Een samenvatting zal eind dit jaar of begin volgend jaar met de
auditcommissie worden gedeeld

√

Welke activiteiten zijn uitgevoerd om de leesbaarheid en
toegankelijkheid van rapportages uit de P&C-cyclus te bevorderen?

- Er wordt weer gerapporteerd vanuit de Programma-structuur.
- Is onderwerp van gesprek binnen de Audit commissie.

√

Wat is de oorzaak van de positieve afwijking bij de Opbrengsten?

Door beter economisch klimaat, meer dynamiek en bijvoorbeeld meer
opbrengsten uit verschillende leges.

√

Wat is de verklaring voor de procentuele stijging van Kwijtschelding?

Géén direct aanwijsbare oorzaak. Géén nieuw beleid of uitgangspunten. √
De bestaande richtlijnen voor kwijtschelding worden gevolgd.

Is beschikbaar budget van € 277.500,- éénmalig.

Dit is een jaarlijks budget.

√

Verzoek om overzicht van aantallen verkopen openbaar groen.

In 2018 zijn er in totaal 19 percelen openbaar groen verkocht met een
totale opbrengst van € 99.075,20

√

Is de waardering van gronden onderdeel van de accountant bij de
Jaarrekening controle.

Waardering gronden is onderdeel van de Jaarrekeningcontrole

√

Zijn er aanwijsbare oorzaken voor achterblijven verkopen voor het
bedrijventerrein Rieze in Ulft?

Géén direct aanwijsbare oorzaak. Volop belangstelling geweest maar
√
om redenen van nog twijfel na economische crisis of de financiering die
niet rond komt, zijn verschillende gesprekken niet met een verkopo
afgerond.

Is er aandacht dat we bij de ontwikkeling naar een volledig digitale
dienstverlening er géén inwoners worden buiten gesloten?
Hoe is vastgesteld dat 50% van de controles reeds in 2018 zijn
uitgevoerd?

Lokale heffingen

70 3e
73 2e
77

Onderhoud
Kapitaalgoederen

Groen
Grondbeleid

77 5e
Grondbeleid

Afgerond
De overeenkomst tussen Buha en de gemeente is eind 2017 vastgesteld √
voor 3 jaar in een DVO (dienstverleningsovereenkomst).
De overeenkomst geldt voor het inzamelen van drie
afval/grondstoffensoorten, nl. GFT, PMD en restafval.
Overige diensten zijn als optie meegenomen in de DVO. Voor eventuele
aanvullende diensten moeten aparte overeenkomsten afgesloten
worden.
- Buha heeft de mogelijkheid onderzocht of de inwoners van de
gemeente Oude IJsselstreek gebruik kunnen maken van de
afvalbrengpunt in Doetinchem.
De mogelijkheden hiervoor zijn beperkt, er ligt dan ook geen
bevredigend aanbod.
We zijn ons aan het oriënteren op de verschillende scenario’s voor het
grof huishoudelijk afval.
Deze scenario’s variëren van niets doen (handhaven huidige situatie) tot
het inrichten van een eigen milieustraat.

4

43 3.1
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84 tabel
Hoe is het bedrag van de vrijval van € 125.465 tot stand gekomen?

Grondbeleid

97 tabel

Wat is de betekenis van de verschillende categoriën?
Weerstandsvermogen
en risicobeheersing

97
alle Paragrafen
102

3. Balans
Baten en Lasten

110

4.1 Vaste Activa
Algemene
Afschrijvingstabel
4.3 Vaste Passiva
Bestemmingsreserve

120 3e
124 tabel

125

5e

13-6-2019

Antwoord
Afgerond
Het verwachte verlies (en de daarvoor te treffen voorziening) voor het √
bedrijventerrein de Rieze in Ulft is ten opzichte van 2017 van € 552.055,- toegenomen met € 125.465,-- tot € 677.520,--.
In de tabel is deze ter bepaling van het totaal van de verliesvoorziening
voor bedrijventerreinen in de laatste kolom aangemerkt als een
"negatieve" vrijval.
De verschillenanalyse laat zien dat dit hoofdzakelijk te wijten is aan de
toename van de toegerekende en de nog toe te rekenen rente met €
178.186,-- omdat wegens achterblijvende verkopen de verwachte
uitgiftetermijn is verlengd.
Daarnaast is de verwachte uitgavenstijging afgenomen met € 25.244,-door inmiddels gerealiseerde werken.
Per saldo op basis van NCW bedraagt deze toename € 125.465,--.

Zijn door Provincie vastgestelde categoriëm op basis waarvan de waarde √
van gemeenten door de Provincie wordt behoordeeld.
Heeft géén wettelijk kader van waaruit Provincie maatregelen richting
gemeente kan vaststellen.

Bij behandeling van de verschillene paragrafen zijn er steeds vragen over Toegezegd wordt dat speciale meeting wordt georganiseerd waarin de
uitleg van de gehanteerde begrippen en definities.
financiële begrippen en definities nader wordt uitgelegd en geduid.

√

Wat is verklaring tussen de grote verschillen tussen de
'Raming voor wijziging 2018', 'Raming na wijziging 2018' en 'Realisatie
2018'.
Verzoek om inzicht in aantallen van SVN-leningen

√

Heeft voornamelijk betrekking op Grondexploitatie en het gegeven dat
de daadwerkerlijke waardering pas wordt opgemaakt gedurende de
Jaarrekening controle.
- Zie werkblad 'Overzicht SVN leningen' met specificatie.

√

Waaruit bestaat bij de Reserve Opleiding en Ontwikkeling personeel de Vanuit verdeling van resultaat van Georganiseerd Overleg, is voor 2 jaar √
reserve van € 25.000?
€ 25k. gereserveerd voor verstrekken Fruit aan personeel.
Wat is de reden dat Bufferfonds Riolering zo oploopt?
In 2018 en voorgaande jaren zijn er minder uitgaven aangewend voor
√
4.3 Vaste Passiva
investering in de staat Riolering.
Verloop Voorzieningen
Is niet beleidsuitgangspunt.
Wat is reden voor afboeken waarborgsommen.
Voor opschonen van de Balans worden oude waarborgsommen waarop √
4.3 Vaste Passiva
afgelopen jaren géén beroep is gedaan, in de balans opgeschoon. De
Vaste Schulden
waarborg blijft in stand en met onderbouwing van stukken kan hierop
altijd aanspraak worden gedaan.
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129 tabel
Wat is de bestemming voor
- Stimulering goedkope woningbouw van € 470.030
- Landschapsontwikkelingsplan van € 142.580?
4.4 Vlottende Passiva
Vooruitontvangen

132 tabel
5 Waarborgen en
garanties
141 tabel

9 Analyse saldo tov
Begroting 2018

146 tabel
9 Analyse saldo tov
Begroting 2018
152 tabel

153 tabel

13 Gerealiseerde
baten en lasten
per taakveld
14 Investeringen

13-6-2019
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Stimulering goedkope woningbouw - mondeling beantwoord

Afgerond
√

- Landschapsontwikkelingsplan : We zijn meerjarige verplichtingen
aangegaan om gebruik te maken van de provinciale regeling Natuur &
Landschap.
Ons kostenaandeel wordt gedekt uit compensatiebijdragen t.g.v.
incidentele bedrijfsuitbreidingen in het buitengebied.
Alleen particuliere landschapsinitiatieven kunnen hieruit worden
bekostigd. Uitgaven zijn dus afhankelijk van particuliere initiatieven die
zich aandienen.

Wat is de verklaring dat verscheidene garantstellingen niet
verminderen?

Dit zijn garantstelling van een onderliggende rekening courant die steeds √
opneembaar is. Niet het saldo maar het beschikbare krediet van de
rekening courant verhouding is van toepassing voor de garantstelling.

Worden er voldoende inspanningen gedaan om saldo bij
0.8 Overige baten en lasten (oninbare vorderingen) te beperken?
Verzoek tot meer verklaring voor de afwijking bij '0.8 Overige baten en
lasten - personeelslasten'.
Verzoek voor een overzicht met de ontwikkeling van het
Personeelsbestand?

Het bestaande beleid en richtlijnen worden gevolgd bij invorderings
trajecten. De wettelijke kaders zijn het uitgangspunt.
In de bijlage wordt uitgebreid onderbouwd welke afwijkingen
er zijn binnen het saldo.

Verzoek tot specificatie van de volgende onderdelen uit het Sociaal
Domein (grootboek uitdraai) :
6.3 - 6.4 - 6.6 - 6.71 - 6.72 - 6.82

In de Jaarstukken wordt uitvoerig ingegaan op het Sociaal Domein.
√
Bij de gevraagde specificatie komt de raad op uitvoeringsniveau terecht.

Wat is de reden voor restant krediet bij Investeringen?

Betreft langdurige investeringstrajecten over meerdere jaren.

√
√

√

