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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 2014 
 
Algemeen 
De tweede bestuursrapportage 2014 ligt voor u, deze behandelt de periode tot 1 september 2014. Op 
basis van deze cijfers is een doorkijk gemaakt over de verwachte resultaten tot het einde van het jaar. 
 
Leeswijzer 
In de bestuursrapportage wordt op basis van de kernprestaties uit de programmabegroting 
gerapporteerd over de voortgang van de programma’s.  
De volgende bijlagen vindt u achtereenvolgens achteraan in dit boekwerk: 

� Bijlage 1: Onvoorzien  
Deze bijlage geeft een overzicht van de post onvoorzien.  

� Bijlage 2: Financieel overzicht afwijkingen exploitatie budgetten per programma 
Hierin vindt u de afwijkingen, inclusief toelichtingen, ten opzichte van de exploitatiebudgetten 
uit de begroting 2014. 

� Bijlage 3: Begrotingswijziging 
� Bijlage 4: ICT paragraaf 

 
In deze berap hebben we geen scorekaart toegevoegd. Deze is ten opzichte van de 1

e
 berap niet 

gewijzigd. 
 
Samenvatting 
Het volgende overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van het begrotingssaldo op hoofdlijnen. 
 

Ontwikkelingen tov begroting 2014   2014 

Saldo begrotingsboekwerk 2014 - 2017   198.311 

      

resultaten maatregelen augustus -588.750   

resultaten exploitatiebudgetten augustus incidenteel 920.537   

resultaten exploitatiebudgetten augustus structureel -309.000   

      

      

resultaat 2014   22.787 

      

Actuele stand begroting 2014 – 2017   221.098 

 
 
Op basis van de begroting 2014 verwachtten we een positief saldo van € 198.311. De actuele 
inschatting is nu dat 2014 een positief resultaat zal laten zien van € 221.098. Deze verbetering van het 
saldo wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de budgetten en de maatregelen. 
 
De stand van de maatregelen is ten opzichte van de 1

e
 berap niet gewijzigd. 
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In de exploitatiebudgetten wordt het saldo veroorzaakt door: 

subsidies sportverenigingen -70.000 

Love kunstwerk -55.000 

ISWI -174.000 

WEDEO 115.000 

CAO -100.000 

voordeel kapitaallasten 635.000   
Deze zijn alle incidenteel van aard. 
  
In de structurele component van de exploitatiebudgetten zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 1

e
 

berap. 
 
 
Grondexploitaties 
In een aparte raadsrotonde wordt u nader geïnformeerd over de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de grondexploitaties voor met name woningbouw in verband met onder andere de 
voortdurende economische situatie. Deze rotonde zal 16 oktober plaatsvinden.  
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VERANTWOORDING PER PROGRAMMA
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PROGRAMMA 1 
Krachtige kernen in prachtig gebied 
 
Programma-inhoud 
Dit programma gaat over de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van de hele gemeente. Basis voor 
dit programma zijn de gemeentelijke Structuurvisie en Woonvisie, maar ook het WMO beleidsplan, dat 
ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving in de kernen en het voorzieningenniveau een 
belangrijke onderlegger is.  
 
Wat willen we bereiken? 

Hoofddoelstelling programma (missie) 
De gemeente biedt de inwoners een unieke combinatie van landelijk wonen met stedelijke 
voorzieningen, in een leefbaar buitengebied en met landschappelijke en ecologische kwaliteit. 

 
 

Doelstelling 1: 
De leefomgeving in de kernen is op orde  

 
De uitvoering van de centrumplannen wordt zo veel mogelijk verder ter hand genomen. Hierbij werken  
wij samen met de markt en de partners. Waar mogelijk werken wij mee met plannen uit de 
samenleving.  
 
Activiteiten 2014: 
1.1 Wij voeren regie over de verdere woningbouw aan ’t Gietelinck te Ulft. Hierbij zijn wij voor de 

uitvoering afhankelijk van de medewerking van Wonion en marktpartijen. 
Wonion start in de tweede helft van 2014 met de bouw van 32 woningen aan de DRU Laan. 
KVO start dan ook met de bouw van vier (van de resterende 22) woningen in plandeel zuid. 
Tevens start KVO de verkoop van de woningen in het landmark in plandeel zuid. 

1.2 In Ulft wordt verder gewerkt aan het Centrumplan. In 2014 zijn de realisatie van de supermarkt 
aan de Veldstraat (incl. openbare ruimte) en de invulling van de kop van Deken Nijkampstraat 
aan de orde. De planvorming voor de Blenk wordt opgepakt. 

1.3 Wij voeren regie over de woningbouw in Hutten-Zuid fase II, conform het raadsbesluit van 
september 2013. 
Hierbij zijn wij voor de uitvoering afhankelijk van initiatieven van marktpartijen. 

1.4 Wij voeren regie over het centrumplan Terborg. Het realiseren van de laatste opgave in Terborg 
(Deurvorst/Trinity) is sterk afhankelijk van de kansen die zich voordoen. Waar mogelijk wordt 
meegewerkt. 
Met de recente overname van de locatie door de gemeente is ingezet op het doorbreken van de 
ontstane impasse in de beoogde herontwikkeling. Er zijn geïnteresseerde partijen, waarmee 
oriënterende gesprekken zijn geagendeerd. 

1.5 Lokale partijen in Gendringen worden gestimuleerd met een gezamenlijk plan voor het centrum 
te komen.  

1.6 In Varsseveld spreken we met de betrokkenen over de visie over vrijkomende locaties in en 
rond het centrum, zoals de voormalige zuivelfabriek. 

1.7 Het groenbeleid wordt samen met inwoners, maatschappelijk middenveld en ondernemers 
geactualiseerd, bijvoorbeeld ten aanzien van het wijkgericht werken en de (tijdelijke) invulling 
van (voormalige) woningbouwlocaties. 

1.8 Het openbare verlichtingsplan wordt (verder) uitgevoerd. In 2014 wordt de verlichting in het 
buitengebied aangepast. 
In 2014 wordt de verlichting in het buitengebied geïnventariseerd en eventueel aangepast.  

1.9 Het rioleringsplan (VGRP) wordt (verder) uitgevoerd, zoveel mogelijk in samenloop met 
wegonderhoud. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de techniek van relining. 
Daarnaast zal verder gewerkt worden aan een robuuster rioolsysteem in verband met de 
klimaatontwikkelingen. 
Verder zal, evenals in 2013, de hoogte van de rioolheffing bekeken worden aan de hand van de 
werkzaamheden die nodig zijn en de ontwikkeling van het rioolbufferfonds. 
Voor dit jaar staat de vervanging van de riolering in onder andere de Neering Bögelstraat, 
Bruntstraat, en Nijverheidsstraat in Terborg op de planning. De voorbereiding hiervan is 
inmiddels opgestart. Hetzelfde geldt voor de vervanging van de riolering in de Dahliastraat en 
een deel van de Grotestraat in Gendringen. In Westendorp wordt op dit moment een 
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hemelwaterriool in de Doetinchemseweg aangelegd, in combinatie met een totale reconstructie 
van de weg. Naast het vervangen van riooleidingen, worden er ook bestaande rioolleidingen 
voorzien van een kunststof coating. Op deze manier wordt de levensduur van de leidingen weer 
opgerekt naar minimaal 60 jaar. Binnen de kern Varsseveld gaat het om de riolering in de van 
Pallandtstraat, Boterstraat, Kerkplein, Aaltenseweg, Kloosterstraat, Hesselinkplein en Koningin 
Emmastraat. 

1.10 Wij bieden de samenleving de ruimte om actief naar andere invullingen van vrijkomende 
bedrijfs- en woningbouwlocaties te zoeken. 

1.11 Wij dragen bij aan de regionale Werkplaats ‘Vitale leefomgeving’. 
De Werkplaats Vitale Leefomgeving bestaat niet meer. In het Algemeen Bestuur van de regio 
Achterhoek, en in de stuurgroep 3 O’s is besloten om op een andere manier samen te werken 
in de Achterhoek. We zoeken naar ‘coalitions of the willing’. Per idee/ project 
samenwerkingspartners zoeken. 

 
Het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan (GVVP) wordt (verder) uitgevoerd. Hieronder staan 
de belangrijkste actiepunten opgenomen:  

1.12 Uitrol 60 km/uur-zones in het buitengebied. 
In september 2013 is gestart met het uitbreiden van de 60 km/uur-zones in het noordelijk deel 
van de gemeente. Gebied A is klaar. Voor het resterende gebied is een verkeersbesluit 
gemaakt en eind april 2014 gepubliceerd in de Staatscourant: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-11729.html. 
Het noordelijke deel ligt tussen de N818 (Terborg-Varsseveld), de N318 (Varsseveld-
Winterswijk) en de grens met de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Bronckhorst en Doetinchem. 
Het westelijke deel ligt tussen de N816 (Ulft- ’s-Heerenberg), de grens met de gemeenten 
Montferland en Doetinchem en de bebouwde komgrenzen van Ulft, Silvolde, Terborg en Etten. 
De uitvoering hiervan is voorbereid (begin juni) door Wijken & Beheer / Buitendienst. Er werd 
afstemming gezocht met Aalten, Bronckhorst en Oost Gelre. Oost Gelre heeft ook nog “witte” 
gebieden en sluit daarom aan op onze werkwijze. 
De levering van het materiaal heeft langer op zich laten wachten, maar vanaf 1 september is 
gestart met de plaatsing. 
Het laatste gebied van onze gemeente aan de oostkant van Terborg en Silvolde moet nog 
worden voorbereid en gecombineerd met het verbod voor vrachtverkeer in Montferland. Of dit in 
2014 lukt, is momenteel onduidelijk. Daarmee wordt in 2014 dit aspect vanuit het verkeersbeleid 
niet helemaal afgerond. 

1.13 Het verkeerscirculatieplan Ulft wordt geïmplementeerd door het uitvoeren van werkzaamheden 
aan een deel van de Veldstraat, de Diergaarde, een deel van het Heggenseveld, de 
verbindingsweg tussen Middelgraaf en Debbeshoek en de weg over de keurkamer/ATAG-
terrein. 

1.14 De kruisingen van de N818 (Terborg-Varsseveld) met de Munstermanstraat, Rabelingstraat en 
Spoorstraat worden gereconstrueerd om ze veiliger te maken; 
De kruising met N818 - Spoorstraat is gereed. De kruisingen met de Munstermanstraat en 
Rabelingstraat zijn eveneens vernieuwd. Voor het kruispunt N818 – Munstermanstraat wordt 
door de provincie Gelderland in 2015 nog een rotonde aangelegd. Hiervoor moet de provincie 
eerst grond verwerven, waarna de gemeente een bestemmingsplanprocedure zal doorlopen.  

1.15 In de N317 (Slingerparallel) worden 2 rotondes aangepast. Daarnaast wordt er een nieuwe 
rotonde aangelegd bij Bontebrug. Deze maatregelen vergroten de doorstroming en 
verkeersveiligheid. 
De rotonde in de N317 bij De Rieze wordt in het najaar van 2014 vergroot, net als de aanleg 
van een vierde rotondepoot ter hoogte van het DRU Park. Voor de rotonde bij Bontebrug moet 
de provincie nog procedures doorlopen, waardoor de realisatie verschuift naar 2015. 

1.16 Naast een reductie van het aantal spoorwegovergangen binnen onze gemeente wordt de 
laatste onbewaakte spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer (Masselinklaan) veiliger 
gemaakt. 
Er zijn afgelopen jaar twee particuliere (met landhekken beveiligde) spoorwegovergangen 
afgesloten. Op 1 mei zijn twee particuliere onbewaakte spoorwegovergangen Aaltenseweg 
Varsseveld opgeheven, doordat de nieuwe parallelweg langs het spoor door de gemeente is 
aangelegd: Het Heusinkveld. Daarnaast is overeenstemming bereikt met drie particulieren en 
ProRail over het sluiten van drie (met landhekken beveiligde) spoorwegovergangen. Na 
herhaaldelijk aandringen is ProRail van start gegaan met hun project ‘beter beveiligen 
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Masselinklaan’. Voor de openbare onbewaakte spoorwegovergang Silvoldseweg Terborg wordt 
in samenspraak met de gebruikers en ProRail nog naar een oplossing gezocht. 

 

Doelstelling 2: 
Bestemmingsplannen zijn up-to-date en zorgen voor rechtszekerheid. 

 
De ruimtelijke rechtszekerheid is op orde als onze bestemmingsplannen actueel zijn. Wij zijn bezig 
met een inhaalslag. Hieraan wordt in 2014 een laatste hand gelegd. 
 
Activiteiten 2014: 
1.17 In 2014 wordt het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. 
1.18 In 2014 wordt de laatste hand gelegd aan de actualisering van de bestemmingsplannen.  
1.19 De Nota grondbeleid wordt geactualiseerd.  
1.20 In 2014 wordt een nieuw regionaal (kwalitatief) woningbouwprogramma aan de Raad 

aangeboden. 
 

Doelstelling 3: 
Er is een passend aanbod aan accommodaties 

 
In 2013 is begonnen aan actualisering van het accommodatiebeleid. In 2014 zal dit worden uitgewerkt 
en aan de raad worden voorgelegd, ook in relatie tot de evaluatie en mogelijke herijking van het 
subsidiebeleid (programma 2). Voor zowel de gemeentelijke accommodaties als het gemeentelijk 
grondbezit is in 2013 een inventarisatie opgesteld, evenals criteria voor het afstoten van overtollig 
bezit. Afstoting is een proces van meerdere jaren, waarbij jaarlijks opbrengsten worden gegenereerd. 
 
Activiteiten 2014: 
1.21 Het voorbereiden en vaststellen van het nieuwe accommodatiebeleid. 

Wij gaan door met het afstoten van “overtollig” vastgoed. Zo mogelijk, zolang accommodaties 
niet zijn verkocht, geven wij gehoor aan maatschappelijke initiatieven voor tijdelijk gebruik van 
deze accommodaties. 

1.22 Het voorbereiden en vaststellen van de visie op sportvelden. In 2014 gaan we verder met het 
afstoten van sportvelden. 
De visie op sportparken is (in concept) gereed en bekend bij de programmamanager. De visie 
wordt voorgelegd aan de nieuwe wethouder sport. Daarna wordt deze ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad aangeboden. 

1.23 Als verbinder zoeken wij actief naar een andere invulling van vrijkomende accommodaties. 
1.24 Wij gaan door met het afstoten van ‘overtollig’ vastgoed.  
1.25 In 2014 wordt gestart met de realisatie van de nieuwe sporthal/sportpark IJsselweide in 

Ulft/Gendringen (2014-2020). Deze locatie wordt duurzaam ontwikkeld. 
Voor sportpark De IJsselweide zijn een DO, faseringsplan, waterhuishouding- en rioleringsplan 
en een 3D-impressie beschikbaar. Er wordt op korte termijn een aanbestedingsbestek 
opgesteld waarna de aanbesteding kan starten. 
Voor sporthal De IJsselweide is het programma van eisen vrijwel gereed. Er wordt nog met een 
energetisch specialist naar duurzaamheidaspecten gekeken. Het beeldkwaliteitskader is in 
ontwikkeling en op korte termijn gereed. Daarna kan de aanbesteding van de sporthal starten. 
Het kunstgrasvoetbalveld bij v.v. Gendringen wordt aanbesteed en wordt naar verwachting 
halverwege augustus 2014 opgeleverd. 

1.26 De besluitvorming rond de zwembaden wordt geïmplementeerd.  
Er is besluitvorming over de zwembaden. De overeenkomsten met de nieuwe exploitanten van 
de zwembaden (en sporthallen) in Varsseveld en Terborg zijn getekend door de gemeente en 
de nieuwe exploitanten. Ook de overeenkomst voor de realisatie van het nieuwe 
binnenzwembad in Terborg is getekend door de gemeente en de opdrachtnemer.  
Per 1 september 2014 worden zwembad en sporthal Van Pallandt in Varsseveld eigendom van 
Rhea B.V. en vanaf dan ook door Rhea geëxploiteerd en beheerd. 
Uiterlijk per mei 2016 en zoveel eerder als mogelijk worden binnenzwembad en buitenzwembad 
en sporthal De Paasberg door Laco Oude IJsselstreek B.V. geëxploiteerd en beheerd. 
Zwembad De Blenk in Ulft wordt vanaf 1-1-2015 niet meer door de gemeente geëxploiteerd. 
Om de dienstverlening te garanderen totdat het nieuwe binnenzwembad in Terborg gereed is, 
wordt gezocht naar een passende oplossing. 
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Doelstelling 4: 
De kwaliteiten van het buitengebied (landschappelijk, ecologisch, economisch) worden 
behouden en waar mogelijk versterkt.  

 
De komende jaren is de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (van de Europese 
Unie) van belang. Mogelijk krijgt de landbouw een vergoeding voor de instandhouding van 
landschapselementen, waterberging etc. Provinciaal wacht men af: de groenblauwe diensten zijn 
ingetrokken in afwachting van een nieuwe regeling, die op het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 
zal inspelen.  
 
Activiteiten 2014: 
1.27 Samen met de agrarische ondernemers en maatschappelijk middenveld ontwikkelen we een 

visie op een toekomstbestendige landbouw, gebaseerd op nationale en Europese 
ontwikkelingen. 

1.28 De landbouwkundige en de landschappelijke/ecologische structuur wordt in overleg met de 
betrokkenen verbeterd door het actief inzetten van het gemeentelijk grondbezit in het 
buitengebied.  

1.29 In 2014 worden delen van schetsplan Paasberg, IJsselweide en van ’t Venne/Zwarte Veen 
uitgevoerd. Dit geldt ook voor delen van de infrastructuur in Engbergen, die volgend zijn op het 
kavelruilproces dat in 2013 is afgerond. 

1.30 Het Landschapsplan (in samenwerking met Montferland en Doetinchem) wordt verder 
uitgevoerd.  

1.31 Waar mogelijk zullen beleidsdoelstellingen c.q. budgetten voor landschap en 
plattelandsontwikkeling worden geïntegreerd. 
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PROGRAMMA 2 
Samenleven en zorgzaam zijn 

Programma-inhoud 
Dit programma gaat over zorg en welzijn in brede zin binnen de Oude IJsselstreek. Belangrijk hierin 
zijn de omvorming (transformatie) en overdracht (transities) binnen de  Jeugdzorg, AWBZ, passend 
onderwijs en de Participatiewet. Dit vraagt om een goede invulling van de nieuwe rol die gemeenten 
krijgen en hebben ten aanzien van zorg en welzijn. Er is een algemeen, preventief basisniveau voor 
alle inwoners en aanvullende ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Hierbij zijn het 
benutten en vergroten van de sociale cohesie, het zelforganiserend vermogen en het goed inbedden 
van wijkgericht werken belangrijke onderwerpen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), het 
Wmo-beleidsplan en de aanpalende beleidsplannen op het gebied van zorg en welzijn vormen de 
basis voor dit programma. 
 
Wat willen we bereiken? 

Hoofddoelstelling programma (missie) 
Wij streven naar een samenleving waarin de inwoners verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun 
eigen leven en hun sociale omgeving. Er is een algemeen, preventief basisniveau voor alle inwoners 
en aanvullende ondersteuning voor mensen (en hun verbanden) die dat nodig hebben. 

 
 

Doelstelling 1: 
Inwoners met belemmeringen kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

 
Op het moment dat het nodig is, bieden we de noodzakelijke ondersteuning, die uitgaat van de eigen 
kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Het brede gesprek en dialoog met de inwoner is 
hierin de basis. Wanneer de inwoners er zelf – of met ondersteuning van het eigen netwerk- niet 
uitkomen, is er (vrijwillige) ondersteuning en/of zorg vanuit het principe: 

• Meelopen 

• Bijspringen 

• Bijhalen 

• Overnemen 

 

Ketenpartners voeren alleen die werkzaamheden uit die -vanuit dit principe- aanvullend en 

versterkend aan elkaar zijn en een bijdrage leveren aan het realiseren van de maatschappelijke 

effecten. 

 
Activiteiten in 2014: 
2.1 We kopen voor het overgangsjaar 2014, vanuit een vereenvoudigde aanbesteding, 

hulpmiddelen en huishoudelijke hulp in. 
Voor 2014 zijn raamcontracten afgesloten met leveranciers van huishoudelijke hulp. Zoveel als 
mogelijk zijn de koppels (cliënt en hulp) in stand gehouden bij de aanbesteding. 

2.2 We bereiden ons voor op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). 
De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) 2015 zijn in volleg gang. Het Wmo-kantoor heeft voor de gemeenten in de regio 
Achterhoek een analyse gemaakt van de Vektis gegevens om een beeld te krijgen van het 
aantal inwoners dat vanuit de AWBZ overkomt naar de Wmo en de gemeente. 

2.3 We sluiten het zorgloket (backoffice publieksbalie) aan op de toegang tot het sociale domein 
(zie ook programma 5). 

a. de gebieden zijn verdeeld over de klantmanagers. Klantmanagers starten met het 
aanwezig zijn in de wijken zelf; 

b. de samenwerking/taakverdeling tussen klantmanagers, wijkteam en aanspreekpunten 
is in concept gereed; 

c. medewerkers van het Zorgloket zijn goed op de hoogte van de plannen voor wat 
betreft de nieuwe werkwijze voor toegang en toeleiding tot het sociale domein die de 
nodige gevolgen voor de klantmanagers zullen hebben.  

2.4 We werken toe naar het sluiten van een maatschappelijk contract met de uitvoerders over de 
gezamenlijke visie en wijze van sturing op resultaat en maatschappelijke effecten. 
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De opgave die voortkomt uit de nieuwe Wmo is groot en vraagt dat de gemeente in overleg met 
bestaande uitvoerders en aanbieders kijkt naar de ontwikkelingen en hoe de partijen daar 
gezamenlijk op in kunnen spelen. Dit vraagt om resultaatgerichte afspraken waarmee het sturen 
op maatschappelijke effecten mogelijk is.  

2.5 We herijken onze opdrachten ten aanzien van preventieve zorg op basis van de in 2013 
vastgestelde kaders op het gebied van welzijn vanaf 0. 
We hebben de werkzaamheden van Fidessa Welzijn zo goed mogelijk gecontinueerd in 2014. 
We zijn gestart met het proces om te komen tot Nieuw Welzijn. We zijn gestart met het project 
sociaal domein. We formuleren onze visie op toegang en toeleiding tot zorg en ondersteuning.  

2.6 We onderzoeken de mogelijkheden om maatwerkoplossingen te bieden. 
Momenteel worden de mogelijkheden en keuzes voor lokale invulling van het beleidsplan, 
waaronder de mogelijkheden voor maatwerkoplossingen onderzocht. De keuzes hierin worden 
in gezamenlijkheid met de raad voorbereidt (zie ook onder doelstelling 4).  

 

Doelstelling 2: 
Onze jeugd ontwikkelt zich tot zelfstandige en participerende inwoners.  

 
Jeugd, ouders en hun omgeving spelen de hoofdrol in het creëren van een positief opgroeiklimaat. De 
gemeente ondersteunt daarbij op gebieds/wijkniveau. Is er meer nodig, dan hanteren wij een ‘erbij 
haal model’ waarbij een generalist samen met het gezin/jongere en eventueel betrokken professionals 
bepaalt welke ondersteuning of hulp benodigd is en hoe die georganiseerd kan worden. Dit sluit aan 
bij de hiervoor aangegeven uitgangspunten en de transitie in de jeugdzorg. Door preventieve opvoed- 
en opgroeihulp te versterken en de zorg dichtbij het gezin te organiseren, kunnen we snel inspelen op 
vraagstukken en grotere problematiek voorkomen. Dit moet ertoe leiden dat de toestroom tot de 
jeugdhulpverlening en de jeugdzorg zoveel mogelijk wordt beperkt. 
 
Activiteiten in 2014: 
2.7 We versterken de verbindingen tussen onderwijs, CJG

1
 en maatschappelijke partners.  

Er worden diverse projecten uitgevoerd om de verbinding tussen het CJG, onderwijs en andere 
partners te versterken. Zo wordt op gebiedsniveau samenwerking bevorderd door het 
(gezamenlijk) vormgeven van vraaggerichte preventie d.m.v. het verbinden van partners 
rondom thema’s/signalen, het toewerken naar een gezamenlijk jeugdpreventieplan en het 
gezamenlijk organiseren van thema-avonden voor ouders zelf zoals de ‘Omdat ik het zeg’-
avond in Varsseveld. Ook wordt het wijkgericht werken steeds beter verbonden met de 
vindplaatsen in de wijk, zoals het onderwijs. 

2.8 We sluiten het CJG aan op de toegang tot het sociale domein en het wijkgericht werken. 
Nu nog is het CJG een zelfstandige entiteit en zorgt zij ervoor dat opvoed- en opgroeivragen 
opgepakt c.q. doorgeleid worden naar de meest passende professional. Eind 2014 zal het CJG 
geen ‘zelfstandige’ plek meer hebben, maar de taken zullen ingebed worden in de toegang en 
toeleiding  van het sociaal domein. De Aanspreekpunten (volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 
regisseur) zullen voor een groot deel de huidige taken van het CJG op zich nemen. 

2.9 We zetten sterker in op gebieds- en behoeftegerichte preventie en maken gebruik van wat er al 
is, waarbij we met name aandacht besteden aan opvoed- en opgroeiondersteuning. Hierbij 
kijken we ook naar de mogelijke steun van sociale netwerken. 
Preventie is onderdeel van de discussie over welzijn vanaf 0 en het basisniveau. Hoe hier 
invulling aan wordt gegeven wordt uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan 
‘samen voor elkaar’.  

2.10 We gaan via een aantal leertuinen experimenteren met mogelijke nieuwe werkwijzen (onder 
andere vereenvoudiging van toeleiding, aansluiting op het wijkgericht werken). 
Vanaf 1 september is gestart met enkele experimenten. Het eerste experiment dat we starten is 
het werken met Aanspreekpunten die vanuit de experimenten zo snel mogelijk aan de slag 
gaan met het oppakken van individuele zorgvragen bij inwoners. Dit ook in het licht van de 
aanstaande transities per 1 januari 2015.  

2.11 Op basis van de regionale analyse op de jeugdzorg en mogelijke uitvoeringsrichtingen worden 
in 2014 keuzes gemaakt en gestart met de uitvoering. 
Op 26 augustus is het regionale inkooptraject gestart. Daarmee wordt specialistische aanbod 
ingekocht. De aansluiting op dit aanbod wordt lokaal uitgewerkt.  

2.12 We ondersteunen deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling via het CJG. 

                                                      
1
 CJG: Centrum voor jeugd en gezin. 
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Vanuit het CJG worden wijkwerktafels georganiseerd waarin CJG-partners samen met de 
vindplaatsen bij elkaar komen om met elkaar punten te bespreken en op te pakken.  

 

Doelstelling 3: 
De toegang tot het sociale domein is toekomstbestendig 

 
De overdracht van taken en middelen op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en werk en inkomen biedt 
volop mogelijkheden voor een samenhangende aanpak. Juist die inwoners met problemen op 
meerdere leefgebieden zijn daarmee geholpen. Hierbij is het uitgangspunt: van vangnet naar 
springplank en dicht bij huis. 
 
Activiteiten in 2014:  
2.13 We organiseren de toegang tot ondersteuning en zorg in samenhang met het wijkgericht 

werken. 
Het eerste concept van de inrichting van toegang tot ondersteuning en zorg (werknaam: De 
Rotonde) is inmiddels vastgesteld door het college. In juni zullen de organisatie, ketenpartners 
en raad worden geïnformeerd. 

2.14 We maken keuzes ten aanzien van de nieuwe mogelijkheden van contracteren, financieren en 
inkopen; gericht op een integraal en samenhangend systeem van bekostiging van de 
ondersteuning. 
Voor 2015 wordt een deel van de zorg en ondersteuning voor bestaande klanten nog op de 
huidige manier ingekocht. Hiervoor zijn in de regio afspraken gemaakt. Voor jeugd is een 
Regionaal Transitie Akkoord gesloten, voor Wmo zijn de hulpmiddelen regionaal ingekocht. In 
de 2

e
 helft van 2014 komen er experimenten om ervaring op te doen met andere wijzen van 

inkoop.  
2.15 We gaan aan de slag met leertuinen/pilots om ervaring op te doen in de uitvoering van het 

nieuwe sociale domein (zoals de mogelijke rollen en inzet van generalisten met het mandaat 
om zelf te handelen en de eigen regie en keuzevrijheid van de inwoner). 
Rond de zomer willen we middels de ‘lean startup-methode’ starten met enkele experimenten. 
Het eerste experiment dat we starten is het werken met Aanspreekpunten. De 
Aanspreekpunten zijn de generalisten in onze gemeente. Zij helpen de vraag van de inwoner 
duidelijk te krijgen en zoeken onder regie (waar mogelijk) van de inwoner naar oplossingen. De 
inwoner blijft (zo mogelijk) eigenaar van zowel de vraag als de oplossing.  

 

Doelstelling 4: 
De gemeente is voorbereid op het uitvoeren van de transities in het sociale domein.  

 
Regionale samenwerking is het uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuw beleid en (waar mogelijk) 
ook het uitvoeren ervan. Door gezamenlijke vraagstukken op te pakken bundelen we expertise, zijn 
we krachtiger en kunnen we meer bereiken.  
 
Activiteiten 2014: 
2.16 We pakken de transities regionaal op en maken de lokale vertaling voor de inbedding. 

In de nota D’Ran zijn regionaal afspraken gemaakt over wat er lokaal en wat er regionaal wordt 
gedaan. Voor de lokale invulling wordt in juni een raadsavond gepland. 

2.17 We maken keuzes en implementeren de transities in samenhang met het wijkgericht werken en 
de toegang tot het sociaal domein.  
Naar aanleiding van de raadsavond van juni kunnen de lokale keuzes verder worden ingevuld. 
Via De Rotonde wordt de samenhang met welzijn en het wijkgericht werken bewaakt.  

2.18 We ondersteunen de werkplaatsen van de Regio Achterhoek (o.a. uitvoering Sociale Atlas). 
Er zijn (beleids)medewerkers afgevaardigd in de verschillende werkplaatsen.  

2.19 We pakken andere beleidsvraagstukken, zoals gezondheidsbeleid, regionaal op en maken de 
lokale vertaling.  
Zie 2.16 

 

Doelstelling 5: 
De inzet/het potetieel van de inwoners om iets voor een ander te doen, wordt sterker benut 
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Er is voldoende potentieel aan vrijwilligers en mantelzorgers aanwezig in onze gemeente. Door dit 
potentieel te benutten, te activeren en te ondersteunen kunnen we het potentieel ook daadwerkelijk 
inzetten.  
 
Activiteiten in 2014: 
2.20 We stimuleren de inzet van jongeren in vrijwilligerswerk. 

Er wordt een digitale marktplaats ingevoerd waarbij vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij 
elkaar komen. Naar verwachting gaat dit systeem (www.buuv.nu) begin van het vierde kwartaal 
online. 
De maatschappelijke stage is een manier om meer jongeren kennis te laten maken met 
vrijwilligerswerk en hen mogelijk ook structureler te laten instromen als vrijwilliger. Dit jaar 
krijgen wij nog middelen van het Rijk die deels ter beschikking worden gesteld aan het 
onderwijs om invulling te geven aan de maatschappelijke stage. Vanaf 2015 is de 
maatschappelijke stage niet meer wettelijk verplicht en ontvangen wij en de scholen daar geen 
aparte middelen meer voor. De scholen zijn voornemens om de maatschappelijke stage op de 
huidige wijze voort te zetten, maar moeten daar dan aanvullende middelen voor vinden. 

2.21 We stimuleren de participatie van 55-plussers (bijvoorbeeld door het project ‘Zilveren Kracht’). 
Er wordt een digitale marktplaats ingevoerd waarbij vraag en aanbod van 
vrijwilligersactiviteiten/-talent bij elkaar komen. Naar verwachting gaat dit systeem 
(www.buuv.nu) begin van het vierde kwartaal online. 
Het project Zilveren Kracht gaat in 2014 door onder de naam ‘Verzilver je talent’ en heeft zich 
verbreed, waardoor niet alleen 55-plussers gestimuleerd worden om te participeren en hun 
talenten in te zetten voor de samenleving. De leden van de projectgroep bestaande uit tal van 
vrijwilligers en enkele professionals zijn heel betrokken en nemen steeds meer taken op zich 
waardoor de gemeente meer op de achtergrond actief kan zijn. 

2.22 We organiseren het mantelzorgcompliment, de vrijwilligers- en mantelzorgprijs. 
Er wordt een digitale marktplaats ingevoerd waarbij vraag en aanbod van 
vrijwilligersactiviteiten/-talent bij elkaar komen. Naar verwachting gaat dit systeem 
(www.buuv.nu) begin van het vierde kwartaal online. 
Een bedankactie voor mantelzorgers heeft op Valentijnsdag plaatsgevonden. Dit betreft niet het 
Mantelzorgcompliment, want dat is momenteel nog een landelijke regeling en komt 
vermoedelijk vanaf 2015 over naar de gemeente. De Vrijwilligersprijzen en Mantelzorgprijzen 
worden uitgereikt. 
 

Doelstelling 6: 
De sociale cohesie en het organiserend vermogen in een wijk is sterk. 

 
Benutten en activeren van het potentieel aan energie in dorp, buurt of wijk is een van de opgaven om  
de beoogde veranderingen te kunnen realiseren. Zo krijgen we de omslag van het betrekken van 
inwoners bij overheidsplannen naar het betrekken van de overheid bij ideeën van de dorpen. Sociale 
cohesie en organiserend vermogen zijn hierbij essentieel.  
 
Activiteiten in 2014: 
2.23 De ontwikkeling van ‘dorpskracht’ wordt gestimuleerd. Inwoners, belangenverenigingen en het 

verenigingsleven kunnen initiatieven ontwikkelen die gericht zijn op het voorkomen van 
duurdere zorg (preventieve activiteiten). De kernen geven zelf de prioriteiten aan ten aanzien 
van het verbeteren van de leefbaarheid. 
Belangenverenigingen en wijkraden zijn bezig met het ontwikkelen van dorpsplannen en visies. 
Een deel van de dorpsplannen is in uitvoering. Dit in samenwerking met inwoners en gemeente. 
De gebiedsmakelaars ondersteunen de belangenverenigingen bij het zichtbaar maken van 
welke activiteiten er in de gemeente of buurt plaatsvinden Het programma BUUV dat door de 
gemeente wordt aangeschaft kan daarbij helpen, zodat er een platform is waar 
bewonersinitiatieven zichtbaar worden. We willen bewust niet teveel van boven af 
aandragen/opleggen, maar inwoners zelf met initiatieven laten komen. Dit vergt wat meer tijd en 
geduld, maar geeft uiteindelijk meer draagvlak. De eerste ervaringen hiermee worden 
langzaamaan zichtbaar.  

2.24 Het wijkgericht werken wordt uitgevoerd. De gebiedsmakelaar vervult hierin een spilfunctie. 
Vraagstukken en initiatieven vanuit de wijk worden ondersteund vanuit het wijkgericht werken. 
Het wijkgericht werken is gestart en de teams zijn gestaag aan het werk om meer en meer 
zichtbaar te worden in de wijk voor de burger. Dit gaat gepaard met vallen en opstaan. Een 
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aantal zaken lukt al vrij snel om op te lossen, maar er zijn ook zaken die een langere tijd nodig 
hebben. Het wijkgericht werken vergt een andere aanpak dan men voorheen gewend was om 
te doen.  

2.25 We vormen één budget leefbaarheidinitiatieven, bedoeld voor initiatieven zoals die momenteel 
spelen in Heelweg, Silvolde en Westendorp. 
Er is in de begroting een leefbaarheidsinitatievenpot gerealiseerd, waarbij een deel is bedoeld 
voor meer grootschalige investeringen en een deel voor kleine initiatieven,  Een deel hiervan is 
inmiddels gereserveerd voor de realisatie van Kulturhus de Vos in Westendorp. Dorpsplein 
Silvolde en buurtschapshuis Heelweg zijn projecten die mogelijk ook een beroep gaan doen op 
deze initiatievenpot. Daarnaast zijn er enkele kleinere initiatieven ter bevordering van de 
leefbaarheid eenmalig financieel ondersteund.  

2.26 De subsidieregeling welzijn, cultuur en sport wordt geëvalueerd en herzien op basis van de 
maatschappelijke effecten (zie voor cultuur programma 3). 
Het plan doorontwikkeling welzijnswerk voorziet in 2 fases. De eerste helft van 2014 wordt 
gebruikt om continuïteit te kunnen waarborgen op de meest essentiële 
opgaven/aandachtsgebieden in het welzijnsveld (vrijwilligersondersteuning, buurtbemiddeling, 
vertegenwoordiging welzijnswerkers in wijkteams, jongerenwerk, ouderenwerk, 
vluchtelingenwerk). Fase 2, vanaf de tweede helft van 2014 voorziet in de doorontwikkeling van 
het welzijnswerk en het inrichten van ‘het nieuwe welzijn’. In de tweede helft van 2014 worden 
de contouren van ‘welzijn opbouwen vanaf nul’ zichtbaar en wordt de (brede) subsidieregeling 
geëvalueerd. Op basis van de bevindingen uit de evaluatie wordt binnen de contouren van 
‘welzijn opbouwen vanaf nul’ een nieuwe subsidieregeling opgesteld, waar raad en 
verenigingen/stichtingen en maatschappelijke organisatie intensief en vroegtijdig betrokken 
worden. De verwachting is dat dit traject opgestart wordt in oktober/november. 
 

 

Doelstelling 7: 
Een gezonde levensstijl voor jong en oud. 

 
Door inwoners te stimuleren en te ondersteunen tot een meer (of blijvende) gezonde leefstijl, worden 
duurdere zorgkosten voorkomen. Gezondheid in het kader van preventie wordt één van de 
speerpunten in het terugdringen van gespecialiseerde zorg. Vooral de preventie richting ouderen is 
hierin van belang.  
 
Activiteiten 2014: 
2.27 We voeren preventieprojecten uit, waarbij we ons met name richten op bewegen, voeding, 

veiligheid en inzet van eigen kracht. Bestaande effectieve projecten worden verder opgepakt 
(GKGK2), voor nieuwe ideeën creëren we ruimte. 
Bewegen op recept (BOR)  
Het vervolg op GKGK word nader uitgewerkt en naast het gezondheidsbeleid ook binnen het 
regionaal sportkader opgepakt. Bewegen op recept (BOR) is een project wat hierop aansluit en 
zich momenteel in de opstartfase bevindt. Dit project is gericht op jeugd die in cultureel en 
sociaaleconomisch opzicht in een achterstandspositie leven en te maken hebben met 
bewegingsarmoede, overgewicht, bewegingsarmoede, diabetes, rugklachten of 
spanningsklachten. In dit project wordt samengewerkt met eerstelijn, en diverse partijen welke 
ook betrokken waren bij GKGK. 
Slimmer (diabetespreventie) 
Daarnaast is de uitvoering van het project Slimmer in voorbereiding. Dit betreft een project mbt 
het leefstijlprogramma voor diabetes risicogroepen. Met dit project willen we de SLIMMER- 
interventie implementeren in de hele Achterhoek en beter laten aansluiten op de beschikbare 
financiering vanuit publieke gezondheid en de eerstelijns gezondheidszorg. Meerwaarde voor 
mensen met een sterk verhoogd risico op diabetes is dat SLIMMER op een innovatieve manier, 
diabetes kan voorkomen. 

2.28 We ontwikkelen nieuw gezondheidsbeleid toegespitst op wijkgericht werken en in samenhang 
met de andere doelstellingen van dit programma. 
Er wordt momenteel gekeken welke aandachtspunten er binnen de verschillende wijken spelen. 
Hiervoor worden gegevens vanuit monitoring GGD gebruikt die evt. worden aangevuld met nog 
te maken wijkscans. Huidige activiteiten bestaan met name uit afstemming en verbindingen 

                                                      
2
 GKGK: gesunde kinder in gesunde kommune 
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leggen tussen de betrokken partijen (o.a. gebiedsmakelaars / wijkteam(leden) / eerstelijns - 
huisartsen / projectteam AWBZ/WMO/jeugd en het welzijn opbouwen v.a. nul) 

2.29 We voeren de in 2013 vaststelde nota Ouderenbeleid uit, waarin nadrukkelijk aandacht is voor 
het bevorderen van het zolang mogelijk zelfstandig wonen, het project Zilveren Kracht, 
scheiden van wonen3 en zorg en eenzaamheid. 
Zilveren Kracht wordt 'Verzilver je talent'. Activiteiten en bijeenkomsten zijn voortaan gericht op 
een bredere doelgroep omdat talent bij alle leeftijden aan de orde is. Ook uit de praktijk is 
gebleken dat er vanuit een bredere doelgroep interesse ist.  

                                                      
3
 Voor mensen in een instelling wordt de zorg gescheiden gefinancierd van het wonen 
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PROGRAMMA 3 
Oude industrie verbonden met cultuur en kunst 

Programma-inhoud 
Dit programma gaat over de ontwikkeling van cultuur en kunst in de Oude IJsselstreek. Belangrijk 
hierin is de ontwikkeling van het DRU Industriepark. Maar ook het vergroten van de culturele 
samenwerking binnen de Achterhoek, het doen van een goed cultureel aanbod aan de eigen 
bevolking en het borgen van de cultuurhistorie zijn van groot belang. 
 
Wat willen we bereiken? 

Hoofddoelstelling programma (missie) 
De culturele kwaliteit van Oude IJsselstreek versterkt het vestigingsklimaat ín en de 
aantrekkingskracht van de Achterhoek. 

 
 

Doelstelling 1: 
Regionale, nationale en internationale uitstraling van het DRU Industriepark.  

 
Met de ingebruikname van de Afbramerij door ICER (progr. 4) hebben de meeste gebouwen op het 
DRU Industriepark een nieuwe invulling gekregen. Alleen voor het Ketelhuis zoekt eigenaar BOEi –
samen met ons- nog naar een definitieve invulling. In 2013 is gestart met parkmanagement. Wij willen 
dit in 2014 verder uitbreiden en in een formele vorm gieten. Op experimentele basis is in 2013 een 
groot deel van de exploitatie van de SSP Hal overgedragen aan een stichting. Dit moet in 2014 
bestendigd worden. Hoewel het een complexe opgave is, is het de inzet van de gemeente om ook de 
gebouwen van het DRU Industriepark zoveel mogelijk op afstand te zetten. 
Verder is nog zaak om de openbare ruimte zoveel mogelijk af te maken. Dit met uitzondering van de 
directe omgeving van de plekken waar nog gebouwd gaat worden (DRU Laan, nabij ISWI en het 
landmark aan de Oude IJssel). 
Aan de overzijde van de IJssel gaat de aanleg van de 380 kV hoogspanningsleiding van Tennet zijn 
schaduw vooruitwerpen. Daarnaast speelt de reconstructie van de Slingerparallel, waarbij de rotonde 
wordt aangepast. Deze zaken bieden mogelijkheden waarbij er een goede ontsluiting voor een 
parkeerterrein kan worden gerealiseerd door de onderhoudswegen van Tennet te gebruiken. Al deze 
zaken worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waarbij tevens wordt gewerkt aan verbetering van 
de landbouwkundige structuur.  
 
Activiteiten 2014: 
3.1 Samen met de partners (BOEi) werken wij aan een passende definitieve invulling van het 

Ketelhuis. 
3.2 Samen met de partners zetten wij ons in voor het gefaseerd ontwikkelen van het DRUpark met 

landbouw, parkeer- en evenemententerrein. 
Er is een tijdelijke toegangsweg naar een grasparkeerterrein gerealiseerd. De gemeente heeft 
een agrarisch bedrijf helpen verplaatsen, waardoor er in het DRU Park gronden zijn 
vrijgekomen. Hierdoor kan er in de komende jaren worden toegewerkt naar een definitieve 
ontsluitingsweg en definitief parkeerterrein. 

3.3 Wij stimuleren het verder optimaliseren, formaliseren en verzelfstandigen van het 
parkmanagement.  
Het parkmanagement wordt nog in 2014 geformaliseerd, waarna er geleidelijk aan taken 
kunnen worden overgedragen.  

3.4 Wij zetten ons in voor het meerjarig en volledig neerleggen van de exploitatie van de SSPhal bij 
een stichting. 
Dit is afgerond. 

3.5 In 2014 zullen de laatste pleinen van het DRU Industriepark worden ingericht.  
De werkzaamheden verlopen volgens planning, de pleinen zijn inmiddels gerealiseerd en 
opgeleverd.  

3.6 De partners maken, met hulp van de gemeente, het marketingconcept van het DRU 
Industriepark in 2014 af.  
Dit vindt plaats in de werkgroep communicatie van het parkmanagement. 
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Doelstelling 2: 
Goede culturele samenwerking binnen de Achterhoek. 

 
Binnen het Cultuurpact Achterhoek werken de 8 Achterhoekse gemeenten en Lochem samen met de 
provincie Gelderland aan de versterking van het culturele klimaat in de regio. Cultuurpact richt zich op 
regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten. Het regionaal cultuurprogramma 2013-2016 
sluit nauw aan op het beleidsplan van de Provincie Gelderland. De provincie Gelderland heeft het 
beleidsvoornemen om met ingang van 2014 cultuur- en erfgoed als één thema te benaderen. Het jaar 
2013 is gebruikt voor het vormgeven van het nieuwe Cultuur- en Erfgoedpact per 2014. 
Om cultuur in de Achterhoek meer bestuurlijke daadkracht te geven is door onze gemeente gepleit 
voor een regionale inbedding van cultuur binnen de overlegstructuren van de regio. Cultuur heeft nu 
een plek binnen het POHO Vrijetijdseconomie van de regio Achterhoek. 
 
Activiteiten 2014: 
3.7 Samen met de Achterhoekse ondernemers, zetten we in op extra focus op cultuurhistorie, 

erfgoed en identiteit van de Achterhoek en de beleving van deze thema’s.  
3.8 Wij zetten in op het versterken van de plaats van kunst en cultuur op de Achterhoek 2020 

Agenda. 
Cultuur is vast agendapunt bij Vrijetijdseconomie in de regio Achterhoek. 

3.9 Wij voeren uit en/of stimuleren de uitvoering van Cultuurpact Achterhoek-projecten op 
gemeentelijk niveau. 
In september 2014 is er met de gezamenlijke 8 Achterhoekse gemeenten het Cultuur en 
Erfgoedpact 2014-2016 afgesloten.  

3.10 We benutten de mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking tussen Cultuurpact 
Achterhoek en de Euregio. 

 

Doelstelling 3: 
Een uitdagend aanbod van kunst en cultuur voor inwoners en bezoekers. 

 
De werkingsduur van de nota ‘Met Vuur voor Cultuur’ is formeel voorbij. Niettemin is de boodschap 
nog steeds relevant en vooral gericht op de eigen inwoners en bezoekers. Cultureel aanbod, 
activering, evenementen en de identiteit van kernen blijven van belang.  
De bijdragen aan DRU Cultuurfabriek en culturele evenementen blijven in 2014 gehandhaafd. In de 
jaren 2014 zal het subsidiebeleid geëvalueerd en mogelijk anders ingericht worden. 
 
Activiteiten 2014: 
3.11 Wij ondersteunen actieve kunstbeoefening, culturele verenigingen en evenementen. 

Actueel beleid. Achterhoek Spektakel Toer, Huntenkunst en Huntenpop hebben al plaats 
gevonden 

3.12 Wij ondersteunen bibliotheek, muziekonderwijs, filmhuis, poppodium en activiteiten in het 
openluchttheater Engbergen. 

3.13 Wij breiden het bezit aan gemeentelijke kunstwerken uit en bevorderen de toegankelijkheid van 
deze kunstwerken. 
Er is opdracht gegeven om de collectie Kunst van Kunst te actualiseren (infobordjes) en 
kunstenaarscollectief Breekijzer weer rondleidingen te laten verzorgen voor basisscholen en 
andere belangstellenden. 

3.14 De subsidieregeling welzijn, cultuur en sport wordt geëvalueerd en herijkt op basis van de 
maatschappelijke effecten (zie ook programma 2). 

 

Doelstelling 4: 
Instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed. 

 
De gemeentelijke monumentenlijst is vrijwel up-to-date. Incidentele toevoegingen aan de 
gemeentelijke monumentenlijst blijven mogelijk. Tot nu toe kunnen eigenaren van gemeentelijke 
monumenten aanspraak doen op een combinatie van gemeentelijke en provinciale subsidies. De 
provincie is van plan om deze laatste over te dragen aan gemeenten.  
De bijdragen aan het ECAL (Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers) evenals de (lijst)subsidies aan 
culturele verenigingen, blijven in 2014 gehandhaafd. In de jaren 2014 zal het subsidiebeleid 
geëvalueerd en mogelijk anders ingericht worden. 
 



 20 

Activiteiten 2014: 
3.15 Wij faciliteren het organiseren van de Open Monumentendag 2014. 
3.16 Wij subsidiëren het ECAL en oudheidkundige verenigingen. 
3.17 De subsidieregeling welzijn, cultuur en sport wordt geëvalueerd en herijkt op basis van de 

maatschappelijke effecten (zie ook bij andere actiepunten bij programma 2 en 3). 
Het plan doorontwikkeling welzijnswerk voorziet in 2 fases. De eerste helft van 2014 wordt 
gebruikt om continuïteit te kunnen waarborgen op de meest essentiële 
opgaven/aandachtsgebieden in het welzijnsveld (vrijwilligersondersteuning, buurtbemiddeling, 
vertegenwoordiging welzijnswerkers in wijkteams, jongerenwerk, ouderenwerk, 
vluchtelingenwerk). Fase 2, vanaf de tweede helft van 2014 voorziet in de doorontwikkeling van 
het welzijnswerk en het inrichten van ‘het nieuwe welzijn’. In de tweede helft van 2014 worden 
de contouren van ‘welzijn opbouwen vanaf nul’ zichtbaar en wordt de (brede) subsidieregeling 
geëvalueerd. Op basis van de bevindingen uit de evaluatie wordt binnen de contouren van 
‘welzijn opbouwen vanaf nul’ een nieuwe subsidieregeling opgesteld, waar raad en 
verenigingen/stichtingen en maatschappelijke organisatie intensief en vroegtijdig betrokken 
worden. De verwachting is dat dit traject opgestart wordt in oktober/november. 

3.18 Eigenaren van gemeentelijke monumenten krijgen ondersteuning van de gemeente in het 
onderhoud van deze monumenten. 
Er is voor het onderhoud van 16 gemeentelijke monumenten een subsidie toegekend. Enkele 
werkzaamheden zijn al uitgevoerd en uitbetaald. De andere onderhoudswerkzaamheden 
worden nog uitgevoerd. Op dit moment zijn er nog 5 aanvragen in behandeling. 

3.19 De Commissie Cultuurhistorisch Erfgoed adviseert onder andere over de instandhouding van 
het erfgoed.  
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PROGRAMMA 4 
Energiek ondernemen 

Programma-inhoud 
In dit programma zijn de doelstellingen opgenomen die bijdragen aan het versterken van de 
economische ontwikkeling en het ondernemerschap, het afstemmen van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt ten behoeve van een betere werkgelegenheid en ondersteuning van kwetsbare groepen 
daarbij. 
 
Wat willen we bereiken? 

Hoofddoelstelling programma (missie) 
De gemeente bevordert in samenwerking met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke 
organisaties (de 3 O’s) de economische ontwikkeling en het ondernemerschap met behulp van 
innovatie, passend onderwijs, duurzaamheid, bereikbaarheid en maakindustrie. De gemeente Oude 
IJsselstreek wil op deze terreinen een kwaliteitsslag maken. Het is hierbij belangrijk dat de 
arbeidsmarkt en het onderwijs goed aansluiten bij de huidige en toekomstige werkgelegenheid. 

 

Doelstelling 1: 
Een groter innovatief vermogen van ondernemingen. 

 
Wij hebben aandacht voor de effecten die de economische ontwikkeling op veel bedrijven heeft. Waar 
mogelijk stimuleren wij de (lokale) economie. In samenwerking met de 3 O’s (Ondernemers, 
Onderwijs en Overheid) wordt geanticipeerd op de veranderingen in de samenleving. Vanuit de 
uitvoeringsagenda van Achterhoek 2020 participeren wij in projecten om het ondernemerschap te 
versterken en te bevorderen. Wij vinden innovatie belangrijk. Dit moet vooral inhoud krijgen via het 
innovatiecentrum de Afbramerij op het DRU Industriepark.  
De programmering van de Afbramerij wordt verzorgd door de Stichting ICER, die bestaat uit 
ondernemers, onderwijsinstellingen, verenigingen van kunst en cultuur en het IJzermuseum. ICER 
verzorgt de exploitatie en programmering van de Afbramerij. Het innovatiecentrum heeft ondermeer 
als doel productinnovaties van bedrijven te ondersteunen en zichtbaar te maken. 
 
Activiteiten in 2014:  
4.1 We verbeteren de positie van startende ondernemers door mee te werken aan projecten zoals 

IkStartSmart. 
In het eerste kwartaal van 2014 is 1 traject toegewezen. Daarmee hebben we nog 16 trajecten 
beschikbaar in 2014. Om de resterende trajecten onder de aandacht te brengen bij potentiele 
kandidaten zijn extra activiteiten in gang gezet.  

4.2 We stimuleren het ontstaan en voortbestaan van netwerken, verbinden deze en onderhouden 
contacten met ondernemers en andere partners, zoals bv. rond de Afbramerij. 

4.3 We stimuleren innovatietrajecten en grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijs, 
kunst, het museum en bedrijfsleven onderling, zoals bv. in en rond het innovatiecentrum de 
Afbramerij.  
In 2013 is de Afbramerij onder auspiciën van de gemeente verbouwd. Ondertussen heeft ICER 
verder vorm gekregen: de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs, kunstenaars en 
het IJzermuseum. Deze samenwerking is ook geformaliseerd.  
Eind 2013 is de verbouwing afgerond. ICER is daarna meer in beeld gekomen als toekomstige 
exploitant. Begin 2014 is er gewerkt aan de verdere invulling van het interieur, de opening en de 
programmering. De rol van de gemeente is bij het interieur groot geweest. De opening is een 
zaak geweest van ICER, maar waarbij de gemeente op veel terreinen betrokken was. Tevens is 
de opening door de koning en koningin gebleken een vliegwiel te zijn om veel opgaven te 
versnellen, zoals de inrichting van de pleinen. De programmering is – net als de exploitatie – 
een zaak van ICER. De rol van de gemeente beperkt zich de komende jaren tot die van 
gebouweigenaar. 

 

Doelstelling 2: 
Goede faciliteiten voor ondernemers. 
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Wij bieden goede locaties en plekken voor ontwikkeling en uitbreiding van bedrijven. De kwaliteit en 
kwantiteit van bedrijfsterreinen, de voorzieningen ter plaatse en de bereikbaarheid zijn daarbij van 
groot belang.  
 
Activiteiten in 2014:  
4.4 In samenwerking met de industriële kringen IBOIJ, IG&D en de recent opgerichte 

Parkmanagementorganisatie, gaan wij verder met de herontwikkeling van bedrijventerrein 
Akkermansweide in Terborg. Uitvoering wordt gegeven aan het door de raad geaccordeerde 
projectplan. 
We zijn inmiddels bezig met de besteksvoorbereiding. Volgens de planning gaat het eerste deel 
eind 2014 in uitvoering. Eind 2015 moet alles klaar zijn ivm de subsidievoorwaarden. 

4.5 Wij faciliteren de aanleg van glasvezel in onze verschillende kernen, het buitengebied (via de 
werkplaats Duurzame Economie) en op onze bedrijventerreinen. Er lopen diverse initiatieven. 
De uitvoering laten we aan de markt over. 

4.6 In samenwerking met ondernemers en andere partners werken wij aan de veiligheid in 
winkelgebieden en op bedrijventerreinen. 
In het eerste kwartaal van 2014 zijn de werkgroepen KVO-W en KVO-B weer bijeengeweest in 
het kader van het regulier overlegcircuit. 

4.7 Wij dragen, samen met 3 buurgemeenten, zorg voor de ontwikkeling van het A18-bedrijvenpark 
in Doetinchem/Wehl en het Euregionaal bedrijvenpark in ’s-Heerenberg. 
In het eerste kwartaal van 2014 is een integrale risico analyse opgesteld door de deelnemende 
partijen. Deze is inmiddels aangeboden aan de colleges en gemeenteraden. 

 

Doelstelling 3:  
Een samenhangend netwerk van toeristische en recreatieve voorzieningen.  

 
In regioverband wordt publiciteit gezocht en gegenereerd voor onze toeristische en recreatieve 
voorzieningen. Hiervoor is een nieuwe stichting, genaamd StAT, opgericht. Eigen gebiedsmarketing 
richt zich vooral op lokale activiteiten. 
 
Activiteiten 2014: 
4.8 We voeren samen met de partners het lokaal toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (TROP) 

uit. IJzer is het hoofdthema binnen ons TROP. De DRU wordt opgenomen in de route. 
Spannende Gelderse Geschiedenis en zal het begin en eindpunt worden voor de hele 
Achterhoek. Daarnaast ziet het ernaar uit, dat de DRU ERIH-ankerpunt wordt. Op dit moment is 
een grensoverschrijdend onderzoek in voorbereiding naar het ontwikkelen van een industrieel-
historische route. Binnen het Gebiedsproces Baaksebeek-Veengoot bespreken we de 
mogelijkheden om toeristische ontwikkeling van 't Venne in een groter geheel op te pakken.  

4.9 Wij versterken de recreatieve infrastructuur, door voorzieningen als fiets-, wandel- en 
ruiterpaden aan te leggen. Wij streven naar doorgaande netwerken. Hierbij hebben we specifiek 
aandacht voor het (verder) realiseren van het fietspad Doesburg – Bocholt. Verschillende 
stukken zijn in voorbereiding (omgeving Capettilaan Ulft en Engbergen).  

4.10 Begin 2014 vind de Wasserkonferenz plaats, waarin o.a. aandacht zal zijn voor het doortrekken 
van de bevaarbaarheid van de Oude IJssel naar Duitsland. 

4.11 We stimuleren een zelfstandige exploitatie van de molens in onze gemeente door deze over te 
dragen aan stichtingen. 
Dit gebeurt niet meer maar we ondersteunen (in financiële zin) de eigenaren van particuliere 
molens bij het onderhoud van de molens. Wij zorgen voor een goede onderhoudsstaat van de 
gemeentelijk molens en ondersteunen de vrijwilligers die de gemeentelijke molens draaiende 
houden.  

4.12 We ontwikkelen en participeren in het creëren van nieuwe toeristische trekkers en concepten 
zoals de zgn. ‘parels’ als onderdeel van het rivierenconcept in de Achterhoek. 

4.13 We stimuleren het verbinden van meerdere toeristische aanbieders tot samenhangende 
arrangementen; wij denken hierbij bv. aan arrangementen waarin de (succesvolle) Isselganger 
een rol speelt.  

4.14 We stimuleren en ondersteunen lokale toeristische en recreatieve organisaties op weg naar 
financiële zelfstandigheid, waarmee de exploitatiesubsidie kan afnemen.  

4.15 We streven naar toeristische verwijsborden die verwijzen naar grotere toeristische objecten 
binnen onze gemeente langs de ons omringende snelwegen, ook over de grens. 
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Doelstelling 4: 
Burgers en bedrijven kunnen hun bestemming goed bereiken. 

 
In samenwerking met onze buurgemeenten en relevante partners ondersteunen wij initiatieven ter 
verbetering van de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. We stimuleren de uitbreiding van 
nieuwe openbaar vervoer initiatieven. Dit heeft betrekking op uitbreiding van het buurtbussennetwerk 
met nieuwe verbindingen, maar ook eigen dorpsauto-initiatieven. Het buurtbussennetwerk functioneert 
boven verwachting en we zien mogelijkheden om dit verder uit te breiden. We participeren met onze 
Duitse partner in onderzoek naar grensoverschrijdende openbaar vervoeraansluitingen. In 
samenwerking met de regio is er onderzoek naar samenhangende mobiliteitsvoorzieningen 
uitgevoerd, waarvan de resultaten gebruikt worden in de heroriëntatie op de samenhang in de 
verschillende vervoersvoorzieningen (leerlingenvervoer, regiotaxi e.d.). Een concreet doel daarbij is 
het verzelfstandigen van de burger en het stimuleren, en waar mogelijk, ondersteunen van 
dorpsinitiatieven die hier betrekking op hebben. 
 
Activiteiten 2014: 
4.16 We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en voorzien daarvoor in de benodigde 

voorzieningen, zoals een uitbreiding van het buurtbussennetwerk. 
Deze activiteit vindt gedurende het gehele jaar plaats. 

4.17 Wij werken mee aan de uitvoering van de verbetering van de N18/A18. 
Deze activiteit vindt gedurende het gehele jaar plaats. Het project N18 ligt op schema. Er lopen 
bij Rijkswaterstaat nog hoger beroepszaken tegen het Tracébesluit N18. De uitvoering start in 
2016 en loopt door tot en met 2018. 

4.18 Wij werken mee aan een zo gunstig mogelijke ligging van de nieuwe afrit bij de A3 bij 
Netterden.  
Het laatste hoger beroep in Duitsland is vrijwel afgewikkeld, waardoor de Duitsers de 
voorbereidingen kunnen hervatten. De afritlocatie is blijven liggen op de plek van het huidige 
viaduct over de A3 tussen Netterden en Klein Netterden. 

4.19 Wij zetten ons in voor een verdubbeling van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk.  
Er vindt spoorverdubbeling plaats op enkele plaatsen tussen Doetinchem en Zevenaar. De 
lobby voor volledig dubbel spoor wordt ook dit jaar voortgezet. 

 

Doelstelling 5: 
Onderhoud van de wegeninfrastructuur. 

 
We kennen een tweetal kwaliteitsniveaus; ‘goed’ voor de centra van de kernen, de ontsluitingswegen 
en doorgaande verbindingen en ‘voldoende’ voor de overige wegen. Van de wegeninfrastructuur moet 
vooral veilig gebruik kunnen worden gemaakt. Het onderhoudsniveau moet minimaal van een 
zodanige kwaliteit zijn dat het kwaliteitsniveau van een weg zelf niet tot ongelukken leidt. Dit doel geldt 
eveneens voor de aanverwante voorzieningen in de openbare ruimte.  
 
Activiteiten 2014: 
4.20 Het wegenbeheersprogramma wordt sober doch doelmatig uitgevoerd.  

In 2014 wordt de verlichting in het buitengebied geïnventariseerd en eventueel aangepast. 
 

Doelstelling 6: 
Vermindering CO2-emissie met 50% (Akkoord van Groenlo doelstelling voor het jaar 2020). 

 
Het beleidsprogramma ‘Tijd voor nieuwe energie’ wordt uitgevoerd. We participeren actief binnen 
diverse projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn eigen gemeentelijke maar 
ook regionale projecten. In regionaal verband is de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij 
(AGEM) opgericht en hier worden de eerste activiteiten ontwikkeld. Daarnaast lopen projecten die 
voortvloeien uit het akkoord van Groenlo. Ten behoeve van het verduurzamen van de bestaande 
bouw is in regioverband (3O’s) de stichting ADV (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) opgericht.  
 
Activiteiten 2014: 
4.21 Het voortzetten van de regionale actie ‘de Achterhoek bespaart’. Deze actie stimuleert het 

isoleren van de bestaande woningvoorraad. 
Sinds 2009 zijn er 1340 subsidies verstrekt voor woningisolatie. Voor de regeling Achterhoek 
Bespaart 13/14 zijn al 550 aanvragen gedaan. De provincie heeft extra budget vrij gemaakt 
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voor een vervolg tot eind 2015. Wij hebben nog nieuwe geen aanvraag gedaan omdat ons 
lopende budget nog niet op is. 

4.22 In samenwerking met ADV stimuleren wij duurzame nieuwbouw en vooral duurzame verbouw 
van bestaande woningen. 
De gemeente is actief lid van stichting Achterhoek duurzaam verbouwen (VerduurSaam). ADV 
organiseert samen met de gemeenten activeerden rond het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad. In 2014 zal de focus liggen op wijken waar particuliere en huurhuizen door 
elkaar staan. Als de huurwoningen gerenoveerd worden zal ADV proberen de particulieren te 
begeleiden in dit traject. Dit gebeurt oa in samenwerking met Wonion en met de robuuste 
investeringsgelden van de provincie. Verder zijn er accenten op het scholing en onderwijs, het 
MKB en de gemeentelijke gebouwen. In de herfst komt er weer een publiekscampagne. 

4.23 Daar waar zich kansen voordoen verduurzamen wij bestaande gemeentelijke gebouwen die in 
eigendom blijven. De ambitie voor nieuwe gemeentelijke gebouwen is dat ze minimaal 
energieneutraal worden uitgevoerd. 
Tijdens het regulier onderhoud wordt er gekeken of er duurzame maatregelen aan de 
gemeentelijke gebouwen kunnen worden meegenomen. Hierdoor worden met geringe 
meerkosten geleidelijk onze gebouwen verduurzaamd.  
Bij de herinrichting en de nieuwbouw van de sportpark cq sporthal De IJsselweide wordt 
duurzaamheid nadrukkelijk meergenomen. Ook een energieneurale (of energieleverende) 
spothal/sportpark wordt in de plannen meegenomen als alternatief.  

4.24 Waar mogelijk werken wij mee aan duurzame initiatieven in de markt. 
De gemeente staat open voor nieuwe initiatieven voor de opwek van duurzame energie, maar 
legt steeds meer verantwoording in de maatschappij bij de ondernemers en organisaties. Zo is 
de AGEM (Achterhoekse Groene energie Maatschappij) is door de gemeenten in de regio 
samen zijn opgericht als lokale energiemaatschappij. De AGEM moet voor meer lokale groene 
energie zorgen en is tevens energieleverancier. De AGEM is een beginnende organisatie 
waarvan het aantal activiteiten groeit.  
Op ruimtelijk vlak speelt de gemeente een actieve rol bij projecten die leiden tot meer duurzame 
energie productie. Deze projecten zitten in verschillende fases van initiatief tot 
vergunningverlening. Het gaat om n.m. windpark van de BAM, Windpark Den Tol, solarpark 
Wonion, en de biovergisting van de BVA in Hofskamp-Oost. De omgevingsvergunning voor het 
windpark BAM is inmiddels onherroepelijk (12 MW). Het bestemmingsplan voor Windpark Den 
Tol is door de gemeenteraad goedgekeurd (30MW). Het project zit in de beroepsfase. De 
omgevingvergunning is aangevraagd. 
Ook voor de vergunning van de BVA zit in de beroepsfase. 

 

Doelstelling 7: 
Het onderwijs is kwalitatief op niveau. 

 
De keuze is gemaakt voor inhoudelijke kwaliteit in het onderwijs (incl. voorschoolse educatie). 
Ontwikkelingen rondom scholen worden gestimuleerd, hiervoor is een visie op passend onderwijs en 
zorg voor de jeugd ontwikkeld. Bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen blijft, in samenhang met 
ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid en accommodatiebeleid, een belangrijk aandachtspunt. 
In overleg met de schoolbesturen wordt een verdere visieontwikkeling verwacht in relatie tot de krimp, 
die we in 2014 verder concretiseren. Dit wordt vervolgens vertaald naar de consequenties voor het 
integraal huisvestingsplan (IHP) van de scholen, waarvoor de gemeente thans verantwoordelijk is. De 
consequenties van de toekomstige ontwikkeling waarbij het groot onderhoud van de gemeente naar 
de scholen verschuift worden daarin meegenomen.  
 
Activiteiten 2014:  
4.25 Gemeente en schoolbesturen zijn gezamenlijk betrokken bij de inrichting van 

ondersteuningsplannen ten behoeve van het uitvoeren van de Wet Passend Onderwijs. Voor 1 
mei 2014 is er een op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten in het 
samenwerkingsverband. De effecten hiervan op de huisvesting en het leerlingenvervoer worden 
dan ook zichtbaar. 
Op 16 januari heeft het OOGO met het Primair Onderwijs plaatsgevonden. Op 7 april heeft 
OOGO met het Voortgezet Onderwijs plaatsgevonden. In beide overleggen is overeenstemming 
bereikt. Voor 1 november vindt er op lokaal niveau OOGO plaats over de gemeentelijke 
plannen m.b.t. de Jeugdwet en de relatie met het onderwijs.  
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4.26 Op basis van inzicht in de toekomstige ontwikkelingen over de bevolkingssamenstelling en de 
effecten daarvan op het basisonderwijs en de onderwijshuisvesting worden, in overleg met het 
Lokaal Educatief Beraad, afspraken gemaakt over het voorzieningenniveau. Deze worden in 
2014 uitgewerkt in het IHP van de scholen. 
Het bestuurlijk krimpoverleg en de gevolgen van rijksombuigingen in kader van decentralisaties, 
inzet kleine scholentoeslag heeft extra aandacht.  
In het Lokaal Educatief Beraad van 13 januari 2014 is door Henkjan Kok (procesbegeleider 
krimp Achterhoek) een toelichting gegeven op de ontwikkelingen. 
Het vervolg wordt afgestemd op de verdere ontwikkeling van de (Regio Henkjan Kok). 
Op 7 april is een brede, interactieve avondsessie georganiseerd over onderwijshuisvesting in de 
toekomst in Oude IJsselstreek. 
Op 12 mei heeft het Lokaal Educatief Beraad besloten eerst nadere informatie van de 
staatssecretaris af te wachten in verband met ingediende moties en toezeggingen om de kleine 
scholentoeslag niet te schrappen.  

4.27 Visie wordt ontwikkeld en uitgevoerd t.b.v. de samenhang en mogelijke integratie van 
peuterspeelzalen en kinderopvang, waarbij het doel is zoveel mogelijk kinderen uit de 
doelgroep te bereiken. 
Gemeente en Humanitas zijn met elkaar in gesprek over een visiedocument. Daarin wordt 
aandacht besteed aan de kortere termijn (toekomst peuterspeelzaalwerk) en de langere termijn 
(integratie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang). In het visiedocument staan de doelstellingen 
centraal.  

4.28 We starten met de bouw van een nieuwe school ter vervanging van de huidige 
Dobbelsteen/Antoniusschool (incl. gymzaal) in de bomenbuurt in Ulft-Noord. 
De werkzaamheden van de bouw van de nieuwe school zijn in gang gezet en verlopen volgens 
planning.  
 

Doelstelling 8: 
Arbeidsmarkt, onderwijs en werkgelegenheid zijn optimaal op elkaar afgestemd. 

 
De afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt gestimuleerd, waarmee er voor wordt zorg 
gedragen dat arbeidsmarkt en werkgelegenheid optimaal op elkaar aansluiten.  
 
Activiteiten in 2014: 
4.29 Wij voeren lokale projecten van de Achterhoek Agenda 2020 uit, zoals ‘een leven lang leren’ en 

‘toekomstbestendig opleiden en werven’.  
4.30 Wij continueren, met de 3 O’s, de ‘eigen Achterhoek Academie’ voor kennis- en 

netwerkontwikkeling. 
4.31 We ondersteunen projecten om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te stimuleren. We 

zetten ons in voor een duurzame arbeidsmarkt rekening houdend met ontwikkelingen zoals de 
flexibilisering van de arbeid.  

4.32 We maken techniek aantrekkelijk voor jongeren en zorgen dat ze ermee in aanraking komen. 
Hierin heeft de Afbramerij een belangrijke taak.  

4.33 Wij brengen werkzoekende jeugd en ouderen (55+) via verschillende projecten in contact met 
bedrijven. 

4.34 We stimuleren de bereikbaarheid van hoger onderwijs en de samenwerking daarbinnen in 
Nederland en de grensstreek. 

 

Doelstelling 9: 
Een inwoner is economisch zoveel mogelijk zelfstandig. 

 
Het ISWI voert de Wet werk en bijstand (en aanverwante uitkeringen) uit voor de gemeente met als 
insteek het Workfirstprincipe als uitgangspunt (‘’werk voor uitkering’’) waarbij zoveel mogelijk wordt 
toegerust op en toegeleid naar regulier werk. Wedeo voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit, 
waarbij de afgelopen jaren met succes sterk is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de mensen van 
binnen naar buiten. De ontwikkelingen ten aanzien van de Participatiewet worden nauwlettend 
gevolgd. In het kader van deze nieuwe wet, of andere regelgeving, wordt in de regio onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden om de organisaties die met werk en inkomen te maken hebben anders in 
te richten. Het minimabeleid in haar huidige vorm wordt heringericht.  
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Activiteiten 2014:  
4.35 We stimuleren de participatie van niet-werkenden op de arbeidsmarkt en we bieden 

werkervaring aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
ISWI en Wedeo geven voor de gemeente Oude IJsselstreek uitvoering aan de wetgeving over 
de arbeidsmarkt en inkomensondersteuning.  

4.36 De pilot voorportaal schulddienstverlening wordt in 2014 geëvalueerd, waarna besloten zal 
worden over de toekomst van de organisatie van deze dienstverlening. 
De evaluatie laat zien dat het voorportaal voorziet in een behoefte. De dienstverlening is nog 
niet voldoende op niveau. Daarom hebben we besloten het voorportaal met een halve fte uit te 
breiden in 2014 en aan het eind van 2014 opnieuw te evalueren. De vraag naar ondersteuning 
door mensen met schulden blijft toenemen.  

4.37 In 2014 vindt de besluitvorming plaats over de toekomstige uitvoeringsorganisatie van werk en 
inkomen, zoals thans ondergebracht in Wedeo, ISWI en Sociale Zaken. 
In februari is hierover aan de raad gerapporteerd. Het is de bedoeling om in september een 
go/no go besluit te nemen over de totstandkoming van deze uitvoeringsorganisatie.  
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PROGRAMMA 5 
Kwaliteit in dienstverlening en bestuur 

Programma-inhoud 
In dit programma zijn de doelstellingen opgenomen die bijdragen aan het versterken van de kwaliteit 
van het bestuur en het inrichten van de dienstverleningsorganisatie.  
 
Wat willen we bereiken? 

Hoofddoelstelling programma (missie) 
Kwaliteit in dienstverlening 
De gemeentelijke dienstverlening voldoet aan de behoefte en de logica van de inwoner. De gemeente 
is ondernemend en creatief als het gaat om de manier waarop ze haar dienstverlening inricht, daarbij 
houdt de gemeente oog op de toekomst en is kostenefficiënt. 
Kwaliteit in bestuur 
De gemeentelijke organisatie voert haar taken doelmatig, doeltreffend en rechtmatig uit en probeert 
het vertrouwen te winnen bij de inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente is er voor haar 
inwoners en niet andersom.  

 
 

Doelstelling 1: 
De behoeften en wensen vanuit de inwoners, verenigingen en bedrijven zijn bekend. Waar 
mogelijk ondersteunt en faciliteert de gemeente deze behoeften en wensen.  

 
De gemeente ontwikkelt zich tot een netwerkorganisatie die onderdeel uitmaakt van de 
netwerksamenleving en goed weet wat er speelt op wijk- en kernniveau. Door het in de samenleving 
oplossen van vraagstukken en het slim organiseren van noodzakelijke taken passen we onze 
dienstverlening aan, aan de behoefte van onze inwoners. 
 
Activiteiten in 2014: 
5.1 Een lerende organisatie vormgeven, waarbij het steeds zoeken naar de optimale bijdrage van 

de samenleving en de gemeente aan een maatschappelijk effect centraal staat Een belangrijk 
element van deze verandering is het doorontwikkelen van wijkgericht werken en 
gebiedsmakelaars. 
Er wordt volop gewerkt aan de verdere implementatie van wijkgericht werken, het gesprek 
aangaan met de samenleving en de instellingen die ook deelnemen aan het wijkteam. De 
gebiedsmakelaars vinden steeds meer hun plek zowel in de samenleving als binnen de 
gemeentelijke organisatie. Deze functie heeft een toegevoegde waarde, ze geven de gemeente 
een gezicht en aanspreekpunt binnen de diverse kernen. 

5.2 Starten met de uitvoering van het plan Social Media. In 2014 worden social media ingezet als 
communicatiemiddel om contact te leggen met inwoners. We willen leren als gemeente om niet 
alleen maar boodschappen te zenden aan onze inwoners, maar hoe we meer kunnen 
deelnemen aan maatschappelijke discussies als één van de betrokken partijen. 
Er wordt meer gebruik gemaakt van twitter, waar mogelijk onderzoeken we de mogelijkheden 
van facebook. Er is intern opleiding gegeven aan medewerkers die enthousiast zijn over het 
gebruik van twitter en dit niet alleen privé, maar ook met betrekking tot het werk willen inzetten. 

5.3 Het verder uitbouwen van Het Nieuwe Werken binnen de organisatie. 
In maart is de ontmoetingplek op de overloop gerealiseerd. Een prettige plek waar men kan 
werken, lezen of met elkaar praten. Daarnaast nemen we deel aan ‘Train je collega’ een 
methode waarbij een collega met bepaalde deskundigheid of vaardigheid een training verzorgt 
voor zijn of haar collega’s. 

 
Voor de inhoudelijke ondersteuning en facilitering wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering 
en de andere programma’s. 
 

Doelstelling 2: 
Het college en de raad beschikken tijdig over de informatie die voor hun samenspel nodig is. 

 
2014 is het jaar van het bestendigen van werkwijzen en rapportages. 
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Activiteiten in 2014 
5.4 (Financiële) rapportages: maandelijks aan college en per kwartaal de raadsscorekaart aan de 

raad. Daarnaast ontvangt de raad per bestuursperiode van 4 maanden een bestuursrapportage. 
De rapportages worden nog steeds maandelijks gemaakt en besproken in het MO en college. 
Nadruk hierbij ligt op het realiseren van de voorgenomen maatregelen. In aanloop naar de 
begroting 2015 en verder zijn de structurele maatregelen nog eens kritisch onder de loep 
genomen. De eventuele structurele rode maatregelen zijn in de begroting 2015 ev verwerkt. 

 

Doelstelling 3: 
Goede dienstverlening aan de inwoners en de bedrijven; hieronder wordt verstaan tijdig, 
betrouwbaar, transparant, efficiënt en klantgericht. 

 
Voor 2014 betekent dit het leggen van de basis voor de digitale dienstverlening door de gemeente aan 
haar inwoners. Het nieuwe team frontoffice publieksbalie wordt opgeleid tot een team van 
dienstverlenende generalisten dat in staat is 80% van de vragen aan de voorkant af te handelen. 
 
Activiteiten in 2014: 
5.5 Het implementeren van het zaaksysteem. 

Ter ondersteuning van zaakgericht werken is gestart met het opleiden van een groep 
medewerkers voor de green belt van LEAN. Deze groep gaat samen met betrokken 
medewerkers alle bedrijfsprocessen ‘lean’ maken. 

5.6 Het (verder) implementeren van een informatiesysteem zodat nog meer informatie verstrekt kan 
worden door de publieksbalie over producten, taken, wet en regelgeving, bestemmingsplannen 
enzovoort. 
Het zaaksysteem.nl is aangeschaft. Per 1 juli 2014 is de bedoeling om het eerste deel van het 
systeem geïmplementeerd te hebben, met daarin minimaal 10 zaaktypen van burgerzaken en 
TIC. 

5.7 Het inrichten van het team publieksbalie tot een multifunctioneel team met breed inzetbare 
medewerkers. Dit team bevat Burgerzaken, TIC, Bouwen, Belastingen en Zorgloket. Hier ligt 
dan ook de noodzakelijke verbinding met het sociale domein en de ODA (omgevingsdienst 
Achterhoek). 

5.8 Het team publieksbalie wordt ingericht met een front- en backoffice. De backoffice met de 
specialisten kunnen zo nodig in de frontoffice ingezet worden.  

 

Doelstelling 4: 
Wettelijke taken worden doelmatig, doelgericht en efficiënt uitgevoerd (minimaal huidige 
niveau). 

 
Het spreekt voor zich dat de basistaken op het gebied van burgerzaken, zorg, bouwen, milieu en afval 
e.d. worden uitgevoerd. In 2014 worden de volgende accenten geplaatst:  
 
Activiteiten in 2014: 
5.9 Het wegwerken van de achterstanden in de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). 

Vanaf juni 2014 wordt er vooralsnog voor de periode van één jaar een toezichthouder specifiek 
ingezet om de achterstanden voor de BAG weg te werken. De bij de vorige audit 
geconstateerde hiaten in de procedures zijn weggewerkt. Daarnaast zijn er structureel een 
aantal geautomatiseerde voorzieningen (zoals obliek- en luchtfoto’s, alsmede de vergelijking 
daarmee met de BAG) ingezet om het toezicht in het kader van de BAG zo efficiënt mogelijk te 
kunnen uitvoeren. Welke mate en vorm van toezicht voor BAG nog noodzakelijk blijft zal in het 
eerste kwartaal van 2015 geëvalueerd worden. Hiermee is aan alle voorwaarden voldaan om 
op termijn te kunnen voldoen aan de eisen die wettelijk aan de BAG gesteld worden. 

5.10 Het verbeteren van de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de gegevens in de en 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). 

5.11 Het voorbereiden om de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BTG).  
Offertetraject loopt. 

5.12 Het verlenen en handhaven van omgevingsvergunningen (o.a. door de Omgevingsdienst 
Achterhoek). 
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Doelstelling 5: 
Oude IJsselstreek is veilig.  

 
Activiteiten in 2014: 
5.13 Het uitvoeren van het uitvoeringsplan op het gebied van preventie, preparatie en repressie 

(door VNOG). 
Invoering MOED (project om de brandweer gereed te maken voor de toekomst op basis van 6-
tal gekozen uitgangspunten) binnen de VNOG, presentatie door projectleider en commandant 
Brandweer Achterhoek West in raadsrotonde.  
Over de aanstellen van een officier Bevolkingszorg die namens de gemeente bij een GRIB 1 
situatie plaats zal gaan nemen in het COPI is een positief besluit genomen, opleiding voor deze 
functionaris vindt in najaar 2014 plaats. 
Verder uitwerken van het regiobrede project TOOM om het aantal ongewenste, loze meldingen 
door automatische brandmeldinstallaties terug kunnen dringen. 
De uitwerking en realisatie van afgesproken bezuinigingen conform de uitgangspunten van de 
begroting zijn in de programma begroting 2015 behandeld. 

5.14 Het optimaliseren van het rampenbestrijdingsplan door de samenwerking in de regio verder 
vorm te geven. 
Verdere uitwerking van programma “ Bevolkingszorg op orde ” door verdere uitwerking van 
maatgevende scenario’s en de daarbij behorende vertaling naar up to date 
rampenbestrijdingplannen, Het college heeft ingestemd met het nieuwe handboek 
Bevolkingszorg en dit is in september aan de poolmedewerkers crisisbeheersing 
gepresenteerd. 
Invoering Nieuw landelijk registratie systeem slachtoffers bij rampen en in crisissituaties,  
Aanpassing samenwerking overeenkomst Nederlandse Rode Kruis, waarbij de opvang en 
verzorging door het Rode Kruis uitgevoerd blijft en de verwanteninformatie komt te vervallen. 

5.15 Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld gemeenschappelijke 
doelen en activiteiten verwoorden t.a.v. het vergroten van het gevoel van veiligheid. 
Er zijn op gebied van verkeersveiligheid initiatieven ontplooid op de basisscholen. Op en rond 
de spoorweg stations worden projecten op het gebied van veiligheid uitgevoerd, onder anderen. 
Project Menselijk Toezicht in de treinen en op en rond de stations Varsseveld en Terborg. Op 
24 en 26 september vinden hier ook anti fietsendiefstal campagnes plaats. 

5.16 In 2014 door hangjongeren en omwonenden een plan ontwikkelen om overlast weg te nemen of 
te beperken. 
Het plan is opgesteld en besproken en wordt uitgevoerd. Het plan behelst onder andere, extra 
inzet van oa, jeugdagent en de via RADAR aangestelde jongerenwerker, inzet van het vanuit 
Graafschapcollege opgerichte TOP TEAM en het in september, met ondersteuning van de 
Veiligheidskamer, opgezette pilot project Jongeren Oude-IJsselstreek (JOY).  Deze aanpak 
resulteert in meer grip op de overlastgevende groepen jongeren, zo wordt gewerkt aan het 
vergroten van de leefbaarheid binnen de gemeente. 

5.17 Samen met de horeca de ontwikkeling voor de vergroting van veiligheid bespreken en 
afspraken hierover uitvoeren. 
In mei is een horeca overleg (centrum Ulft) gehouden, afspraken uit dit overleg worden 
uitgevoerd en in oktober staat een tweede overleg gepland. 

 

Doelstelling 6: 
Een schone gemeente door een doelmatige afvalinzameling. 

 
Activiteiten in 2014: 
5.18 Het realiseren van een milieustraat. 

De besluitvorming over de milieustraat wordt onderdeel van het afvalstoffenbeleidsplan. Het is 
aan de raad om te beslissen over het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan. 

5.19 Het plaatsen ondergrondse afvalcontainers (verzamelcontainers). 
In uitvoering. 

5.20 De implementatie van het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan.  
In voorbereiding. 

5.21 Er wordt samen met de samenleving actie ondernomen tegen horizonvervuiling (excessen).  
Dit jaar is er een opschoondag voor zwerfvuil e.d. gehouden. 
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Bijlage 2 Afwijkingen exploitatiebudgetten 

 
-/- is nadeel
Prognose / AFWIJKINGEN

Omschrijving Toelichting bij afwijkingen

1e berap 2e berap 1e berap 2e berap

PROGRAMMA 1 KRACHTIGE KERNEN IN PRACHTIG GEBIED

Pachten en huren 40.000      

Loonbureau 12.000-      

Afbramerij 30.000-      

subtotaal incidenteel

programma 1

-           -            2.000-        -           

Portiersgebouw DRU 131.000    150.000-    

subtotaal structureel

programma 1

131.000    -            150.000-    -           

Totalen programma 1 
131.000    -            152.000-    -           

Uitgaven inkomsten

 Er onstaat een tekort op de huurinkomsten voor 2014 

aangezien de verhuur ingaat per 6 mei 2014 ipv. 1 januari 

2014. Tekort ca. € 30.000. 

 Eenmalige bijdrage voor het afkopen van het recht van 

opstal voor 10 Pop's (schakelkasten) 

 Inkomsten zijn opgebouwd uit huur optimaalFM a € 

15.000 en € 4.800, verhuur ijslokaal aan DCF. Extra 

benodigde inkomsten uit verhuur conform begroting zijn 

(nog) niet gedekt. 

 Tekort op inkomsten huur voor 2014. Huurprijs is met 

ingang van nieuwe contract (terugwerkende kracht tot 1-1-

2014) aangepast naar € 335.000. 
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-/- is nadeel
Prognose / AFWIJKINGEN

Omschrijving Toelichting bij afwijkingen

1e berap 2e berap 1e berap 2e berap

PROGRAMMA 2 SAMENLEVEN EN ZORGZAAM ZIJN

HV 250.000    100.000-    

leefvoorzieningen 80.000      

woonvoorzieningen 45.000      

subsidiering 

sportverenigingen
70.000-       

subtotaal incidenteel

programma 2

375.000    70.000-       100.000-    -           

subtotaal structureel 

programma 2

-           -            -           -           

Totalen programma 2
375.000    70.000-       100.000-    -           

Uitgaven inkomsten

 Er wordt een voordelig resultaat verwacht bij de 

bouwkundige woningaanpassingen. 

 Op meerdere onderdelen worden voordelen 

geprognosticeerd oa op de verstrekking van 

scootmobielen, rolstoelen en bij de regiotaxi. 

 Het voordelig resultaat op de uitgaven ontstaat oa door de 

verlaging van de uurtarieven van Azora.

Daarnaast heeft de beeindiging van het contract met 

Sensire per 1 januari 2014 geresulteerd in een positief 

resultaat. 

 De subsidieregeling is op dit moment een open einde 

regeling (geen subsidieplafonds ingebouwd). Alle 

aanvragen zijn conform de regeling toegekend, dit 

resulteert in een nadeel van € 70.000. 
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-/- is nadeel
Prognose / AFWIJKINGEN

Omschrijving Toelichting bij afwijkingen

1e berap 2e berap 1e berap 2e berap

PROGRAMMA 3 OUDE INDUSTRIE VERBONDEN MET CULTUUR EN KUNST

Love kunstwerk 55.812-       

subtotaal incidenteel 

programma 3

-           55.812-       -           -           

subtotaal structureel 

programma 3

-           -            -           -           

Totalen programma 3
-           55.812-       -           -           

Uitgaven inkomsten

De reproductie van het LOVE kunstwerk, is vernietigd ivm 

het ontbreken van toestemming om een auteursrechtelijk 

kunstwerk te vervaardigen / plaatsen.

De daarmee gemoeide kosten betreffen voor het plaatsen 

en het ontwerpen 

€ 51.822, de kosten voor het vernietigen en afvoeren € 

1.292,50 en voor de juridische bijstand ivm auteursrechten 

€ 2.697,80
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-/- is nadeel
Prognose / AFWIJKINGEN

Omschrijving Toelichting bij afwijkingen

1e berap 2e berap 1e berap 2e berap

PROGRAMMA 4 ENERGIEK ONDERNEMEN

ISWI 174.227-     

Wedeo 114.913     

regio Achterhoek 7.746        

subtotaal incidenteel 

programma 4

-           59.314-       7.746        -           

leerlingenvervoer 50.000-      
Overige 

onderwijsvoorzieningen
40.000      

Schulddienstverlening 140.000-    

subtotaal structureel

programma 4

150.000-    -            -           -           

Totalen programma 4 
150.000-    59.314-       7.746        -           

Uitgaven inkomsten

 Door o.a. krimp, hoeft minder (door) betaald te worden 

aan de verschillende stichtingen voor het schoolgebruik 

De extra middelen die door het Rijk zijn toegevoegd aan 

het gemeentefonds om in te zetten voor Armoede- en 

schuldenproblematiek worden niet nader geoormerkt.

Deze worden toegevoegd aan product 66 

'Inkomensondersteuning', om in te zetten daar waar 

intensivering van beleid noodzakelijk is. 

 Na doorrekening op grond van nieuwe contract is de 

De beheers- en apparaatskosten zijn binnen de begroting 

gebleven. 2013 wordt afgesloten met een positief saldo 

van € 126.0810,=. Voor de deelnemende gemeenten leidt 

dit tot een teruggave van een percentage van dit 

overschot. Voor Oude IJsselstreek is dat € 64.713.

Daarnaast is er sprake van een toename van het 

uitkeringsbestand dit leidt tot hogere kosten. Deze kosten 

worden niet volledig door het Rijk gecompenseerd. Het 

resultaat voor 2013 betekent een toename van het tekort 

voor Oude IJsselstreek met € 238.940. Een deel van dit 

tekort kan worden gedeclareerd bij het Rijk door het 

aanvragen van een Incidenteel aanvullende uitkering 

(IAU). De toekenning daarvan is echter aan een aantal 

strenge regels gebonden, en het is lang niet zeker dat 

deze declaratie toegekend wordt.

 Afrekening van het jaarrekeningresultaat over 2013. 

Het AB van Wedeo heeft besloten tot een herberekening 

van het weerstandsvermogen, op basis van nieuwe 

uitgangspunten. Dit heeft geleid tot dekking van het tekort 

in de jaarrekening, door vrijval van budget uit het 

weerstandsvermogen.

Een gemeentelijke bijdrage is daarom over 2014 

vooralsnog niet nodig. 
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-/- is nadeel
Prognose / AFWIJKINGEN

Omschrijving Toelichting bij afwijkingen

1e berap 2e berap 1e berap 2e berap

PROGRAMMA 5 KWALITEIT IN DIENSTVERLENING EN BESTUUR

Implementatie 

zaakstysteem
90.000-      

Personeelsaangelegenhe

den
133.176-     

Bag 100.000-    

Algemene uitkering 392.342    

Algemene uitkering / 

WMO
572.824-     572.824    

Alliander 260.000    

kapitaallasten 635.000     

Nagekomen baten en 

lasten
150.000-    

Btw suppletie 450.000-     450.000    

Rijbewijzen 7.000        30.000-      

Onroerende 

zaakbelastingen 

eigenaren woning

20.000-      

Onroerende 

zaakbelastingen 

gebruikers niet woning

30.000-      

Uitvoering wet WOZ-

administratie
40.000      

VNOG 43.751      Afrekening van het jaarrekeningresultaat over 2013.

subtotaal incidenteel 

programma 5

300.000-    514.000-     646.093    992.824    

Obv septembercirculaire 2014 is er sprake van een 

bijstelling van de integratieuitkering Wmo van € 572.824

Er wordt voorgesteld om dit totale bedrag toe te voegen 

aan de reserve decentralisaties (in deze berap 

herbenoemd tot reserve sociaal domein).

Ivm een onderzoek naar de btw omtrent 

sportvoorzieningen is er een suppletieverzoek bij de 

belastingdienst gedaan. Dit heeft geresulteerd in een 

teruggave van € 450.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten 

goede te laten komen aan sport, in de vorm van een 

bijdrage aan het project de IJsselweide. Hiervoor dient een 

bestemmingsreserve te worden gevormd. Dit is bij de 

investeringsstaat 2015 verwerkt.

Uitkering voor een vertrokken wethouder voor 6 maanden 

ad 

€ 33.176

Niet geraamde gevolgen cao wijzigingen € 100.000

Verwachting is dit jaar wederom minder rijbewijzen af te 

geven; per 1-10-1986 werd het rijbewijs 10 jaar geldig (was 

5 jaar). Dit is nog steeds aan het aantal aanvragen te 

merken. Na 5 jaren met veel aanvragen, volgen 5 jaren 

waarin het rustiger is. Aantallen lopen redelijk gelijk met 

2013.

Minder inkomsten, dan ook minder uitgaven aan rijksleges.

Afwikkeling geldlening Stadsherstel Terborg, waarvoor wij 

garant staan.

De verwachting is dat de opbrengst € 20.000 lager uitvalt 

dan begroot. Dit komt omdat in september 2013 al de 

O.Z.B. tarieven berekend zijn op de gegevens die toen 

bekend waren, nadien zijn nog enige aanpassingen in de 

WOZ waarden doorgevoerd.   

De verwachting is dat de opbrengst € 30.000 lager uitvalt 

dan begroot. Dit komt omdat recentelijk de Hoge Raad 

heeft besloten dat verzorgings-of verpleegtehuizen 

aangemerkt dienen te worden als woning i.p.v. een niet-

woning. 

Aangezien woningen geen gebruikersheffing kennen 

vervalt deze inkomst.

Doordat het aantal WOZ bezwaren ingediend door 

zogenaamde No Cure No Pay bureau's lager is uitgevallen 

dan in eerste instantie begroot, verwachten we een 

voordeel van € 40.000 te behalen.

Een belangrijk onderdeel van het project is de vertaling 

van zaakgericht werken naar het zaaksysteem. Wensen 

en eisen van de organisatie moeten snel kunnen worden 

omgezet naar iets dat past binnen de structuur van het 

gekozen systeem (Zaaksysteem.nl). Een goede 

functioneel beheerder is daarvoor onmisbaar.

De BAG moet worden geactualiseerd. Hiervoor is 

onvoorzien extra fte nodig. Indien de gemeente niet zelf de 

actualisering van de BAG ter hand neemt, wordt dit 

mogelijk via het Rijk gedaan en liggen de kosten hoger. 

De begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2013. Nu 

vindt de bijstelling plaats obv de septembercirculaire 2013. 

De prognose van het dividend Alliander is een voordeel 

van € 260.000

Wanneer we de begrote ramingen afzetten tegen de 

verwachtingen tot het einde van het jaar dan zien we dat 

niet de hele geraamde bedragen benodigd zullen zijn. We 

hebben uitgerekend dat dit een verwacht incidenteel 

voordeel op de kapitaallasten 2014 zal geven van € 

635.000. 

Uitgaven inkomsten
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-/- is nadeel
Prognose / AFWIJKINGEN

Omschrijving Toelichting bij afwijkingen

1e berap 2e berap 1e berap 2e berap

VNG 7.500-        

wachtgeldverplichtingen 

voormalig wethouders
150.000-    

Reisdocumenten 80.000-      80.000      

Algemene uitkering 140.000    

Vitens 12.500-      

Bank Nederlandse 

Gemeenten
45.000-      

Zand en grindwinning 15.000-      

Algmene uitkering/ODA 113.776    

Omgevingsdienst 

Achterhoek
113.776-    -           

verhuur 

nieuwbouwvleugel
50.000-      

subtotaal structureel 

programma 5

351.276-    -            211.276    -           

Totalen programma 5
651.276-    1.014.000-  857.369    1.492.824  

Uitgaven inkomsten

 De post in de begroting voor wachtgeld van oud-

wethouders is in 2014 niet verhoogd. Nu er 3,5 fte 

wethouders in wachtgeld instromen, moet hiervoor 

financiele ruimte worden gevonden. 

 We ontvangen in de AU dit geld dat voorheen via de 

provincie liep. Dit betalen we door aan de ODA. Budgettair 

neutrale verrekening met product 47. 

 We ontvangen in de AU dit geld dat voorheen via de 

provincie liep. Dit betalen we door aan de ODA. Budgettair 

neutrale verrekening vanuit de algemene uitkering product 

21 

 De inkomsten van de nieuwe vleugel zijn geraamd op € 

50.000. Echter deze is nog niet verhuurd en het ziet er nog 

niet naar uit dat deze verhuurd gaat worden.Dus zal dit 

bedrag niet behaald worden. 

Extra bijdrage in de algemene decembercirculaire ad 

140.000 in 2014, ingaagnde 2015 is het structurele bedrag 

€ 180.000.

De raming van het budget voor schulddienstverlening is  Door een rentebijstelling van Vitens ontvangen we € 

12.500 minder rentevergoeding.

 Dividendbedrag per aandeel gedaald van € 1,49 naar € 

1,27. 

 Vanwege stagnatie in de bouwwereld wordt de benodigde 

hoeveelheid zand en grind naar beneden bijgesteld.  

 Miv 10 maart afgifte van reisdocumenten met een 

geldigheidsduur van 10 jaar. De rijksleges van deze 

documenten zijn verhoogd, de gemeentelijke leges blijven 

gelijk. Extra inkomsten zijn gelijk aan extra uitgaven. 

 Bijdrage conform actuele inwonerbijdragen en 

verdeelsystematiek.

 
 
 
 



 39 

RECAPITULATIE
Incidentele afwijkingen U I

Programma 1 -           -            2.000-        -           

Programma 2 375.000    70.000-       100.000-    -           

Programma 3 -           55.812-       -           -           

Programma 4 -           59.314-       7.746        -           

Programma 5 300.000-    514.000-     646.093    992.824    

75.000      699.126-     551.839    992.824    

Structurele afwijkingen 

Programma 1 131.000    -            150.000-    -           

Programma 2 -           -            -           -           

Programma 3 -           -            -           -           

Programma 4 150.000-    -            -           -           

Programma 5 351.276-    -            211.276    -           

370.276-    -            61.276      -           

Resultaten exploitatiebudgetten

1e BERAP 2e BERAP

incidenteel uitgaven 75.000      699.126-     

incidenteel inkomsten 551.839    992.824     

structureel uitgaven 370.276-    -            

structureel inkomsten 61.276      -            

317.839    293.698     611.537     
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Bijlage 3 Begrotingswijziging 

 

Begrotingswijziging 2e Berap

FCL Omschr. FCL

Uitgaven Inkomsten

Exploitatiebudgetten

51 Subsidiering sportverenigingen 70.000

50 LOVE kunstwerk 55.812

56 ISWI 174.227

56 WEDEO -114.913

11 Personeel 133.176

21 Algemene uitkering WMO 572.824

57 Algemene uitkering WMO 572.824

21 BTW suppletie 450.000 450.000

62 Rijbewijzen -7.000 -30.000

21 Kapitaallasten -635.000

21 Stelpost 2e Berap 293.698

992.824          992.824          

Bedrag
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Bijlage 4 ICT paragraaf 

 

Proces- en werkakkoord 
Conform het werkakkoord is een ICT-wethouder benoemd met als opdracht de faciliteiten doelmatig 
en financieel beter beheersbaar te maken.  

 
Visie op dienstverlening: Naar een vraaggerichte en innovatieve gemeente…. 
De behoefte van de samenleving is leidend voor alle activiteiten van de gemeente. Een doelmatige 
dienstverlening en het zoeken naar verbinding in de samenleving. Dat is de opgave waar wij voor 
staan. Inwoners vragen ons om digitaal de zaakjes op orde te hebben, de Rijksoverheid gaat er zelfs 
vanuit dat vanaf 2017 alle contacten tussen inwoner en overheid digitaal kunnen verlopen. Om aan de 
wensen van de inwoners en de eisen van de landelijke overheid te kunnen voldoen kost veel tijd, geld 
en energie. We hebben hiervoor de periode tot 2020 uitgetrokken. Het onderzoek dat gedaan is naar 
de te zetten stappen en bijbehorende financiën is in januari 2014 aan de raad gepresenteerd. De 
resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de nieuwe begroting 2015-2018. De meeste 
ontwikkelingen zijn onontkoombaar en zullen een grote extra investering van onze gemeente vragen. 
 

Decentralisaties en ICT 
Zowel regionaal als intern wordt gewerkt aan het inrichten van de informatiehuishouding als gevolg 
van de decentralisaties en wijkgericht werken. Regionaal is het project nog in de initiatieffase en zijn 
de impact voor onze ICT en financiën nog niet inzichtelijk. Intern is gestart met het onderzoek naar 
waar de informatiehuishouding aan moet voldoen. 

 
Open Source 
Het gebruik van open source software is een onderwerp van de veranderagenda. Enerzijds biedt het 
een alternatief voor het klassieke licentiemodel van software leveranciers. En anderzijds biedt het de 
mogelijkheid om lokaal de werkgelegenheid te stimuleren. Om het gebruik van open source een 
impuls te geven is onderzoek gedaan naar het opzetten van een innovatiehub waarin studenten en 
bedrijven samen software ontwikkelen. Vanwege de eisen die gesteld werden aan voorfinanciering 
van ontwikkeltrajecten is het niet mogelijk gebleken een innovatiehub te creëren en is het niet de 
verwachting dat dit op afzienbare termijn alsnog gaat lukken. 

 
1. Zaaksysteem 
Het project voor de implementatie van het zaaksysteem is in volle gang. Sinds juli 2014 kunnen 
inwoners een aantal veelgevraagde producten en diensten via het zaaksysteem aanvragen. Eind van 
dit jaar zijn alle producten en diensten op het gebied van burgerzaken digitaal beschikbaar voor onze 
inwoners. 

  
2. Vervanging Website 
De huidige website van de gemeente wordt vervangen naar voorbeeld van de gemeente Vught die de 
broncode van haar website beschikbaar heeft gesteld voor andere gemeenten in Nederland. De 
huidige planning is dat de website begin januari gereed is om te lanceren. 
 

Basisregistraties 
Basis Registratie Personen (voorheen: Gemeentelijke Basis Administratie) 
De BRP is op orde en gaat op termijn over naar de mGBA. Deze verandering komt er op neer dat alle 
persoonsgegevens niet langer bij de gemeenten, maar centraal bij het rijk bewaard worden. Alle 
gemeenten moeten hierop aansluiten. 
 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
De BAG is nog niet op orde. De belangrijkste achterstanden zitten in de geometrie en het toezicht. Op 
beide punten is extra capaciteit ingezet. We hebben dit jaar nog nodig om de achterstanden weg te 
werken. 
 
Basisregistratie Grootschalige Topografie 
Dit jaar wordt gestart met de vervaardiging van de BGT. Voor 1 januari 2016 moet dit afgerond zijn. 
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Privacy en Informatiebeveiliging 
Alle persoonsgegevens van inwoners uit de gemeente Oude IJsselstreek worden bewaard op het 
automatiseringsinfrastructuur die samen met de gemeente Doetinchem, Aalten en Doesburg is 
ingericht. Momenteel wordt aansluiting gezocht bij de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG. In het 
zaaksysteem en bij de inrichting van de systemen voor de transities wordt expliciet aandacht besteed 
aan de benodigde autorisaties voor medewerkers die met deze systemen moeten gaan werken. 
 
 




