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Inleiding 
 

 
 
Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Oude IJsselstreek informeren wij u 
over de uitvoering van de programmabegroting 2009. 
 
 
Algemeen 
De tweede bestuursrapportage 2009 ligt voor u.   
 
 
Leeswijzer 
De 2

e
 bestuursrapportage 2009 start met een samenvatting.  

Vervolgens wordt in de bestuursrapportage gerapporteerd over de voortgang van de beleidshoofdpunten 
en de programma’s met daarbij behorende financiële toelichting. Aanpassingen groter dan € 5.000 
worden in de bestuursrapportage toegelicht.   
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RECAPITULATIE 2 e Bestuursrapportage 

Lasten Baten 
Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Programma 1 17.208,00         -                   212.000,00       -                   

-                   -                   -                  -                   

Programma 2 221.000,00       -                   -                  -                   

Programma 3 38.800,00         -                   -                  8.825,00           

-                  

Programma 4 326.797,00       -                 162.125,00       

Programma 5 -                   -                   -                  -                   

-                   -                   -                  -                   

Programma 6 573.275,00       -                   271.000,00       -                   

Programma 7 40.000,00         -                   -                  3.010,00           

-                  

Programma 8 56.875,00         -                   -                  -                   

Programma 9 209.500,00       -                   -                  -                   

Programma 10 89.600,00         -                   -    40.000,00         

Algemene -                   551.896,00       -                  125.127,00       

dekkingsmiddelen -                  

1.573.055,00     551.896,00       483.000,00       339.087,00       

Lasten Baten 

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel 
-                        -                        -                        -                        

1.573.055,00         551.896,00           483.000,00           339.087,00           

1.573.055,00         551.896,00           483.000,00           339.087,00           

SALDO 1.165.072,00     Nadeel 
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Samenvatting 
 

Met deze tweede bestuursrapportage over 2009 wordt er een overzicht gegeven van de stand van zaken 
tot 28 augustus 2009. 
 
De uitkomst van deze tweede berap is € 1.165.072 nadelig. Hieronder wordt een overzicht gegeven van 
de grootste afwijkingen : 
 
 Programma 1: 

Een nadeel van € 237.000 op de bouwleges 
een nadeel van € 38.000 verband houdende met inhuur van externe adviseurs voor financieel 
advies 
 

Programma 2 : 
- een nadeel van € 85.000 op onderhoud plantsoenen en bomen 
- een nadeel van € 111.000 op de bouwgrondexploitatie ( communicatie projecten OWN 2020) 

 
Programma 4: 

- een nadeel van € 164.672 op de Afvalverwijdering 
 

Programma 6: 
- een nadeel van € 686.000 op het budget voor hulp bij het huishouden PGB 
- een nadeel  van € 66.000 op het budget voor leefvoorzieningen 
- een nadeel van € 237.000 op het budget voor woonvoorzieningen 
- een voordeel van € 113.788 op subsidiering peuterspeelzalen 

 
Programma 8: 

- een nadeel van € 56.875 op het leerlingenvervoer 
 

Programma 9: 
- een nadeel van € 141.000 op de bijzondere bijstand 
- een nadeel van € 68.500 op het minimabeleid 

 
Programma 10 : 

- een nadeel van € 69.400 op de aanschaf van software 
- een voordeel van € 45.000 op dwangsommen milieuhandhaving 
 

Algemene dekkingsmiddelen: 
- een voordeel van € 750.000 op de kapitaallasten 
- een voordeel van € 366.207 op ontvangst IZA-gelden, voorgesteld wordt hiervan de helft tw. € 

183.104 te reserveren voor opleiding/ontwikkeling personeel 
- een voordeel van € 173.574 op de WMO-uitkering 2009 
- een nadeel van € 605.720 op de Algemene Uitkering 
- een nadeel van € 59.000 op dividend nv BNG 
- een voordeel van € 245.000 op nagekomen baten en lasten 
- een nadeel van € 75.000 op de OZB 
 

 
   

Voorgesteld wordt om de reserve Wmo, welke gevormd is uit het resultaat van de jaarrekening 
2008 in te zetten voor een bedrag van € 400.000. 
De tweede Berap sluit hiermee op een saldo van € 765.072.    
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Stand onvoorzien 
 
 
In de primitieve begroting is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 2,50 per inwoner 
en daarmee bepaald op € 102.563. Tot nu toe zijn de volgende onderdelen ten laste gebracht van 
onvoorzien: 
 
Primitieve begroting     € 102.563 
 
Oude IJsselstreek en de ondernemers voor vitaliteit €   6.000 
Combinatiefuncties     € 20.000 
Nuon Noga      €   4.788 
Crocusberaad      € 18.500 
 
Saldo onvoorzien     € 53.275 
 
Voorstellen: 
 
1. De tweede bestuursrapportage 2009 vaststellen. 
2. Een bedrag van € 183.104(50% IZA-gelden) reserveren voor opleiding/ontwikkeling personeel  
3. Het nadelig perspectief voor kennisgeving aannemen. 
4 Het verwerken van administratieve, budgettair neutrale aanpassingen 
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Beleidshoofdpunten 
 
 

CENTRUMPLAN GENDRINGEN 

 

Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                                          Ambtelijk verantwoordelijk: M. Nuijten  

 
 
 

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

 
 
 

1. Ondersteunen overlegorgaan middenstand 
 
Dinsdag 27 oktober 2009 vindt er een brainstormsessie plaats met ondernemers, interne 
medewerkers, belangenverenigingen en andere belangrijke spelers in Gendringen. De ideeën die 
hier naar voren komen zullen verwerkt worden in de Deeluitwerking van het Centrumplan. Deze zal 
tot stand komen met behulp van een stedenbouwkundig bureau. 

 
 

2. Bestemmingsplan actualiseren 
 
Het bestemmingsplan wordt geactualiseerd als de Deeluitwerking van het Centrumplan gereed is. 
Dit staat gepland voor de eerste helft van 2010. 
 
 
 

3. Opstellen plan van aanpak Posthuis  
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  
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CENTRUMPLAN TERBORG 

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

 
 

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, De Nije Borch, is in september 2008 
opgeleverd. Het vergunde plan voor de bouw van 9 appartementen tegenover De Kameleon 
is na een periode waarin alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor deze locatie zijn 
verkend, opnieuw op de markt gebracht. Voor het alternatieve bouwplan voor de Coop is 
medio oktober  bij Wonion groen licht gekomen. 
 
 
 
 

1.2 Woningbouw Gravenpad voltooien, te beginnen bij het Pleintje Kaak;2008 – 2010) 
De bouwvergunning voor de bouw van 9 appartementen aan de Hoofdstraat, 12 woningen 
aan de Haagjeslaan en 18 appartementen aan het Gravenpad is op 8 oktober 2009 verleend 
en op 13 oktober verzonden.   
 
 
 
 

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 voltooiing 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;  
Het ontwerp-bestemmingsplan is in afrondend stadium van voorbereiding, waarbij de inzet 
erop gericht is daarin ook de nieuwe opzet van Coop en de voor eind november 
aangekondigde nieuwe invulling van de locatie Trinity mee te nemen.  

 
 
 
2.2 Gravenhuis en Hoofdstraat 81 en 83 in herontwikkeling plan-deel 1B Trinity inbrengen 

Deze inbreng is onderdeel van het overleg over deze herontwikkeling en in beginsel door 
partijen positief ontvangen.  
 
 
 

2.3 Ondersteuning/subsidiëring Stichting Stadsherstel Centrum Terborg 
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Aan de Stichting Stadsherstel is bij raadsbesluit van 29 mei 2008 een subsidie toegekend 
van maximaal € 25000,- op jaarbasis, met borgstelling. Het als eerste aangekochte en 
onderhanden genomen pand Hoofdstraat 7 wordt voor de jaarwisseling opgeleverd. In de 
raadsvergadering van september 2009 zijn de subsidievoorwaarden aangevuld met de 
mogelijkheid tot maatwerktoepassing door B en W. Op basis daarvan is het pand Hoofdstraat 
3 en 5 door de Stichting in huur genomen, onder handen genomen en doorverhuurd t.b.v. 
een heropening m.i.v. 13 december 2009. 
 
 
 

2.4 St. Jorisplein en openbaar gebied hoek Silvoldseweg/Laan van Wisch herinrichten in 
samenhang met LARGAS; 
De herinrichting van het St. Jorisplein en van het groen en het openbaar gebied aan de Laan 
van Wisch is afgerond.  
 

 
 
 

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, 

De betreffende maatregelen zijn in ontwerp uitgewerkt en op 26 oktober 2009 gepresenteerd 
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CENTRUMPLAN ULFT 

 

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

 
 

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

 

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, ) 
  
 
Met de realisatie van de DRU-fabriek is de verplaatsing van de Smeltkroes en de bibliotheek 
gerealiseerd. De sloopvergunning en bouwvergunning zijn onherroepelijk. De gemeente is eigenaar 
geworden van de panden en de sloop is gestart. Pand aan de Deken Nijkampstraat 1  is inmiddels 
gesloopt. Omdat er door de sloop een verspreiding van de vervuiling in de bodem heeft 
plaatsgevonden was aanvullend onderzoek en sanering noodzakelijk.   

 
 

1.2 Nieuwbouw de Blenk (vergunning fase Middelgraaf gereed oktober 2009) 
 
Het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Ulft zal eind 2009 gepresenteerd gaan worden en 
dan in procedure gaan. Er is vertraging opgetreden omdat er ten gevolge van de nieuwe Wet op de 
ruimtelijke ordening, een exploitatieplan moest worden opgesteld. Op basis van dit bestemmingsplan 
kunnen de verdere bouwvergunningen afgegeven worden. De gesprekken met eigenaren op de Blenk 
over aankoop en verplaatsing zijn in volle gang. Vanuit de ondernemersvereniging De Hanze is 
aangedrongen op een volgtijdelijke aanpak van de bouwwerkzaamheden. Start van de bouw op de Blenk 
zal dus pas zijn na afronding van de grootste bouwwerkzaamheden bij de Smeltkroes, na de zomer van 
2010.  
 
 

 
1.3   Herinrichting (omgeving) J.F. Kennedyplein. 

 
Met de vaststelling van het verkeerscirculatieplan is duidelijk geworden op welke manier de 
verkeersafwikkeling in en om het centrum van Ulft invulling gaat krijgen. Dit heeft consequenties voor het 
Kennedyplein Zuid. Tevens is hieraan de ontsluitingsweg over het ATAG terrein gekoppeld. 
 
 
 

1.4  Herinrichting van de openbare ruimte.  
 
Het beeldkwaliteitsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens is toegezegd dat er als bijlage bij 
het bestemmingsplan een groenparagraaf zal worden gevoegd waarin wordt aangegeven op welke wijze 
invulling wordt gegeven aan de groenen inrichting van het centrum. 
 
 
  

 

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) 



2e Bestuursrapportage 2009 11 

  
Zie 1.2. 
 

 
 

 

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

 
 

2b.1 Realiseren extra parkeervoorzieningen.  
 
 
 
 
 
2b.2 Inrichten verkeersluw centrum. 
 
Met de vaststelling van het verkeerscirculatieplan in januari 2009 is een goede afwikkeling en 

circulatie van het verkeer in en om het centrum mogelijk. Uitvoering van het plan zal bijna volledig bij de 
start van de bouw van de Smeltkroes plaatsvinden. Deze staat gepland op begin november waarbij de 
Kerkstraat ter hoogte van de Smeltkroes voor alle verkeer zal worden afgesloten. 

. 
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CENTRUMPLAN VARSSEVELD  

 

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

 
 

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 
 

Stand van zaken: er is een stedelijke invullingsplan gemaakt voor het gehele openbare gebied in het 
winkelconcentratiegebied. De Spoorstraat is recentelijk aangepast t.b.v. het “ van Deutekom “ project. 
Voorts is inmiddels bouwvergunning 1

e
 fase verleend voor  de Nieuwe Borch en de tweede fase 

wordt in oktober 2009 verleend. Pand Weenink is in september/ oktober 2009 gesloopt. De start van 
dit project dat zowel verbouw als nieuwbouw behelst, is gepland in het najaar 2009. 
 

2. Subdoelstelling:  
Kwaliteitsslag bestaande panden en verblijfsgebieden 

2.1 Nieuw- en verbouw panden, herinrichting verblijfsgebieden 

Stand van zaken: zie subdoelstelling 1. Tevens wordt gemeld dat een ISV-2 subsidie van              € 
580.000,- is toegekend door de provincie. Met de eigenaren van enkele panden is overleg gaande 
over de voortgang van de nieuwbouwplannen voor hun locaties.  

 

3. Subdoelstelling:  
Kwaliteitsslag bestaande panden en verblijfsgebieden 

 
3.1 Vestiging centrumfuncties alleen nog in winkelconcentratiegebied 

 
Stand van zaken: aan nieuwe initiatieven, gelegen buiten het winkelconcentratiegebied, wordt in 
beginsel geen planologische medewerking verleend. Wel is in principe medewerking toegezegd aan 
vervangende nieuwbouw van de winkelbebouwing aan de Doetinchemseweg 8 – 16 in samenhang 
met de bouw van appartementen, uitbreiding van parkeervoorzieningen, aanpassing van de 
ontsluiting van het bestaande parkeerterrein en uitbreiding van de winkelbebouwing aan de kop van 
de Doetinchemseweg. 

 

4. Subdoelstelling:  
Bevorderen wonen 

 
4.1 Toevoegen woningen/appartementen 
 
Stand van zaken: Er wordt een appartementencomplex (22 appartementen) met winkelruimte op de 
begane grond gerealiseerd. De bouw van dit  project “van Deutekom “ is thans in volle gang. 
Daarnaast is bouwvergunning 1

e
 fase verleend voor het appartementencomplex De Zwanenpoort. 

Tevens is in principe medewerking in uitzicht gesteld aan de nieuwbouw van appartementen in 
samenhang van de onder 3 aangegeven vervangende nieuwbouw van de winkelbebouwing aan de 
Doetinchemseweg. 
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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. 
 

Stand van zaken: het beleidskader parkeren (invoering blauwe zone, vrachtverkeerparkeerbeleid) is 
in november 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. Het besluit om een parkeerfonds in te voeren 
is aangehouden in de gemeenteraad van november 2008 voor verdere behandeling in de commissie.  
 
Gelet op bovenstaande en gelet op het feit dat de bewoners van Varsseveld zich ernstige zorgen 
maken over de parkeercapaciteit in Varsseveld, is er opdracht gegeven voor een grootschalig 
parkeeronderzoek in het centrum van Varsseveld. Uit dit parkeeronderzoek blijkt dat er op dit moment 
geen parkeerprobleem bestaat. Op dit moment wordt het parkeeronderzoek uitgebreid om te kijken of 
er straks (dus na de bouw van de verschillende deelprojecten in het centrum van Varsseveld) een 
parkeerprobleem zal ontstaan. De uitkomsten hiervan worden voor 2010 verwacht. Afhankelijk van de 
uitkomsten hiervan zullen aanvullende maatregelen genomen worden. 
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PLAN HET GIETELINCK  

 

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

 
 
 

Hoofddoelstelling: 
Revitalisering van het stedelijk gebied. 

 
 

1. Uitvoering geven aan gesloten overeenkomsten 
 
 De sanering is, op een tweetal locaties na, waar nog moet worden gesloopt, afgerond. 
 De vervuilde grond is afgevoerd. 

 
In fase 1 (noord) zijn alle 29 gebouwde woningen verkocht. De 14 vrijstaande woningen zijn 
in verkoop. 
Het woonrijpmaken in dit gebied is afgerond waaronder ook de noordelijke groene scheg.  
 
In fase 2 (zuid) is voor 39 woningen bouwvergunning aangevraagd en voor 17 woningen 
verleend. Deze 17 zijn in verkoop. Binnenkort wordt gestart met de bouw van de eerste 3 
woningen. Verder zijn 20 startersappartementen in verkoop en wordt de bouw voorbereid. 

 Het bouwrijpmaken van dit gebied is gereed. 
 

In de Cité Industriëlle (midden) is de restauratie en bouw van de cultuurfabriek zo goed als 
afgerond. Het Beltmancomplex wordt gerestaureerd en daar vindt de inbouw van het kantoor 
van Wonion en 17 woningen plaats. De woon- werklofts van BOEi in de Badkuipenfabriek zijn 
in de verkoop.  
Het woonrijpmaken van de omgeving van de cultuurfabriek is nagenoeg gereed.. 
 

 
 

 
2. Regie voeren en kwaliteit bewaken 

 
Onder regie van de gemeente wordt het handboek openbare ruimte verder vormgegeven. De 
1

e
 en 2

e
 fase zijn gereed. De Cité Industriëlle wordt in fases uitgewerkt, afhankelijk van de 

realisering van de deelplannen. 
 
Voor fase 2 en de Cité worden beeldkwaliteitsplannen gemaakt. 
Voor het gebiedje van de archeologische vondst wordt samen met RACM bekeken op welke 
wijze deze in het definitieve plan tot uitdrukking kan worden gebracht. 

 
 
 

 
3. Publiekrechtelijke procedures voeren op basis onderliggend integraal stedenbouwkundig plan 

 
 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Eventueel noodzakelijke, aanvullende procedures 
worden voortvarend opgepakt. 
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PLAN HUTTEN ZUID  

 

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

 
 
 

Hoofddoelstelling: 
Revitalisering van het stedelijk gebied. 

 
1. Publiekrechtelijke procedures voeren op basis onderliggend integraal plan en 

overeenkomsten 
 

Het bestemmingsplan voor Hutten-zuid is in voorbereiding en zal na afronding in fases in 
procedure worden gebracht. Het plan voor fase 4, appartementen Wonion op de kop van zuid 
is in procedure.  

 
 
 

2. Uitvoering overeenkomsten 
 

De bodemsanering en het bouwrijpmaken van fase 2 (middengebied) en 4 (kop van zuid) zijn 
in uitvoering. 
 
Lingeveste heeft voor fase 2 de bouwplannen in voorbereiding evenals Wonion voor fase 4. 
Van deze laatste zal de bouw in het laatste kwartaal van 2009 van start gaan. 

 
 
 

3. Vervullen regierol.  
 

Onder regie van de gemeente wordt gewerkt aan het handboek openbare ruimte. Hierin 
wordt de kwaliteit van de buitenruimte vastgelegd. De kwaliteitsnorm van de eerste fase geldt 
hier als uitgangspunt. 
 
Met de ontwikkelaar, Lingeveste, wordt overleg gevoerd over de gevolgen die het 
verkeerscirculatieplan voor het Centrum Ulft, met name de ontsluitingsweg via fase 3 naar de 
Bongersstraat, heeft voor het plan Hutten-zuid. 
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BREDE SCHOOL 

 

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

 

Hoofddoelstelling: 
In elke grote kern (Ulft, Terborg, Varsseveld en Silvolde) een brede school in een bepaald stadium van 
wording, zowel inhoudelijk als fysiek. 

 

1. Subdoelstelling:  
Verbeteren van sluitende aanpakken tussen scholen en jeugdinstellingen om de ontwikkelingskansen van 
kinderen te vergroten. 

 
1.1 Terborg: Start bouw multifunctionele accommodatie de Rietborgh in 2009, realisatie    
             medio 2010. 

Na aanbesteding in januari 2009 is in maart met de eerste bouwactiviteiten gestart. Bij de 
provincie is in maart een kulturhussubsidie aangevraagd. Daarover nog geen bericht 
ontvangen. Voor de inhoudelijke samenwerking en opzet programmering is met de 
gebruikers de werkgroep “brede school netwerk” gestart. 

 
 
1.2       Silvolde: het tot stand brengen van voorschoolse voorzieningen in wijkservicecentrum  
             Lichtenberg, mede in relatie tot een nieuwe gymzaal en sociaal culturele functie.  

In maart 2009 heeft de raad ingestemd met de realisatie- en huurovereenkomst. In maart is 
gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor de multifunctionele accommodatie, 
waaronder de sloop van de Claragymzaal.  

        Start bouw, na bouwvergunning en grondoverdracht, 2
e
 helft september 2009.  

 
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. 

Op basis van haalbaarheidsonderzoek in 2008, met schoolbestuur keuze gemaakt voor 
insteek “smalle brede school”, waarbij concept ontwerp en uitvoering bij schoolbestuur wordt 
gelaten. Vaststelling criteria infrastructuur/verkeer en stedenbouwkundige randvoorwaarden 
oktober gereed, ter voorbereiding op ontwerp en noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. 

 
 

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. 

Raad heeft december 2008 ingestemd met masterplan Vogelbuurt/Biezenakker. Maart 2009 
door projectbureau OWN 2020 een 1

e
 concept-document opgesteld met betrekking tot 

verdere visieontwikkeling over de multifunctionele accommodatie in combinatie met de directe 
(spot) omgeving. Concept-startnotitie  procesaanpak  multifunctionele accommodatie volgens 
planning in oktober afronden. 

 
 

 

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 

Meerjaren onderhoudsplanning wordt overeenkomstig planning uitgevoerd. In verband met 
uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan, zijn de ramingen inmiddels geïndexeerd op 
prijspijl 2009.  
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      2.2    Opzetten van een integraal huisvestingsplan (IHP).Bedoeld als beleidsdocument waarin in      
               1

e
 instantie de capaciteitsvraag wordt vastgelegd, mede  in relatie tot effecten ontwikkeling          

               “Oude IJsselstreek op weg naar 2020”. 
In overleg met schoolbesturen is in het voorjaar een eerste aanzet gemaakt om te komen tot de 
opzet van een Integraal Huisvestingsplan. De schoolbesturen hebben ingestemd met het 
voorstel om de huisvestingsverordening aan te passen aan de nieuwe capaciteitsberekening. 
Tevens zijn in verband met de voorbereiding de leerlingenprognoses geactualiseerd. 
Eerste inventarisatie resultaten zijn teruggekoppeld met de individuele besturen en verwerkt in 
een concept notitie, met doel deze in het schoolbesturenoverleg van oktober en de raad in 
december ter vaststelling voor te leggen. 
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CULTUURCLUSTER 

 

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

 

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 

Sedert 2008 is een stichtingsbestuur geformeerd en door het college van B&W geïnstalleerd. 
In april 2008 is de directeur van de stichting CFD benoemd. In 2009 is de directeur begonnen 
met het invullen van de formatie en die is op dit moment zo goed als afgerond.  

 
In verband met vennootschapsbelasting en BTW teruggaaf is een juridische scheiding 
gemaakt tussen de stichting en de horeca/zalenverhuur. Een en ander is als voorwaarde 
gesteld door de belastingdienst om daarmee voor het hoogst mogelijke percentage teruggaaf 
in aanmerking te komen. Om dit te realiseren heeft de stichting een besloten vennootschap 
opgericht die de horeca en zalenverhuur activiteit gaat exploiteren. 
 

 
 
 

2. Restauratie portierscomplex 
 De restauratie is voltooid. 
 
 
 

3. Realisatie inbouwpakket 
Het inbouwpakket is gerealiseerd. 

 
 

4.       Oplevering en opening cultuurfabriek DRU 
De cultuurfabriek is op 17 juli 2009 opgeleverd. De feestelijke opening is in oktober 2009. 

 
 
5.      Uitwerking plan IJzermuseum 
 

De stichting Museum Ontwikkeling heeft aan de gemeente en BOEi (beiden zijn 
opdrachtgever) een concept realisatieplan gepresenteerd. De definitieve rapportage, wordt 
voorzien van getekende intentieverklaringen, door de in het realisatieplan genoemde 
betrokken partners, in oktober aan het college voorgelegd. 
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LEEFBAARHEID KERNEN 

 

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

 

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

 
1. Opstellen leefbaarheidplannen 

Inmiddels hebben Silvolde, Terborg en Westendorp een dorpsplan ingediend. Met de 
betrokkenen vindt momenteel overleg plaats over de inhoud van de plannen en op welke 
wijze de gemeente daarin een bijdrage kan leveren. 

 
 

2. Renovatie buurtschapshuis Heelweg 
Inmiddels is hierover een startnotitie akkoord bevonden. Op korte termijn zullen met de 
belanghebbenden gesprekken worden gevoerd over de problematiek rondom het 
buurtschapshuis en zal de best mogelijke oplossing hiervoor gezocht worden.  

 
 

 
 

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  

De beleidsnota is in voorbereiding. Met een aantal externen heeft inmiddels overleg 
plaatsgevonden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de nota aan het college en raad 
zal worden voorgelegd. 
 

 
 

2. Subdoelstelling: 
Kwaliteitsverbetering leef- en woonomgeving. 

 
2.1 Wijkverbeteringplannen in samenwerking met woningbouwcorporatie en bevolking opstellen 

en uitvoeren Ulft-noord en Varsselder-Veldhunten 
Dit loopt. Varsselder-Veldhunten is een eind op weg en er vindt maandelijks overleg plaats 
over de voortgang. Ook ten aanzien van Ulft-Noord worden momenteel acties ondernomen, 
waaronder ten aanzien van de MFA en een deel van de woningbouw. 
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PLATTELANDSONTWIKKELING, RECREATIE EN TOERISME  

 

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

 
 

 

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)) 
Geen bijzonderheden tov vorige BERAP 

 
 
 
 
1.2 Opstellen inrichtingsvisie voor het LOG-Azewijn 

LOG-inrichtingsvisie is gereed en wordt september ’09 aan de gemeenteraad ter vaststelling 
aangeboden. Daarna volgt het opstellen van een bestemmingsplan. 
 
 
 
 

1.3 Bevorderen van kavelruil: 
     Geen bijzonderheden tov vorige BERAP 
 
 
 
 

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

 
2.1 Uitvoering projecten Gebiedsprogramma Oude IJsselstreek en Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

Zodra de landschapscoördinator is aangenomen zal er jaarlijks een werkplan worden opgesteld. In 
dit werkplan zullen concreet uitvoerbare projecten worden opgenomen waarvoor financiële dekking 
gezekerd is. Momenteel gaat de uitvoering projectgewijs. 

 
 
2.2  Uitvoering van de plattelandsontwikkelingsprojecten Engbergen en ’t Venne 
  Geen bijzonderheden tov vorige BERAP 
 
 
2.3 Uitwerking Engbergen-plus 

In het kader van de Wasserkonferenz is het onderdeel Engbergen-plus-Zuid uitgewerkt. Voor het 
noordelijk deel richting Huis Wisch is een gebiedsproces in voorbereiding. 
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3. Subdoelstelling: 
Verbeteren recreatieve voorzieningen om toename aantal bezoekers te bewerkstelligen en economie te 
versterken. 

 
3.1 Invoeren uniforme toeristische objectbewegwijzering 

Geen bijzonderheden tov vorige BERAP 
 
3.2 Inrichten informatiezuilen 

Momenteel worden de technische ontwikkelingen irt de digitale informatiezuilen nader bestudeerd. 
 
 
3.3 Verbetering informatievoorziening toerisme-recreatie / VVV 

Informatiepunt in de DRU-fabriek is recentelijk in gebruik genomen. Samenvlechting van de VVV OIJ 
en VVV Achterhoek vraagt meer voorbereiding en schuift op van 1-1-2010 naar 1-7-2010. 
 
  

3.4 Achterhoekspektakeltoer 
Editie 2009 op het DRU-terrein verlangde de nodige improvisatie maar was een groot succes.  

 
 
3.5 Uitbreiding recreatieve routes 
      Geen bijzonderheden tov vorige BERAP 
 
3.6 Aanleg TOP’s Idinkbos en DRU 

Inmiddels beide gerealiseerd. Voor het TOP DRU worden routes ontwikkeld. 
 

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

Geen bijzonderheden tov vorige BERAP. Werkatelier heeft plaatsgevonden. Resultaten nog niet 
teruggekoppeld. 
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WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

 

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

 

Hoofddoelstelling: 
Het versterken van de sociale samenhang, het voorkómen van problemen en het bevorderen van 
deelname van alle inwoners aan de samenleving. 

Door onder andere dorpsplannen door de dorpen zelf te laten ontwikkelen, willen we de betrokkenheid bij 
kern of dorp vergroten. Dit komt mede ten goede aan de sociale samenhang en het bevorderen van 
deelname aan de samenleving.  
Daarnaast worden de nodige projecten uitgevoerd ter bevordering van de sociale samenhang en het 
bevorderen van de deelname aan de samenleving. Denk daarbij aan activiteiten voor en door vrijwilligers 
en het project ten aanzien van buurtbemiddeling. 
 

1. Subdoelstelling: 
Eén zorgloket met goed gekwalificeerd personeel, voor alle zorgvragen, die integraal benaderd worden. 

 
Het zorgloket in deze vorm is vorig jaar tot stand gekomen. De medewerkers kunnen breed adviseren 
aan de klanten en kunnen de aanvragen integraal benaderen. 
 
 

2. Subdoelstelling: 
Deze worden nader vastgesteld in de beleidsnota Wmo. 

 
Hierbij gaat het met name om het inzetten van minimabeleid om iedereen te kunnen laten participeren 
aan de maatschappij en om de ketensamenwerking tussen organisaties. 
In het kader van minimabeleid zijn meerdere initiatieven tot stand gekomen, zo heeft de gemeente 
afgelopen maanden huisbezoeken afgelegd om het niet-gebruik van minima-regelingen te minimaliseren. 
Daarnaast stimuleert de gemeente de ketensamenwerking tussen partijen. Een voorbeeld hiervan is de 
ontwikkeling binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waar partijen binnen het CJG 
samenwerken om een volledig aanbod aan te kunnen bieden.  
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Programma’s 
 
 
PROGRAMMA 1 – RUIMTELIJKE ONTWIKKELING   

 

Portefeuillehouder: J.W. Haverdil                                    Ambtelijk verantwoordelijk: F. Kroesen 

 
 
 

Financiële Toelichting  

nadeel voordeel 

Lasten 17.208,00                        

10.000 Nadeel

38.000 Nadeel

 

30.792 Voordeel

nadeel voordeel 

Baten 212.000,00                      

237.000 Nadeel

25.000 Voordeel

RO-vrijstellingen

In de begroting is uitgegaan van 70 ontheffingen. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat 

de oude bestemmingsplannnen worden herzien en er daardoor minder ontheffingen nodig 

zouden zijn. Het herzien van de bestemmingsplannen is nu in ontwikkeling maar nog niet 

gereed. Daarom heeft dit nog niet geleid tot minder ontheffingen. Op dit moment zijn er 107 

ontheffingen verleend. De inkomsten zullen derhalve plm. € 25.000 hoger uitvallen dan 

geraamd. 

Welstandsbeleid

De huidige welstandsnota dient dit jaar te worden geactualiseerd. De hieruit voortvloeiende 

kosten zullen het beschikbare budget met € 10.000 overschrijden.

Cultuurcluster/Personeel derden Cultuurcluster

De belastinginspecteur heeft kenbaar gemaakt dat de BTW teruggaaf waar de stichting CFD 

rekening mee heeft gehouden (advies van PWC) gerealiseerd kan worden indien aan een 

aantal strikte voorwaarden wordt voldaan. Om aan  deze voorwaarden te voldoen moet het 

budgetcontract en de statuten worden aangepast. Hierbij dienen de culturele uitgangspunten, 

zoals die geformuleerd zijn in de door de raad vastgestelde aanbiedingsnota, opnieuw geborgd 

te worden. Hiervoor is specifieke juridische kennis nodig. 

Met o.a. de kosten voor het inhuren van bedoelde deskundigheid is in het voortraject geen 

rekening is gehouden. De verwachting is dat hier in ieder geval een bedrag noodzakelijk zal zijn 

van € 38.000. 

 
.

Bouwvergunningen

Er zijn 295 vergunningen verleend (111 licht en 184 regulier). Voor de reguliere 

bouwvergunningen zijn dit er 22 meer en voor de lichte bouwvergunningen 13 minder dan 

2008. Er zijn 208 reguliere bouwvergunningen en 133 lichte bouwvergunningen aangevraagd. 

Vorig jaar waren er 221 reguliere en 163 lichte bouwvergunningen aangevraagd. Met name 

voor de lichte bouwvergunningen is er sprake van een daling. Het aantal aanvragen voor grote 

bouwwerken blijft ook achter op de geplande begroting. Er zijn op dit moment nog een aantal 

grote plannen in behandeling. De legesksosten zijn in de afgelopen periode verlaagd. Door het 

teruglopen van de aanvragen en het verlagen van de legeskosten wordt naar verwachting de 

totale inkomsten aan leges € 237.000,00 lager dan geraamd. 

Bestemmingsplannen

Doordat er minder bestemmingsplanwijzigingen hoeven te worden voorgelegd aan de 

welstandscommissie worden de uitgaven ook lager. Voordeel € 30.792.
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PROGRAMMA 2 – WONEN EN WERKEN  

 

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

 
 

Financiële Toelichting  

nadeel voordeel 

Lasten 221.000,00                      

85.000 Nadeel

111.000 Nadeel

25.000 Nadeel

nadeel voordeel 

Baten 

Aanleg en onderhoud  plantsoenen en bomen 
Structureel wordt er vanaf 2009 € 35.000 meer uitgegeven voor de bestrijding van de 

eikenprocessierups. De bestrijding is dit jaar voor het eerst gezamenlijk met de 8 achterhoekse 

gemeenten aanbesteed voor een periode van 4 jaar. Vanwege areaaluitbreiding is er vanaf 

2009 

€ 10.000 extra nodig voor het reguliere onderhoud. Ook Wedeo heeft een verhoging 

doorgevoerd van € 40.000 als gevolg van het onjuiste aantal te legen afvalbakken. Ook een 

aantal extra werkzaamheden zoals het water geven van bomen op het voormalige DRU terrein 

zijn ten laste van dit budget gebracht.

Geen bijzonderheden 

Communicatie Projecten OWN 2020 
Diverse projecten onder OWN 2020 zijn al gestart voor de herindeling of vlak daar na. In de 

voor deze projecten beschikbaar gestelde kredieten is veelal met een beperkt aantal kosten 

rekening gehouden. Bij de uitvoering van deze projecten lopen wij hier nu tegen aan. Voor de 

meeste projecten worden of zijn nieuwe exploitatieopzetten gemaakt waarin alle kosten zijn 

meegenomen. Voor een aantal projecten is dit echter niet mogelijk of zinvol omdat ze 

bijvoorbeeld bijna zijn afgerond of omdat het om investeringskredieten gaat. Eén van de 

onderdelen waar geen of onvoldoende rekening mee gehouden is is de post communicatie. Er 

is binnen de projecten op dit moment geen budget om bijvoorbeeld een algemene 

marketingbrochure voor alle bouwprojecten in Oude Ijsselstreek of voor (extra) aandacht bij 

mijlpalen, openingshandelingen of andere publiciteit.

Deze problematiek doet zich met name voor in het jaar 2009. Om niet voor iedere 

budgetoverschrijding een nieuw krediet te hoeven aanvragen is een post communicatie en 

marketing voor het jaar 2009 wenselijk. Hieruit kunnen de diverse kosten worden

betaald. Omdat er een aantal belangrijke mijlpalen in de tweede helft van dit jaar ligt en 

tevens de markeltingactiviteiten dan gepland zijn, vragen wij een budget van € 111.000. 

Economisch beleid algemeen

Het college heeft in januari 2009 besloten € 80.000,-- op te nemen voor uitgaven in de sfeer 

van economische ontwikkeling, die niet kunnen voorzien en die evenmin van tevoren 

toerekenbaar kunnen worden geacht. Onder deze post is op die manier ook ruimte vrijgemaakt 

voor het project "IkStartSmart"; Het aandeel 2009  bedraagt € 25.000.
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PROGRAMMA 3 – VERKEER EN VERVOER  

 

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

 
 
 

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

 

1. Subdoelstelling: 
Verhogen verkeersveiligheid 

 
1.1 Opstellen jaarlijks actieplan verkeersveiligheid 
  
 Dit actieplan bestaat uit ondersteuning van het onderwijs, bromfietscursussen, 

broemprojecten (rijvaardigheidsritten 55+), ondersteuning van landelijks campagnes en de 
praktijkdag jonge autorijders.  

 
 
1.2 Opvullen blinde vlekken in 60 km/uur zones 

In het nieuwe GVVP wordt een nieuwe categorisering van wegen opgenomen, waaronder 60-
zones. 

 
 
 
1.3 Inrichten schoolzones nabij basisscholen 

Er zijn nog geen schoolzones aangelegd in 2009. Wel wordt er een gerealiseerd in 2009 bij 
de Drie Linden in Silvolde. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. 

 
 
 
1.4 Opstellen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 

Plan van aanpak is gemaakt en het offerteverzoek is aan drie verkeerskundige bureaus 
gestuurd. Op 1 september 2009 starten we met het opstellen van het GVVP. In maart 2010 is 
het concept-GVVP gereed. Er zullen consultatierondes met bewoners en maatschappelijke 
organisaties plaatsvinden. 

 
   

 
 

2. Subdoelstelling: 
Voldoende parkeergelegenheid 

 
2.1 Uitvoeringsprogramma notitie parkeren 
 Parkeren wordt opgenomen in het nieuwe GVVP. 
 
 
 
  

 

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

 
3.1 Uitvoeren notitie Langzaam verkeer 

 Langzaam verkeer zal onderdeel uitmaken van het nieuwe GVVP. 
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4. Subdoelstelling:   
Kwalitatief goede wegen, straten en pleinen 

 
4.1 Opstellen notitie rationeel wegbeheer 

       [afdeling Openbare Ruimte] 
 

Financiële Toelichting  

nadeel voordeel

Lasten 38.800,00                      

20.000 Nadeel

18.800 Nadeel

nadeel voordeel

Baten 8.825,00                        

8.825 Voordeel

Klein onderhoud wegen

Het budget voor Klein Onderhoud Wegen moet, overeenkomstig het vastgestelde Beleidsplan 

Wegen 2009-2013  in 5 jaar verhoogd  worden naar € 180.000. Voor 2009 betekent dit een 

verhoging van € 20.000. 

Bermen

Het budget voor bermen moet verhoogd worden omdat we de komende jaren er meer 

onderhoud aan de duikers verricht gaat worden en de sloten onder profiel gebracht moeten 

worden. Er is de laatste jaren weinig onderhoud verricht aan zaksloten. Hiervoor het budget 

structureel verhogen 

met € 18.800.

Aanlegvergunningen kabels en leidingen Bermen

Deel bestaat uit leges: variabele inkomsten afhankelijk van aantal vergunningaanvragen (vanaf 

2e kwartaal 2008 verzorgt door V&H).

Andere deel bestaat uit vergoeding voor degeneratiekosten (zogenaamde straatwerkbonnen 

nutsbedrijven). Een juiste inschatting is moeilijk  te maken: afhankelijk van hoeveelheid 

werkzaamheden door nutsbedrijven en sleuflengtes. Voorlopig extra inkomst te ramen van € 

8.825.
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PROGRAMMA 4 – VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 

 
Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                                Ambtelijk verantwoordelijk: K. Boessenkool 
                             W.E.N. Rijnsaardt   

 
 

Hoofddoelstelling: 
Verbeteren van de volksgezondheid en de leefomgeving 

  

1. Subdoelstelling: 
Streven naar zo gezond mogelijke inwoners 

 
1.1 Opstellen van een uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid  

Er is een uitvoeringsprogramma 2008-2011 opgesteld. De uitvoering is op de onderdelen 
gepland voor 2009 gestart. In de komende jaren worden de volgende onderdelen opgepakt. 

 
1.2 Uitvoering gemeentelijke taken Wet Publieke Gezondheid (voorheen de Wet Collectieve 

Preventie Volksgezondheid) 
Dit zijn wettelijke taken die door de GGD worden uitgevoerd. De door de gemeente in 2009 
opgedragen taken worden volgens opdracht uitgevoerd. 

 
1.3 Evaluatie lokaal gezondheidsbeleid  

De evaluatie staat gepland voor 2010. 
 
1.4 Opstellen en uitvoeren vervolgplan project Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek 

Er is een vervolgplan 2008-2010 opgesteld en uitvoering van het project is ingezet. 
 
 

2. Subdoelstelling: 
Schone en milieuhygiënische leefomgeving 

 
2.2 Bouwwerken zijn veilig, gezond om in te verblijven en passen in hun omgeving 

Bij alle relevante bouwvergunningen van woningen is getoets op de kwaliteit van de bodem en 
de akoestische kwaliteit van de omgeving. 
 

2.3 Activiteiten  zijn veilig, belasten het milieu minimaal en passen in hun omgeving 
Bij het verlenen van milieuvergunningen worden voorschriften gesteld om schadelijke 
milieueffecten te voorkomen cq te beperken. De milieuvergunning van Frico is na de uitspraak 
van de Raad van State onherroepelijk geworden. Tegen de milieuvergunning van de 
varkenshouderij aan de Laarstraat zijn bezwaren ingediend en eind oktober is de bahandeling 
bij de Raad van State. 
Er is beleid opgesteld over het plaatsen van zendmasten. 
Er is een richtingevende notitie opgesteld over hoe om te gaan met de externe veiligheid bij 
lpg-tankstations en dergelijke en deze is in de raadrotonde van 10 oktober besproken.  
Het geluidbeleid is voorbereid maar moet nog worden goedgekeurd door het college. 
In het kader de uitvoering van het afvalstoffenplan worden kunststofverpakkingen vanaf juni 
(met veel succes) gescheiden ingezameld. 

 
2.4 De bodem is geschikt voor de te onderscheiden functies; 

Er is bodembeleid opgesteld over het verplaatsen van grond met het doel te voorkomen dat 
licht vervuilde grond naar gebieden met schone grond wordt gebracht. 
 

2.5 De (grond)waterkwaliteit voldoet aan de daaraan gestelde eisen; 
Water is in onze gemeente een belangrijk aspect. Door middel van het Waterplan willen wij 
samen met het waterschap beleid opstellen om invulling te geven aan de bijzondere functie van 
water in onze gemeente. 
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De eerste gesprekken met commissie en klankbordgroepen hebben reeds plaatsgevonden. 
De commissie heeft ingestemd met de kaderstelling. 

 
2.6 Het energieverbruik (CO2-emmissie) wordt beperkt; 

Zowel regionaal als gemeentelijk worden hiermee successen geboekt. Te noemen vallen de 
stimuleringsregeling voor energiebesparing van bestaande woningen en woonpark Gelderland 
waar energiezuinige woningen worden gebouwd. 

 
 

Financiële Toelichting  

nadeel voordeel 

Lasten 326.797,00                      

164.672 Nadeel

15.000 Nadeel

147.125 Nadeel

nadeel voordeel 

Baten 162.125,00                      

15.000 Voordeel

147.125 Voordeel

Afvalverwerking

Doordat de transportkosten, overslagkosten en verwerkingskosten hoger zijn dan verwacht  en 

de inkomsten van oud-papier sterk zijn afgnomen ontstaat er op dit product een negatief saldo 

van € 164.672.

Rioleringsfonds / Rioolrecht

De verachting is dat de opbrengst rioolrecht € 15.000 hoger zal uitvallen dan begroot.

Aangezien de uitgaven en inkomsten binnen het product riolering budgettair neutraal verlopen 

in de begroting dient zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant de raming te worden 

verhoogd met 

€ 15.000.

 Het geheel wordt verrekend via het rioleringsfonds. 

Begrafenisrechten:

Behalve de normale begrafenisrechten, zijn er inkomsten op de posten 'Verlenging 

eigendomsrecht' en 'Afkoop onderhoudsrecht'. Dit betreft verlengingen per 1 januari 2009. De 

totale opbrengsten hiervan bedragen ongeveer € 147.125,--. Dit bedrag wordt apart weggezet 

als eenmalige extra inkomsten ten gunste van de reserve.

Rioleringsfonds / Rioolrecht

De verachting is dat de opbrengst rioolrecht € 15.000 hoger zal uitvallen dan begroot.

Aangezien de uitgaven en inkomsten binnen het product riolering budgettair neutraal verlopen 

in de begroting dient zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant de raming te worden 

verhoogd met 

€ 15.000.

 Het geheel wordt verrekend via het rioleringsfonds. 

Begrafenisrechten:

Behalve de normale begrafenisrechten, zijn er inkomsten op de posten 'Verlenging 

eigendomsrecht' en 'Afkoop onderhoudsrecht'. Dit betreft verlengingen per 1 januari 2009. De 

totale opbrengsten hiervan bedragen ongeveer € 147.125,--. Dit bedrag wordt apart weggezet 

als eenmalige extra inkomsten ten gunste van de reserve.
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PROGRAMMA 5 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

 
Portefeuillehouder: J.P.M. Alberse                         Ambtelijk verantwoordelijk: A. Vaartjes 

  

 

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 wordt door het college jaarlijks een 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 
Eind 2009 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van de 
invoering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen in de gemeente Oude IJsselstreek. 
 
Jeugd en Veiligheid 
Eind 2009 zal naar verwachting het Openbaar Ministerie zich aansluiten bij het convenant 
Veilige School. 
 
Externe Veiligheid 
Het extern veiligheidsbeleid is in voorbereiding en staat gepland voor behandeling in de 
gemeenteraadsvergadering van 10 december 2009. 
 
Rampenbestrijding 
Op 23 juni 2009 is de regio noord- en oost-Gelderland door de Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid getoetst op de mate van voorbereiding op de rampenbestrijding. Hierover is nog niet 
gerapporteerd. 

 

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. Aan 
het het van 2009 is de stand van zaken als volgt: 

− Bereikbaarheidskaarten 
De bereikbaarheidskaarten zijn uitgeleverd. Deze worden in eerste instantie fysiek op 
de voertuigen gelegd. Aan het eind van 2009 worden ze door middel van mobiele 
dataterminals beschikbaar op de voertuigen. 

− Invulling vacatures 
De medewerker bedrijfsvoering heeft het onderdeel 'bedrijfsvoering' binnen het 
taakveld opgepakt. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de verbeterpunten uit de 
RI&E. Verschillende producten zijn reeds ontwikkeld. Op het gebied van onderhoud is 
versterking gekomen, door deze versterking is het onderhoud stuctureel opgepakt. 

− Verbouw kazernes Silvolde en Varsseveld 
De kazerne in Silvolde is gereed. De kazerne van Varsseveld worden in november 
2009 opgeleverd. Vanaf dit moment beschikken we over drie kazernes die volledig 
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

− SBAW 
Een aanzienlijk deel van de projecten is inmiddels afgerond. Een aantal hebben een 
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structurele vorm gekregen. Op dit moment wordt de samenwerking verder uitgewerkt 
naar het 'open innovatiemodel'. Dit moet leiden tot nog meer voordeel en afstemming. 

− Visie op risicobeheersing SBAW 
Binnenkort wordt het eindproduct opgeleverd door adviesbureau Oranjewoud / SAVE. 

  

2. Subdoelstelling: 
Verkeersveiligheid verbeteren 

 
2.1 Uitvoeren Centrumplan Terborg 

Fysieke maatregelen verkeersstudie/ verkeersveiligheidsplan uitvoeren,waaronder 
profielaanpassing Walstraat, aanduiding fietssuggestiestroken, aanleg plateaus, 
uitwegconstructies en wegversmallingen 

–  Instellen van een 30 km zone. 
– De formele instelling van 30 km gebied krijgt in 2009 zijn beslag. 
– De fysieke maatregelen komen in uitvoering na afronding van de majeure 

bouwplannen aan de Walstraat. 
 

2.2 Uitvoeren Centrumplan Ulft 
– Realiseren extra parkeervoorzieningen (ondergronds en zo mogelijk aan randen) 

Er is achter de Blenk een extra parkeermogelijkheid gerealiseerd van 44 plaatsen. 
Deze locatie wordt steeds beter gevonden en gebruikt. Onder de locatie Smeltkroes 
zullen 73 parkeerplaatsen gerealiseerd gaan worden 

– Inrichten verkeersluw centrum 
Het verkeerscirculatieplan is eind december 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Met de start van de bouw van de locaties Smeltkroes zal de Kerkstraat geheel worden 
afgesloten. Dit is het moment om de verkeerscirculatie zoals vastgesteld in het VCP 
ook daadwerkelijk in te voeren. Hierover is goed overleg geweest met de wijkraad en 
de ondernemersvereniging De Hanze. 

 
2.3 Uitvoeren Centrumplan Varsseveld 

– Uitwerken nota parkeerfonds. Mogelijk invoeren blauwe zone, verbeteren  
parkeerverwijssysteem, weren vrachtverkeer uit centrum. 
Stand van zaken: het beleidskader parkeren (invoering blauwe zone, 
vrachtverkeerparkeerbeleid) is in november 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het besluit om een parkeerfonds in te voeren is aangehouden in de gemeenteraad van 
november 2008 voor verdere behandeling in de commissie.  
 
Gelet op bovenstaande en gelet op het feit dat de bewoners van Varsseveld zich 
ernstige zorgen maken over de parkeercapaciteit in Varsseveld, is er opdracht 
gegeven voor een grootschalig parkeeronderzoek in het centrum van Varsseveld, 
waarbij verwacht wordt dat de resultaten van het onderzoek in de eerste helft van 2009 
opgeleverd worden. 

 

3. Subdoelstelling: 
Sociale veiligheid verbeteren 

 
3.1 Uitvoeren Centrumplan Ulft 

– Geconcentreerd wonen in centrum bevorderen d.m.v. scheppen randvoorwaarden 
(bestemmingsplan) 
Het bestemmingsplan is bijna gereed en zal eind 2009 in procedure gaan. Door de in 
werking treding van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening is het noodzakelijk 
gebleken ook het kostenverhaal goed te regelen via een exploitatieplan. Hiervoor is 
meer tijd nodig dan vooraf voorzien. De bestemmingsplanprocedure loopt nu parallel 
aan de ontwikkelingen op de Blenk. De mogelijkheden voor een versnelde ontwikkeling 
van de achterzijde van het Kennedyplein Zuid worden onderzocht. 
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Financiële Toelichting  

nadeel voordeel

Lasten

nadeel voordeel

Baten

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden
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PROGRAMMA 6 – MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

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

 
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 
Dit coördinatiepunt is voorlopig ondergebracht bij de gemeente, afdeling RMO. Nu het Centrum 
voor Jeugd en Gezin is geopend zal het coördinatiepunt op termijn hierin worden 
ondergebracht.  

 
 

1.3 Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten 
Op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen, de huidige projecten hiervoor lopen naar 
tevredenheid 

 
 

 

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) 
Sinds 2009 is hiertoe een accountmanager binnen de gemeente aangewezen. Die beheert de 
contacten tussen gemeente en welzijnsinstelling en is verantwoordelijk voor het nakomen van 
de afspraken en de communicatie met de welzijnsinstelling. Met de welzijnsinstelling worden op 
dit moment afspraken gemaakt over de methode van verantwoording en wordt de uitvoering 
2010 voorbereid.  

 
 
 
 
 

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) 

Op 1 april zijn de drie vestigingen van het CJG geopend. Op dit moment gaat het nog met 
name om een frontoffice. Op dit moment wordt achter de schermen gewerkt aan een 
sluitende backoffice, in de loop van 2009 zullen de partijen daartoe een productenboek 
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ontwikkelen, waarin de producten van het CJG transparant en in ketensamenwerking worden 
aangeboden.  

 
 
 

3.2 Beleidsnota jeugd 
Deze beleidsnota is in concept gereed. In september heeft hierover een flexavond met de 
gemeenteraad en deskundigen plaatsgevonden. Dit najaar wordt het definitieve document 
aan college en raad aangeboden.   

 
 
 
 
 
 

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

 
4.1 Uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang 
 Geen bijzonderheden 
 
 
 
4.2 Toezicht- en handhavende taken peuterspeelzalen 

 Geen bijzonderheden 
 
 

5. Subdoelstelling: 
Vrijwilligers ondersteunen mensen in kwetsbare situaties en geven tegelijkertijd vorm aan 
maatschappelijke betrokkenheid 

 
6.1 Samen met organisaties voor (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers einddoelen opstellen. 

Hier is tot op heden via met name de VIT aandacht aan besteed. Het betreft een regionaal 
project.  

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

(zorg)vrijwilligers en mantelzorgers. 
Hier is tot op heden via met name de VIT aandacht aan besteed. Het betreft een regionaal 
project.  

6.3  
 
 
6.4 Meerjarige afspraken maken met organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg stimuleren. 

Hier is tot op heden via met name de VIT aandacht aan besteed. Het betreft een regionaal 
project.  

6.5  
 
 
6.6 PR rond vrijwilligerszorg stimuleren. 

 
 
 

 

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. 
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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.  
 

Er zijn in 2009 tot nu toe 79 mensen aangemeld bij Capabel Taal, totaal 32 trajecten zijn gestart. Vanaf 2007 zijn nu 188 mensen 
aangemeld en 122 trajecten gestart. Inmiddels zijn 15 mensen geslaagd voor het inburgeringsexamen. Voor de huisvesting van 
Generaal Pardonners geldt een taakstelling tot 31 december 2009 van 67. Op 1 april 2009 waren er 78 gehuisvest. De taakstelling 
is ruim gerealiseerd. 

 
 
 

 

7. Subdoelstelling: 
Iedereen doet mee 

 
Streven naar optimale uitvoering van de Wmo. 
Zie hiervoor ook beleidshoofdpunt WMO. Daarin is opgenomen wat er gedaan wordt aan deze 
subdoelstelling, met name in het kader van ketensamenwerking en minimabeleid.  
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Financiele toelichting nadeel voordeel

Lasten 573.275,00                    

380.000 Nadeel

36.000 Nadeel

292.000 Nadeel

40.000 Voordeel

113.788 Voordeel

19.063 Nadeel

Subsidiering peuterspeelzalen

De subsidieregeling peuterspeelzalen is aangepast. Uitgangspunt is een subsidiebedrag per 

peuterplaats. Alleen het reguliere peuterspeelzaalwerk wordt gesubsidieerd uit deze post . 

Subsidie voor VVE-zaken binnen de peuterspeelzaal worden in 2009 namelijk bekostigd uit de 

rijksbijdrage Onderwijs Achterstanden (door budgettaire ruimte binnen de voorziening 

Onderwijs Achterstanden Beleid)  Hierdoor is er budgettaire ruimte € 113.788 binnen de post 

subsidiering peuterspeelzalen ontstaan.

Uitvoering Wet Kinderopvang

De kosten voor inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen (omstreeks € 15,000), de kosten 

voor kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (€ 10.000) en de kosten kinderopvang voor 

doelgroepouders (uitgevoerd door ISWI) (15.000)  worden uit deze post betaald. De 

kinderopvangkosten voor doelgroepouders 2008 zijn door ISWI pas na sluitingstermijn 

jaarrekening 2008 binnengekomen. En dus geboekt op 2009.  Daarmee bedragen de totale 

kosten kinderopvang 2009 rond € 71.000. Een nadeel t.o.v. de oorspronkelijke. raming van € 

19.063.

Hulp bij het huishouden (inclusief PGB)

Op de hulp bij het huishouden in natura of persoonsgebonden budget (PGB) wordt een tekort 

verwacht van € 380.000. Dit is onder andere het gevolg van de prijsstijging die de 

zorgaanbieders hebben bedongen bij de tijdelijke verlenging van de (opgezegde 

aanbestedings) contracten. Ook neemt het aantal toegekende uren hulp bij het huishouden 

meer toe dan geraamd (type 1 - huishoudelijke hulp zonder begeleiding-: stijging van 4%, type 

2 - hulp bij het huishouden met regievoering -: stijging van 2,5%).

Inmiddels is bekend dat het Rijk meer bijdraagt aan de integratie-uitkering WMO, omdat de 

kosten landelijk gezien bij gemeenten flink zijn gestegen. Wij krijgen daarom van het Rijk een 

extra uitkering voor de WMO van € 173.574. 

Hierdoor blijft er een tekort bestaan voor de open-einde regeling van € 206.426 op een budget 

van ruim € 1,4 miljoen.

Leefvoorzieningen

Er wordt een tekort verwacht op de leefvoorzieningen van zo'n  € 36.000 Dit is voornamelijk te 

wijten aan hogere uitgaven omdat we een toename zien in het aantal verstrekte scootmobielen, 

rolstoelen en speciale fietsen. Het totale budget van deze open-einde regeling is € 1.440.516,-.

Woonvoorzieningen

Op de woonvoorzieningen wordt een tekort verwacht van ongeveer € 292.000. Dit is 

voornamelijk  te wijten aan meer aanvragen dan verwacht en verschillende grote (en dure) 

woningaanpassingen, waaronder het plaatsen van woonunits. Ook zijn er duidelijk meer 

uitgaven zijn geweest voor overige woonvoorzieningen, zoals trapliften en niet bouwkundige en 

woontechnische aanpassingen. Dit heeft grotendeels te maken met het beleidsuitgangspunt 

om mensen zo lang mogelijk in hun eigen sociale woonomgeving te kunnen laten functioneren.  

Daarentegen zijn de uitgaven voor verhuizing/inrichting meegevallen.

Wat betreft dit onderdeel moeten gerichte maatregelen getroffen worden om met de begrote 

budgetten dezelfde of meer maatschappelijke effecten te bereiken. Daarvoor is het 

noodzakelijk te analyseren waar de autonome groei van verstrekte voorzieningen vandaan 

komt en of deze binnen onze gemeente groter is dan bijvoorbeeld in andere gemeenten of 

landsdelen. 

Ten aanzien van de woonvoorzieningen worden de huidige regelingen kritisch doorgenomen. 

De vraag is of het standpunt om mensen zo lang mogelijk in hun eigen 

sociale omgeving te laten wonen te handhaven is door de regelingen op een andere wijze 

in te richten. Daarbij is het noodzakelijk om afspraken te maken met de woninbouw

corporatie en andere relevante instellingen, waardoor meer aangepaste woningen

 beschikbaar kunnen komen voor de daarvoor bestemde doelgroep. 

Daarbij zal ook het component van zorgarrangementen worden betrokken, zodat 

beschikbare middelen efficiënt ingezet kunnen worden en we met dezelfde middelen 

meer mensen kunnen bedienen. Daarvoor is het belangrijk dat er voldoende 

managementinformatie vrijkomt. 

Uitvoeringskosten Wmo

Er worden meer indicaties door de gemeente zelf gedaan dan geraamd, waardoor er € 40.000 

minder zal worden uitgegeven aan externe indicatiekosten( CIZ).
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nadeel voordeel

Baten 271.000,00                    

306.000 Nadeel

30.000 Nadeel

65.000 Voordeel   

       

10.000 Nadeel 

10.000 Voordeel 

Woonvoorzieningen. 

Het is mogelijk om een dure woningaanpassing bij het rijk te declareren. De verwachting is dat 

van het Ministerie hiervoor een bedrag wordt ontvangen van € 65.000. Dit bedrag was nog niet 

geraamd. Er wordt echter geen onderlinge verrekening meer toegepast als er een (gebruikt) 

hulpmiddel wordt herverstrekt. Daarom zullen er ook geen “inkomsten uit depot” meer worden 

ontvangen. Dit levert een nadeel op van € 10.000.

Invalidenparkeerkaart

Omat ten tijde van de begroting nog onduidelijk was of er een eigen bijdrage bij de klant in 

rekening mocht worden gebracht voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, is 

hiervoor niets geraamd. Inmiddels is duidelijk dat dit is toegestaan en daarom krijgen we in 

2009 waarschijnlijk € 10.000 binnen.

Hulp bij het huishouden:

De begrote eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden waren gebaseerd op cijfers die ons 

aangereikt werden door het Rijk. Het Rijk heeft deze cijfers gebaseerd op de gegevens die zij 

van de zorgkantoren hebben ontvangen, die voorheen hiervoor verantwoordelijk waren. 

Inmiddels is gebleken dat de cijfers van de zorgkantoren veel te riant zijn opgesteld. Het gevolg 

hiervan is dat de inkomsten van eigen bijdragen te riant zijn ingeschat. Daarom zal er € 

306.000 minder binnenkomen dan geraamd. 

Leefvoorzieningen

Bij de aanbesteding van hulpmiddelen is er voor gekozen om geen onderlinge verrekening 

meer toe te passen als er een (gebruikt) hulpmiddel van een andere gemeente wordt 

herverstrekt. Daarom zullen er ook geen “inkomsten uit depot” meer worden ontvangen. Dit 

levert een nadeel op van € 30.000.
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PROGRAMMA 7 –  CULTUUR, RECREATIE EN SPORT 

 
Portefeuillehouder: J.F.M. Freriks                                                    Ambtelijk verantwoordelijk: H. Helsloot 
                             G.A. van Balveren 
                                  J.W. Haverdil 
                             W.E.N. Rijnsaardt   

 

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). 
 Rapport Faunapassages voor deze EVZ is klaar. De nieuw aan te stellen 

landschapscoördinator gaat mede op basis hiervan een uitvoeringsplan voro deze EVZ maken.  
 
1.2 Opstellen Uitvoeringsplan de EVZ Boven Slinge 

Visie is klaar. In overleg met enkele initiatiefnemers worden projectvoorstellen voorbereid 
 
1.3 Uitvoering EVZ Oude IJssel 

Geen bijzonderheden sinds vorige Berap. 
 
 

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

 
2.1 Uitbreiding recreatieve routes 

Geen bijzonderheden sinds de vorige Berap 
 
2.2 Aanleg TOP’s Idinkbos en Cultuurcluster 

Zijn aangelegd. 
 
2.3 Uniform Toeristische objectbewegwijzering 

Voorbereiding loopt, uitvoering medio 2010  
 
2.4 Digitale informatiezuilen 

Momenteel worden de technische ontwikkelingen irt de digitale informatiezuilen nader 
bestudeerd. 

 
 
2.5 Achterhoekspektakeltoer 

Editie 2009 op het DRU-terrein verlangde de nodige improvisatie maar was een groot succes.  
 
 
2.6 Invoering fietsknooppuntsysteem 

Is uitgevoerd 
 
2.7 Samenwerken aan vrijetijdseconomie in de Achterhoek 

Geen bijzonderheden sinds de vorige Berap 
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3. Subdoelstelling: 
 Bevorderen verbreding en implementeren kunst- en cultuurgedachtegoed 

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

 
 
 
 

3.2 Invulling geven aan doorontwikkelen van het Gebiedsgericht Cultuurbeleid Achterhoek (2009 
en verder) 

 
 
 
 

3.3 Realisatie Cultuurfabriek DRU in 2009  (Zie beleidshoofdpunt) 
 
 
 
 

3.4 Realisatie IJzermuseum in 2009 / 2010  
 

 
 
 
3.5 Subregionaal Cultuurmanagement vormgeven (2009 en verder) 

 
 
 
 

3.6 Vernieuwing en herijking bibliotheekwerk in 2009 
 
 
 
 
3.7 Realisatie professioneel muziekonderwijs in dependance in de gemeente in 2009  
 
 
 
 

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

 
4.1 Nota accommodatiebeleid 

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

Breedtesport.  
 

 
4.3 Uitvoering B-fit 
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5. Subdoelstelling: 
Behoud cultuurhistorisch erfgoed en verbreden van draagvlak hiervoor 

 
5.1 Opstellen cultuurhistorische beschrijving en kaart van de gemeente 

 
 

5.2 Archeologische waardekaart en archeologiebeleid 
 

 
5.3 Actualiseren beschrijvingen gemeentelijke monumentenlijst 

 
 

5.4 Analyse erfgoed wederopbouwperiode. 
 

 
5.5 Inventarisatie historische begraafplaatsen en ontwikkelen beleid 

 
 
5.6 Monumentengids uitbrengen 

 
 

Verbeteren informatievoorziening 
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Financiële Toelichting  

 

nadeel voordeel 

Lasten 40.000,00                        

30.000 Voordeel

50.000 Nadeel 

20.000 Nadeel

nadeel voordeel 

Baten -                                   3.010,00                          

10.000 Voordeel

6.990 Nadeel

Overige accommodaties verhuur

Omdat er dit jaar minder panden verhuurd worden zijn de (huur) opbrengsten € 6.990 lager dan 

voorgaande jaren.

Bibliotheek

De investering t.b.v. automatisering uitleen en inname leidt tot een lichte stijging van de 

exploitatielasten. De bibliotheek zet 1 fte in voor de balie/receptiefunctie van Drufabriek en de 

informatiecorner vullen zij samen met de VVV-Achterhoek. Verder zijn de openingstijden 

verruimd. Gepoogd wordt om de openingstijden aan te laten sluiten bij de piekuren van de 

Drufabriek. 

Met een geringe investering gaan de bezoekerstijden van 22 uur naar 34 uur per week. Na monitoring 
moet blijken of dit ook voor andere vestigingen kan gaan gelden.  

Zwembad van Pallandt

Door de  wisseling van energieleverancier zijn de voorschoten van energie opnieuw 

berekenend. In deze voorschoten zitten onduidelijkheden. De afrekening van 2008 heeft tot 

gevolg dat er in 2009  

€ 30.000 is teruggestort dit  ten gunste van de uitgaven van energie 2009. 

Ondanks deze teruggave 2009  is het verbruik van energie nagenoeg hetzelfde als voorgaande 

jaren. 

Voor de begroting zal daar rekening mee gehouden moeten worden. De overige uitgaven en 

inkomsten lopen in de pas.  

Zwembad de Paasberg

De overgang naar een nieuwe energieleverancier zorgde voor veel onduidelijkheid. In 2008 zijn 

de voorschoten aangepast.(verlaagd) waardoor de begroting voor het jaar 2009  naar beneden 

is bijgesteld. Dit heeft in 2009  tot gevolg gehad een nabetaling ten laste van de begroting 2009 

van het jaar 2008 van € 20.000, tevens zijn de voorschoten weer met een verhoging 

aangepast. Het resultaat van deze onduidelijkheid zal naar verwachting een overschrijding 

veroorzaken van  € 50.000.

De overige uitgaven lopen conform de begroting. De inkomsten geven een stijging te zien. 

Door een redelijke zomerseizoen 2009  is er  € 10.000 meer geïncasseerd  dan begroot.   

Zwembad de Paasberg. De inkomsten geven een stijging te zien. Door een redelijke 

zomerseizoen 2009  is er  € 10.000 meer geïncasseerd  dan begroot.   
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PROGRAMMA 8 –  ONDERWIJS  

 

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

 
 

 

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). 

 

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. . 

 
(voor 1.1. t/m 1.4 zie toelichting beleidspunt Brede school). 
 
1.1 Terborg: Realisatie multifunctionele accommodatie 
1.2 Silvolde: Voorschoolse voorzieningen en gymzaal in servicecentrum Lichtenberg 
1.3 Varsseveld: Haalbaarheidsonderzoek samengaan Koningin Wilhelminaschool en 

Maranathaschool 
1.4 Ulft: Ontwikkelingen Vogelbuurt-Biezenakker in relatie tot positie basisscholen De Dobbelsteen 

en St. Anthonius. 
 
 
 
 

2. Subdoelstelling: 
Ontwikkelen van een integrale onderwijsbeleidsvisie. 

 
2.1 Opzet “Lokaal Educatieve Agenda”. 

De voorbereidingen voor de opzet van de Lokale Educatieve Agenda zijn gemaakt. Als 
procesaanzet is een inventarisatie gemaakt van bestaande beleidsvelden en 
samenwerkingsverbanden tussen gemeente, onderwijsveld en overige instellingen. Met 
gebruikmaking van het ondersteuningsaanbod van Obéron zijn gesprekken gestart om te 
komen tot een eerste kaderstelling. Deze worden 15 september in een eerste werkbijeenkomst 
met het veld besproken. 

  
  
2.2 Verdere uitvoering en implementatie speerpunten uit lopende onderwijsachterstandenplan 

2006-2010. 
 De uitvoering loopt volgens planning. Monitoring is gestart. Schakelklassen is een succes. 

Daarnaast is extra doelgroepenbeleid ontwikkeld door inzet extra VVE-leidsters. 
 
 
2.3    Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten. 

Is een doorlopend proces vanuit het toezicht op de leerplicht in afstemming met Regionaal 
Meld- en Coördinatipunt, Zorgteams, Centrum voor Jeugd en Gezin en vanuit de individuele 
cliëntbehandeling.  

 
 
 

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

 



2e Bestuursrapportage 2009 42 

3.1        Beleidsplan integratiebeleid. 
Het Beleidskader Integratie is in 2008 door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsplan waarin 
opgenomen waar vorm is gegeven aan de manier hoe de integratie in de praktijk eruit moet 
zien is gereed.  

 
   3.2     Kinderen krijgen kansen.  

  Het project wordt gefinancierd met provinciale subsidiegelden en is in 2009 gefaseerd       
ingevoerd. Doel: het verkleinen van de ontwikkelings- en taalachterstand van 0-4 jarigen, in het 
bijzonder van allochtone kinderen., zodat hun kansen op een goede schoolloopbaan 
verbeteren.  
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Financiële Toelichting  
 
 
 

nadeel voordeel

Lasten 56.875,00                      

56.875 Nadeel

nadeel voordeel

Baten

Leerlingenvervoer

Bij aanvang van het schooljaar 2009/2010 maken 323 leerlingen gebruik van deze regeling. 

Ook komen er steeds meer verzoeken voor bekostiging van het stagevervoer. Het aantal 

leerlingen dat op grond van medische indicatie individueel vervoerd moet worden stijgt. De 

kosten van het leerlingenvervoer stijgen door: toename van het aantal leerlingen dat gebruik 

maakt van deze regeling, toename van het aantal leerlingen dat stage gaat lopen en de 

toename van het aantal individuele ritten. Dit resulteert in een stijging van de uitgaven van € 

56.875.

geen bijzonderheden
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PROGRAMMA 9 –  SOCIALE VOORZIENINGEN  

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

 

 

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 

 Hiertoe zijn in 2008 prestatieafspraken gemaakt. Hierover vindt structureel overleg plaats. 
 
 
 

 

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

 
2.1 Financieel beter toegankelijk maken sociaal-culturele activiteiten 

Op dit moment vinden huisbezoeken plaats in het kader van armoedebeleid, waar nodig 
worden mensen gewezen op de mogelijkheden tot vergoedingen in dit kader. Hiervoor 
heeft de gemeente de huisbezoeken geïntensiveerd, wat heeft geresulteerd in meer 
gebruik van minima-regelingen. Een uitwerking hiervan (resultaten en gevolgen) volgt nog. 

 
 

 
2.2 Project Sociale activering fase 4 klanten 

 Geen nieuwe ontwikkelingen op dit moment 
 
 
 
 
 

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. 
Is gebeurd. 

 
 
 
 
 

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

 
4.1 Participatiebudget inzetten om synergie te kunnen ontwikkelen.  

Inmiddels is in samenwerking met het ISWI vorm gegeven aan het participatiebudget. De 
bedoeling is dat het ISWI hieraan uitvoering gaat geven. Door de synergie tussen de 
verschillende regelingen goed te gebruiken, kan meer uitstroom worden bewerkstelligd. 
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Financiële Toelichting  
 

nadeel voordeel

Lasten 209.500,00                    

68.500 Nadeel 

141.000 Nadeel

nadeel voordeel

Baten

Minimabeleid

De verwachting is dat de uitgaven aan minima in 2009 stijgen met € 68.500. Dit is een gevolg 

van het succes van het project “huisbezoeken” aan mensen die op of rond het minimum 

inkomen zitten. Door het project zijn veel mensen bereikt die tot nu toe de weg naar de 

gemeente nog niet hadden gevonden. Het aantal nieuwe aanvragen is verdubbeld ten opzichte 

van 2008. Daarbij is er ook gekeken naar mogelijke rechten vanuit 2008. Indien men in 2008 

ook recht had op een vergoeding, is deze alsnog uitgekeerd in 2009 (inhaalslag).

Daarbij zijn er een aantal regelingen in 2009 verruimd. De vergoedingen vanuit het Sociaal 

fonds zijn verhoogd van € 100 naar € 115 per persoon (inhaalslag van een indexering die een 

aantal jaren niet was doorgevoerd). Ook worden er nu bijdragen voor studiekosten verstrekt (€ 

60 per kind in het basisonderwijs en € 150 per kind in het voortgezet onderwijs).

Bovendien wordt er nu direct uitbetaald als er voldoende grondslag is voor toekenning, zonder 

overlegging van nota’s (bewijzen) vooraf (administratieve lastenverlichting). In de praktijk blijkt 

dat nu de administratieve drempel niet meer bestaat, het aantal 

aanvragen stijgt.

Geen bijzonderheden

Bijzondere bijstand

We verwachten en tekort van ongeveer €141.000. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te 

geven. Allereerst zijn er meer aanvragen binnengekomen door het succes van het al 

genoemde “huisbezoeken” project. Daarnaast zijn onze bestaande klanten ook nog eens extra 

benaderd, waardoor aan deze groep ook veel toekenningen zijn gedaan. Onze actie om het 

“niet gebruik van gemeentelijke voorzieningen”, vooral onder minima, te verminderen is dus erg 

geslaagd. Ook zijn er regelingen in 2009 verruimd. Zo is er nu de “witgoedregeling” en is er een 

regeling categoriale bijzondere bijstand voor ouderen die langdurig op het minimum zitten. 

Tenslotte zijn er in 2009 in verband met de uitvoering van een wettelijke taak en het voldoen 

aan de wens van de gemeenteraad om méér te doen aan huisvesting van statushouders en 

generaal pardonners veel extra kosten gemaakt voor deze doelgroep. Het gaat vooral om 

inrichtingskosten, maar deze groep maakt ook gebruik van overige vergoedingen aan 

bijzondere bijstand.
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PROGRAMMA 10 –  ALGEMEEN BESTUUR   

 
Portefeuillehouder: J.P.M. Alberse                                           Ambtelijk verantwoordelijk: Vacature 
                                  C.M. Sluiter-Kuilwijk 

 

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 vindt jaarlijks een gesprek plaats tussen college van 
 B&W en belangenverenigingen. De belangenverenigingen hebben een contactpersoon  
 binnen de gemeente, waar zij regelmatig overleg mee hebben.  In oktober 2009 vindt een  
 kernbezoek plaats in samenwerking met Fidessa, Wonion en Politie. Bewoners worden  
 hiervoor uitgenodigd en hebben onderwerpen voor dit kernbezoek aangedragen. Een  
 tweede kernbezoek wordt na de winter gepland.  

 
 

2. Subdoelstelling:  
Waardering dienstverlening met minimaal een 7 

 
2.1 Voorbereiding invoering omgevingsvergunning per 1-1-2010  

De datum van invoering wordt gewijzigd. VROM spreekt nu van medio 2010 (1 juli?). De 
implementatie van de voorloper van het Wabo-softwarepakket.Squit is gestart. Tevens is de 
gemeente aangemeld bij het vergunningenloket online. Wij gaan er vanuit dat wij op het 
moment van invoering van de Wabo op voldoende wijze aan de Wabo-gedachtegoed 
voldoen.  Op dit moment handelen wordt al middels het gastheerschap/bouwteam al zoveel 
mogelijk in de geest van de Wabo gehandeld (een integrale vergunning, betere 
dienstverlening) 

 

3. Subdoelstelling:  
Kwaliteitsverbetering openbaar bestuur 

 
3.1 Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid door college  

Komt in het najaar pas weer aan de orde. 
 
 

3.2  Kwaliteitsverbetering P&C-instrumentarium 
De ontwikkeling van Planning en Control bij het taakveld Financiën verloopt conform 
planning. De aanvulling van de controllers met een ondersteunende functie heeft een positief 
effect op de ontwikkeling. Het traject naar de begroting 2010 is voorafgegaan van het 
Krokusberaad. Ook wordt in de voorjaarsnota een voorstel gedaan om de cyclus te 
automatiseren om dit proces efficiënter te laten verlopen en om de kwaliteit van de producten 
in de cyclus te verbeteren. Voorgenomen activiteiten en verbeterpunten verlopen conform 
planning en naar wens. 

 
 

4. Subdoelstelling:  
Promotie gemeente 

 
4.1 Opstellen plan van aanpak marketingcommunicatie 

Plan van aanpak marketing is in de zomer gepresenteerd en uitvoering wordt nu  
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opgepakt. Concrete voorbeelden hiervan zijn het motivaction doelgroepenonderzoek voor de 
Biezenakker, verbetering projectcommunicatie en het plaatsen van een gemeentelijk 
corporate advertentie die geplaatst is in het huis-aan-huis krant Huntenpop. Waar mogelijk 
worden bijzondere, unieke momenten aangegrepen om vrije publiciteit te genereren. 
Specifiek wordt daarbij gekeken in hoeverre de momenten een positieve bijdrage leveren aan 
de naamsbekendheid en gewenste beeldvorming van de gemeente Oude IJsselstreek. 

 
 

6. Subdoelstelling:  
Een goede leefomgeving  
 

 
6.1 Bouwwerken zijn veilig, gezond om in te verblijven en passen in hun omgeving  

Door toezicht en handhaving op het bouwproces is in verschillende gevallen bewerkstelligd 
dat de bouwwerken zijn gaan voldoen aan de eisen die de wet stelt aan veilig en gezond 
wonen en werken. De uitvoering van de bouwcontroles vertoont een geringe achterstand 
t.o.v. het programma. Dit komt door het later beginnen en het inwerken van nieuwe 
medewerkers. De verwachting is dat deze achterstand kan worden ingehaald. 
 

6.2 Activiteiten zijn veilig, belasten het milieu minimaal en passen in hun omgeving.  
Door toezicht en handhaving bij milieu-inrichtingen zijn overtredingen die schadelijk zijn voor 
het milieu voorkomen en beëindigd. De uitvoering van de milieucontroles verloopt volgens 
plan. 

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

Door toezicht en handhaving is milieuschade aan de bodem voorkomen. De uitvoering van 
de milieucontroles verloopt volgens plan. 
 

6.4 De bestaande natuurwaarden worden in stand gehouden.  
Door toezicht en handhaving op de openbare ruimte in het algemeen en bomen en zwerfafval 
in het bijzonder zijn de bestaande natuurwaarden in stand gehouden. 

 
   6.5 Het beleid m.b.t. het illegaal bewonen van recreatieverblijven 

De kadernotitie is opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de verwachting 
dat in de raad van september het beleid zal worden vastgesteld. 
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Financiële Toelichting  

nadeel voordeel

Lasten 89.600,00                      

10.800 Voordeel

12.000 Nadeel

14.000 Nadeel

69.400 Nadeel

5.000 Nadeel

nadeel voordeel

Baten 40.000,00                      

45.000 Voordeel

5.000 Nadeel

Abonnementen,losbladige uitgaven

De update van het bestand voor abonnementen is afgerond. In 2008 zijn er wat abonnementen 

opgezegd en in 2009 en 2010 lopen er ook een aantal abonnementen af. De besparing 2009 is 

€ 10.800. 

GBA (leges)

Met ingang van januari 2009 is de verplichting tot het overleggen van uittreksels bij de 

huwelijksaangifte afgeschaft. De circulaire van het Ministerie van Justitie met deze nieuwe 

werkwijze is pas op 12 december aan de gemeenten verzonden. Door deze regeling zullen er 

minder uittreksels worden afgegeven, dus minder inkomsten op de post GBA (leges). De 

verwachting is dat het om ruim € 5.000 gaat.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In 2009 zijn en zullen er diverse personele mutaties plaatsvinden. Hierdoor zal het budget 

overschreden worden aangezien er alleen al bij de buitendienst 5 nieuwe medewerkers zullen 

beginnen die het complete pakket aan persoonlijke beschermingsmiddelen  nodig zullen 

hebben. 

Het budget verhogen met € 5.000.

Kantoorartikelen

De verwachting is dat er een tekort ontstaat van € 14.000 dit is onder meer een gevolg van de 

personeelsuitbreiding met circa 30 fte.

Postverspreiding

De verwachting is dat er een tekort ontstaat van € 12.000 ten gevolge van de gehouden 

verkiezingen voor het Europees Parlement.

Software

Dit jaar zijn veel softwarepakketten naar een nieuwe versie gegaan. Overschrijding van € 

69.400 wordt ingeschat als incidenteel. 

Milieuhandhaving

De extra inkomsten van € 45.000 zijn een gevolg van opgelegde dwangsommen. 
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ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN   

 

Portefeuillehouder: G.A. van Balveren                                           Ambtelijk verantwoordelijk: Vacature 
 

Financiële analyse en ontwikkelingen nadeel voordeel

Lasten 551.896,00                    

750.000 Voordeel

15.000 Nadeel 

183.104 Nadeel

Ka pitaallasten

Door de definitieve staat C 2008(Investeringen)  door te rekenen naar 2009 en door een 

stagnatie in o.a. het verloop van de lopende Investeringen is er een voordeel te berekenen op 

de kapitaallasten 2009 van plm. € 750.000

IZA-gelden

In verband met de invoering van de zorgverzekeringswet per 1 januari 2006, is eind 2005 

besloten om de gemeenschappelijke IZA-regeling per 1 januari 2006 op te heffen. De 

liquidatiefase die daarmee gepaard gaat is toen ingezet en de eerste tranche  wordt in 2009 

afgerond. Nadat IZA aan alle verplichtingen heeft voldaan, krijgen de deelnemende lichamen 

uitbetaald wat overblijft. De uitbetaling aan de deelnemers is in verhouding tot de bijdrage van 

de deelnemers. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een bedrag ontvangen van € 366.207.  

Voorgesteld wordt voor de helft van dit bedrag t.w. € 183.104 een bestemmingsreserve te 

vormen voor opleiding en ontwikkeling personeel voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

Nagekomen baten en lasten

Aan de uitgavenkant is o.a. betaald een afgeboekte vordering van € 15.000 wegens 

faillissement. 



2e Bestuursrapportage 2009 50 

 

nadeel voordeel

Baten 125.127,00                    

173.574 Voordeel   

  

  605.720 Nadeel

59.000 Nadeel

245.000 Voordeel

366.207Voordeel

70.066 Voordeel

10.000 Voordeel

85.000 Nadeel

IZA-gelden

In verband met de invoering van de zorgverzekeringswet per 1 januari 2006, is eind 2005 

besloten om de gemeenschappelijke IZA-regeling per 1 januari 2006 op te heffen. De 

liquidatiefase die daarmee gepaard gaat is toen ingezet en de eerste tranche  wordt in 2009 

afgerond. Nadat IZA aan alle verplichtingen heeft voldaan, krijgen de deelnemende lichamen 

uitbetaald wat overblijft. De uitbetaling aan de deelnemers is in verhouding tot de bijdrage van 

de deelnemers. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een bedrag ontvangen van € 366.207.  

Het is de bedoeling dat de helft van dit bedrag t.w. € 183.104 gereserveerd gaat worden voor 

opleiding en ontwikkeling personeel voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

Onroerende zaakbelastingen eigenaren woning

De verwachting is dat de totaalopbrengsten O.Z.B eigenaarsgedeelte woningen

 € 85.000 lager uitvallen dan begroot.  De oorzaak ligt in het feit dat € 106.000 teveel 

ontvangen woonlasten 2008 terug is gevloeid naar de burgers. De primitieve begroting is 

hierop niet aangepast.

Onroerende zaakbelastingen gebruikers niet woning

De verwachting is dat de opbrengsten O.Z.B. gebruikersgedeelte niet-woningen

 € 10.000,-- hoger uitvallen dan begroot.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is volgens de laatste uitdraai ( 2009-10) van het Ministerie te berekenen 

op € 35.645.575.  Hiervan is € 4.335.174 WMO 2009, dit is een voordeel van € 173.574. Dit 

resulteert in een nadeel op de algemene uitkering van € 380.562. 

Binnen de algemene uitkering 2009 wordt € 143.200 ontvangen voor de zgn. 

combinatiefuncties Bovendien is er een bedrag van € 81.958 ontvangen voor uitvoeringskosten 

Inburgering.

Dit verhoogt het nadeel op de algemene uitkering tot een bedrag van € 605.720.

Nagekomen baten en lasten

Aan de uitgavenkant is o.a. betaald een afgeboekte vordering van € 15.000 wegens 

faillissement. Aan de inkomstenkant zijn bedragen ontvangen tot een totaal bedrag van plm. € 

245.000. Dit betreft in hoofdzaak de ontvangst ad € 134.500  van het Waterschap inzake 

afrekening grondwaterbelasting  2004-2006 en terugontvangsten tot een bedrag van plm. € 

90.000 inzake elektra-afrekeningen div. gebouwen over 2008.

Bank Nederlandse Gemeenten

De BNG aandelen zijn gedaald van € 1,75 per aandeel (2007) naar € 1,42 (2008). Voor de 

gemeente Oude-IJsselstreek met 161.460 aandelen betekent dit een daling van het dividend 

van € 59.000.         

Overzicht kapitaallasten

De meer-opbrengst rente betreft hoofdzakelijk de ontvangen rente voor de verkoop van de 

NUON-aandelen.

 


