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Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 20 oktober 2016 

Kenmerk:  

Onderwerp: beantwoording raadsvragen Programmabegroting 2017-2020 en 2
e
 Berap 2016 

 
Beantwoording vragen/toezeggingen Programmabegroting 2017-2020  
naar aanleiding van de raadscommissies van: 
- 6 oktober technische vragenronde commissie AFE 
- 10 oktober commissie AFE 
- 12 oktober commissie Fysiek 
- 13 oktober commissie MO 
 
In de betreffende commissievergaderingen zijn de meeste vragen rechtstreeks beantwoord door het 
college. De resterende vragen zijn hieronder benoemd en beantwoord.  
 
1. Pag. 23  
a. Is het wettelijke toegestaan om de kosten voor kwijtschelding te verrekenen met het bufferfonds 
riolering?  
Ja, dit is toegestaan.  
Onderstaande komt uit “Model kostenonderbouwing van het VNG”. 
“Tot de perceptiekosten van de heffing rekenen sommige gemeenten ook de kosten van 
kwijtschelding, de kosten van oninbaar en de verlagingen naar aanleiding van 
bezwaarschriften. Dat is geen verkeerde methode en dus toegestaan.” 
 
b. Wat is de wettelijke grondslag voor het verlenen van kwijtschelding? 
Dit is in artikel 255 van de Gemeentewet geregeld: 
 
1. De in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bedoelde kwijtschelding wordt met betrekking tot 

gemeentelijke belastingen verleend door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, bedoelde 
gemeenteambtenaar.  

2. Met betrekking tot het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding zijn de krachtens artikel 
26 van de Invorderingswet 1990 door Onze Minister van Financiën bij ministeriële regeling 
gestelde regels van toepassing.  

3. De raad kan bepalen dat, in afwijking van de in het tweede lid bedoelde regels, in het geheel geen 
dan wel gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend.  

4. Met inachtneming van door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, 
te stellen regels kan de raad met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan en de 
wijze waarop het vermogen in aanmerking worden genomen afwijkende regels stellen die er toe 
leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.  

5. Het college kan de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren. Het daartoe strekkende 
besluit ontheft de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen 
van de verplichting verdere pogingen tot invordering te doen. 

 
Kwijtschelding werd al in de gemeente Gendringen en Wisch verleend, in 2005 is het beleid 
geharmoniseerd. 
 
2. Pag. 23: waar geven wij de subsidie kunstbudgetten aan uit, anders dan aan lijstsubsidies? 
Kunnen we inderdaad besparen op de subsidie kunstbudgetten zonder nadelig effect voor de 
inwoner.  
Het betreft hier het geraamde bedrag van € 80.000,- voor de volgende te verwachten uitgaven 2017: 

- Kunstmenu KiCK Oude IJsselstreek 
- Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 
- Jubileumsubsidies 
- Presentiegelden en onkostenvergoedingen kunstcommissie 
- Bijdrage week van de amateurkunst 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&artikel=26&g=2016-10-11&z=2016-10-11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2016-07-01#TiteldeelIV_HoofdstukXV_Paragraaf4_Artikel231
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&artikel=26&g=2016-10-11&z=2016-10-11
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&artikel=26&g=2016-10-11&z=2016-10-11
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- Opslagkosten kunst  
- Opwaarderen kunst in eigen bezit (collectiebeheer en digitalisering en promoten van eigen 

kunst) 
- Ondersteuning bij kleinschalige vernieuwde initiatieven op gebied van kunst en cultuur. 
- Incidentele budgetten voor programma’s op gebied van kunst en cultuur (bijv OLT 

Engbergen). 
- Opstartkosten realisatie kunst in de openbare ruimte. 

 
Het betreft dus niet de lijstsubsidies en de evenementensubsidies. Die zijn afzonderlijk geraamd in 
begroting 2017. Omdat het basisniveau voor kunst en cultuur behouden blijft, lijden er geen partijen 
pijn die nu al subsidie ontvangen. De besparing heeft wel consequenties voor het ambitieniveau op 
het gebied van kunst en cultuur. Er vinden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats op het 
gebied van kunst en cultuur. 
 
3. Pag. 28 
a. Wat kost het om marktgelden en toeristenbelasting te innen?  
Het team belastingen heeft voor het innen en klaar maken van de heffingen totaal 30 uur per jaar 
nodig voor het innen van de toeristenbelasting en marktgelden (25 uur voor toeristenbelasting; hier 
worden steekproefsgewijs de lijsten van de overnachtingslocaties gecontroleerd). Voor markten is 
circa 5 uur per jaar nodig.   
 
b. Kunnen we deze regelingen afschaffen? 
Het innen van deze belastingen is geen wettelijke plicht. Afschaffen is toegestaan; dit betreft een 
politieke keuze. Afschaffing is direct van invloed op de inkomsten in de begroting ( Toeristenbelasting 
€ 142.500 en Markten € 18.000).  
 
c. Hoe kan het dat we laag scoren op toeristenbelasting in relatie tot andere gemeenten? 
Wij hebben minder overnachtingsplekken en minder toeristen dan in andere gemeenten. Bv Oost 
Gelre heeft Marveld als grote locatie met veel overnachtingen met een hoge opbrengst, Winterswijk 
heeft veel (grote) campings.  
 
4. Pag 39. Er staat een verhoging gemeld van de SLA kosten aan Doetinchem van 65.000. Wat 
is het totale budget hiervoor?  
Het totale budget voor SLA (Service License Agreement) Doetinchem bedraagt € 847.100 (inclusief 
de verhoging van € 65.000).  
 
5. Pag 47. Verloop leningenportefeuille: hoe verloopt de hoogte van de leningenportefeuille 
vanaf 2017. Klopt het dat deze eerst nog iets stijgt en dan langzaam daalt?  
Antwoord is toegevoegd als grafiek in bijlage 1. 
 
6. Pag. 58.  Is een gedifferentieerd tarief op OZB toegestaan? Bijvoorbeeld voor energiezuinige 
woningen? 
In de wet is geregeld dat er alleen mag worden gedifferentieerd tussen woningen en niet-woningen en 
tussen eigenaren en gebruikers. Meer is wettelijk niet toegestaan.  
Het idee voor gedifferentieerde OZB op basis van energieprestatie bestaat wel, gemeente Amsterdam 
en Leiden onderzoeken momenteel de mogelijkheden. 

(zie https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/news/amsterdamse-ozb-mogelijk-afhankelijk-van-
energielabel#) 
 
7. Pag 72. Wat is de stand van zaken rondom watergangen, hoeveel zijn er? 
Op dit moment is niet precies bekent hoeveel watergangen wij als gemeente in beheer en onderhoud 
hebben. Over een verhouding van categorieën is dan ook niets te zeggen. Op dit moment wordt 
jaarlijks een klein deel van de watergangen opgeschoond en wordt verder ingespeeld op 
klachten/meldingen. Met de veranderde wet- en regelgeving (Waterwet) zijn de verantwoordelijkheden 
en verplichtingen van met name de overheden, duidelijker geworden. Hierbij moet gedacht worden 
aan een beheerplan waarin is opgenomen om hoeveel watergangen het gaat, wat er aan moet 
gebeuren en vooral ook wat het moet kosten. Daarnaast heeft het Waterschap Rijn en IJssel 
aangegeven, per 1 januari 2017 het onderhoud aan de kleinere watergangen niet meer uit te voeren 
en bij de aanliggende eigenaren neer te leggen. Wat de consequenties voor ons zijn van dit besluit is 

https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/news/amsterdamse-ozb-mogelijk-afhankelijk-van-energielabel
https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/news/amsterdamse-ozb-mogelijk-afhankelijk-van-energielabel
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nog niet bekend. Vandaar dat er in het nieuwe GRP ruimte is opgenomen om het beheer en 
onderhoud meer vorm te geven. 
 
 
8. Pag 73. Wat is het beleid rondom de speelplaatsen. En betreft de daling in budget alleen de 
wijziging door overhead of ook minder uitvoering?  
Het Speelruimtebeleidsplan uit 2007 wordt nog steeds gecontinueerd. Daar kiezen we voor 
versobering van de speelplaatsen. Het aantal speelplaatsen neemt af, maar op “centrale” plekken 
worden de speelplaatsen ruimer opgezet. Waar het kan, wordt gekeken of er bij een speelplaats een 
ontmoetingsplek gecreëerd kan worden. Hier kunnen jong en oud recreëren.  
Het budget in de begroting is voornamelijk voor onderhoud van de speelplaatsen en een lopend 
krediet wordt ingezet voor vervanging van de speeltoestellen. De daling van het budget heeft alleen te 
maken met de wijziging door overhead. 
 
9. Pag. 85. Is het mogelijk om een overzicht van alle geldstromen rondom de DRU aan te 
leveren? 
Dit overzicht is terug te vinden in het DRU-rapport d.d. 15 januari 2015. Deze is in de raadsrotonde 
van 29 januari 2015 behandeld.  
 
10. Pag. 98. De geprognosticeerde balans is niet in evenwicht. Waar komt het verschil 
vandaan? 
Dit betreft een verschil in banksaldi (geel gearceerd). De juiste balans is in bijlage 2 terug te vinden. 
Het resultaat van de 2

e
 berap is in de balans op 31-12 2016 al verwerkt in het saldo algemene reserve 

en daarom niet apart inzichtelijk gemaakt. In de jaarrekening zal het uiteindelijke saldo uiteraard wel 
zichtbaar zijn.  
 
11. Pag. 104. Hoe zijn de aantallen in de kerngegevens mbt het aantal kernen tot stand 
gekomen?  
De definitie “kernen” voor de berekening van de Algemene Uitkering.  
 
Een kern (woonkern) is:  

- een aaneengesloten gebied van twee of meer met zijden aan elkaar grenzende 
rastervierkanten van 500 bij 500meter (volgens de Rijksdriehoeksmeting) behorend bij een 
gemeente waarvan ieder vierkant tenminste 25 hoofdadressen bevat, dan wel:  

- een geïsoleerd rastervierkant van 500 bij 500meter (volgens de Rijksdriehoeksmeting) 
behorend bij een gemeente dat tenminste 25 hoofdadressen bevat.  

 
Dit betekent dat Ulft – Gendringen – Bontebrug als een kern wordt aangezien, net als Terborg – 
Silvolde – Etten. 
 
Oude IJsselstreek heeft de kernen: 

- Ulft (Gendringen - Bontebrug) + 500 adressen 
- Terborg (Silvolde – Etten) + 500 adressen 
- Varsseveld + 500 adressen 
- Breedenbroek 
- Sinderen 
- Westendorp 
- Megchelen 
- Varsselder-Veldhunten 
- Netterden 
- Heelweg 

- Voorst 
 

12. Pag. 116. Indicatoren 
a. Wat betekent het dat wij hoger scoren op re-integratievoorzieningen dan landelijk?  
Deze indicator geeft aan hoeveel re-integratievoorzieningen er zijn per 10.000 inwoners (15-64 jaar) in 
de gemeente. Het gaat dan om bijvoorbeeld participatieplaatsen, beschut werk of loonkostensubsidie 
vanuit de participatiewet. In verhouding heeft Oude IJsselstreek dus wat meer voorzieningen per 
10.000 inwoners dan landelijk.  
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b. Wat is het verschil tussen absoluut en relatief verzuim.  
Absoluut verzuim: het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. Norm per 1.000 
leerlingen. 
Relatief verzuim: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is. Norm per 1.000 leerlingen.  
 
13. Kosten rekenkamer. Hoeveel is hiervoor in de begroting geraamd? 
In de begroting is voor de rekenkamer € 18.909 geraamd. Daarnaast is er een algemeen raadsbudget 
van € 50.000,-. 
 
14. Is overhead op meer posten mogelijk dan op pagina 62 aangegeven? En zo ja, graag 
hiervan een overzicht.  
Ja, er zijn nog twee posten waar de overhead toerekening betrekking op heeft. Dit betreft de 
algemene dienstverlening en de omgevingsvergunning. 
Volgens de begroting pag. 62 rekenen we hier respectievelijk 176.000 en 220.000 overhead aan toe 
op basis van uren. De overhead op basis van omzet zou respectievelijk 35.000 en 42.000 zijn. 
De reden hiervoor is dat deze posten, net zoals bij de lijkbezorging, arbeidsintensieve producten zijn 
waardoor de overhead op basis van uren veel hoger is dan op basis van de totale omzet. 
In totaaloverzicht: 

 
Het totaal aan overhead in de begroting 2017-2020 is € 9,4 mln. Door verschillende systematieken 
van overheadtoerekening kunnen verschillen als in bovenstaande tabel ontstaan, daarin zijn alleen de 
onderdelen opgenomen die via heffing bij de inwoner in rekening kunnen worden gebracht. 
 
15. Graag nadere toelichting op de opheffing van de bestemmingsreserves.  
Eén van de aanbevelingen van Welconsult betrof het niet meer inzetten van reserves om een deel van 
de structurele exploitatielasten te dekken. In de begroting zaten nog een aantal bestemmingsreserves 
die bedoeld waren voor het dekken van de afschrijvingslasten van bepaalde investeringen. Deze 
investeringen zijn in het verleden al gedaan. De betaling van de afschrijvingslasten over een periode 
van meestal 40 jaar is een onderdeel van de jaarlijkse exploitatie en wordt jaarlijks ‘gehaald’  uit de 
bestemmingsreserve. Deze reserve is dus helemaal ‘geclaimd’ en biedt dus ook geen ruimte meer 
voor andere uitgaven.  
 
Door de afschrijvingslasten binnen de bestaande exploitatie op te vangen, is het niet nodig om deze 
vanuit een reserve te halen. Bovendien wordt er dan niet meer op de reserves ingeteerd en worden 
alle structurele lasten ook betaald vanuit de jaarlijkse inkomsten. De kosten hiervan (circa € 180.000 
per jaar), moeten dan wel worden opgevangen  vanuit de reguliere budgetten. Dit bleek haalbaar, 
zoals in de voorjaarsnota aangegeven. In de voorjaarsnota is het besluit om deze specifieke 
bestemmingsreserves op te heffen, door uw raad vastgesteld. De 2

e
 berap geeft uitvoering aan dit 

besluit. Het betreft dus nadrukkelijk de bestemmingsreserves die specifiek bedoeld waren om de 
afschrijvingslasten te dekken. Het gaat hierbij om de reserves Almende College (Bluemers), Almende 
College (Isala), Paasberghal, gemeentewerf en Afbramerij.  
 
Daarnaast bleken de reserves voor de brede school Terborg en stimulering leefbaarheid niet meer 
nodig, omdat deze projecten zijn afgerond. Het doel van de reserves was daarmee vervallen.  
 
16. Waarop heeft de uitbreiding van de formatie op het sociaal domein effect. En heeft dit nog 
gevolgen voor de begroting? 
De uitbreiding in formatie, deels ter vervanging van voorlopige inhuur, wordt financieel volledig gedekt 
uit de budgetten sociaal domein. Budgettair is hier dus geen aanpassing nodig (geen effect op 
begroting). Door verhoging van de formatie kan betere kwaliteit worden geleverd door o.a. de 

Onderdeel Overhead Overhead Verschil

Op basis van uren op basis van omzet

Rioolheffing 180.000                       420.000                          -240.000                        

Afvalstoffenheffing 122.000                       293.000                          -171.000                        

Lijkbezorging 37.000                         12.000                            25.000                            

Algemene dienstverlening 176.000                       35.000                            141.000                          

Omgevingsvergunning bouwen 220.000                       42.000                            178.000                          

Totaal 735.000                       802.000                          -67.000                           
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aanspreekpunten en kunnen er noodzakelijke veranderingen in gang worden gezet wat op termijn zal 
leiden tot verlaging van de kosten voor hulp en zorg (effect op kosten). 
 
17. Pag 88. Kengetallen. Hoe staan deze kengetallen ervoor ten opzichte van de analyse van 
Welconsult? 
Ten aanzien van de begroting 2016 heeft Van der Wel in zijn presentatie op 15 november 2015 
aangegeven dat een structureel sluitende begroting in zicht was, maar nog onvoldoende, vanwege het 
ontbreken van een goed inzicht in incidentele baten en lasten. Het  weerstandsvermogen stond op 
geel/oranje en het beheersen van de schuldpositie op rood.  
Op basis van de huidige begroting, uitgaande van de normen van de provincie, komt het structureel 
evenwicht op groen, evenals het weerstandsvermogen. Het beheersen van de schuldpositie blijft 
(voorlopig) nog op rood.  
 
18. Pag 11. Wat is de financiële bijdrage aan de regionale coördinatie volkshuisvesting? En is 
dit nieuw beleid? 
De jaarlijkse bijdrage is € 10.000,- en gebeurt al vanaf 2011. Het contract is onlangs met twee jaar 
verlengd. 
 
19. Pag 27. Wat is de bijdrage aan het regionaal revolverend Energiefonds? 
Voor 2017 is vooralsnog een bedrag van € 100.000 in de begroting opgenomen voor het revolverend 
Energiefonds. Deze maakt onderdeel uit van de € 150.000 nieuw beleid voor Duurzaamheid. De 
middelen worden ingezet voor onderzoek en ontwikkeling van duurzame projecten. Deze projecten 
moeten bijdragen aan Achterhoek energieneutraal in 2030. De plannen voor het 
uitvoeringsprogramma moeten nog geconcretiseerd worden. Het college zal de uitgewerkte plannen 
nog moeten vaststellen en een definitieve bijdrage nog moeten toekennen. 
 
20. Pag 78. Zijn de herzieningen De Rieze V – VI en Hofskamp Oost II door de raad vastgesteld? 
Nee, deze zijn nog niet vastgesteld door de raad. De stukken hiervoor zijn momenteel in 
voorbereiding. Bij de jaarrekening 2015 zijn voor deze twee exploitaties een verliesvoorziening 
getroffen ter hoogte van € 3,2 mln.  
 
Een nadere toelichting op de tabel blz 78 volgt tijdens een van de commissievergaderingen, bij 
voorkeur bij de behandeling van de voorstellen tot herziening van de grondexploitaties De Rieze Ulft 
en Hofskamp Oost Varsseveld. 
 
21. Hoeveel energielabel A woningen heeft de Gemeente Oude IJsselstreek? 
Zie bijlage 3 uit de database die is opgezet door Provincie Gelderland en Alliander. 
 
22. Wat is de opbrengst uit de verkoop van het Deurvorstpand? 
Stukken zijn in maart 2016 vertrouwelijk ter inzage gelegd op de griffie (memo 8 maart 2016). 
 
23. Pag 30. Handhavingsbeleid aanpassen. Wat gaan we daadwerkelijk doen? 
In 2016 is het bestaande Handhavingsbeleid geactualiseerd, o.a. naar aanleiding van de vernieuwing 
van het evenementenbeleid. En er is een handhavinguitvoeringsplan opgesteld. Na besluitvorming 
door het college wordt dit in het voorjaar van 2017 aan de Raad voorgelegd ter informatie. 
 
24. Detailhandelvisie, we sluiten aan bij de regionale detailhandelvisie. Hebben we geen eigen 
visie? En wat doen we met de detailhandelvisie? 
De regionale detailhandelsvisie is door bijna alle gemeenten vastgesteld. De raad van Oude 
IJsselstreek wordt binnenkort gevraagd ook hiermee in te stemmen. Oude IJsselstreek handelt al in 
de geest van deze visie. Dat komt omdat ook de visie van onze gemeente mede input is geweest voor 
de regionale visie. In die zin sluiten we er niet alleen bij aan, maar zijn wij mede vormgever van de 
regionale visie. 
 
25. Berap pag 6. “Dit najaar zullen de dunningen in het laanbomenbestand worden afgerond. 
Beleidsmatig wordt er gewerkt aan actualisering van het bomenbeleidsplan.“ 
Niet duidelijk is op basis waarvan nu de dunningen worden uitgevoerd. Is er een 
bomenbeleidsplan?  
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Nee, er is geen Bomenbeleidsplan, er is een Bomenbeheerplan, dat dateert uit 2008, maar nog steeds 
van kracht is. Er wordt gewerkt aan actualisatie. Binnenkort ontvangt u via een memo informatie 
hierover. Daar wordt ook stilgestaan bij de Essentaksterfte.  
 
26. Zijn er bij jaarrekening 2015 voorzieningen getroffen voor de herziening van onze 
bedrijventerreinen, en kunnen er ook nog risico’s op afwaardering ontstaan ten gevolge van 
het nog vast te stellen Regionaal Plan Bedrijventerreinen (RPB)?  
Zoals in de paragraaf Grondbeleid bij de begroting is aangegeven wordt er gewerkt aan de 
actualisatie van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). De definitieve uitkomsten 
hiervan zijn nog niet bekend. De verwachtingen zijn wel dat er inderdaad sprake is van minder vraag 
naar bedrijventerreinen. Dit betekent echter niet direct dat al moet worden afgewaardeerd. Mocht dat 
al het geval zijn wordt aanbevolen dit eerst voor de gehele West Achterhoek integraal te bezien.   
 
27. Omgevingswet in relatie tot omgevingsvisie, toelichting? 
De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert: minder regels en meer ruimte voor 
initiatieven. De omgevingswet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten, die allemaal met 
elkaar samenhangen. Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en makkelijk in het gebruik 
zijn. Een goede ICT-voorziening is daarbij van groot belang. De overheid moet zich actief en flexibel 
opstellen en de besluitvorming moet sneller en beter, met verplichte burgerparticipatie bij grotere 
projecten. De wet bundelt alle bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, 
ruimtelijke ordening en natuur. Zo gaan we van 26 wetten naar 1 wet voor de hele leefomgeving. De 
ingangsdatum voor de Omgevingswet is 01-01-2019, voor de volledige implementatie van de ICT 
omgeving is het 2024. 
 
De omgevingswet kent zes instrumenten. Eén daarvan is de omgevingsvisie: een strategische en 
integrale langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving, waarbij ook de aansluiting op andere 
beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, in beeld kan worden gebracht. Verplicht voor rijk, provincie 
en gemeente. De visie is geen gedetailleerd plan, maar toont hoofdlijnen voor het lange termijn beleid. 
We kunnen als gemeente met de omgevingsvisie duidelijke keuzes maken en zo invloed uitoefenen 
op een goede fysieke leefomgeving. 
 
28. Berap pag 8. Waarom is het afwaarderen grond voor parkeerplaatsen DRU een mogelijk 
risico? 
In aanvulling op het antwoord van de wethouder over uitruil van gronden, is het mogelijk 
boekhoudkundig noodzakelijk om gronden tbv openbare infrastructuur tot 0 af te waarderen. Dit zullen 
we overleggen met de accountant in voorbereiding op de jaarrekening 2016. 
 
29. Berap pag 13. Buurtsportcoaches kunnen ook vraaggericht worden ingezet op vragen 
vanuit verenigingen en stichtingen in de samenleving. Welke vragen zijn concreet voorbij 
gekomen? 
Nationale Sportweek 2016 
Jaarlijks wordt er de Nationale Sportweek georganiseerd. Vanaf 2016 vind dit plaats in september, 
waardoor dit tegelijk is met de Europese sportweek. De buurtsportcoaches werken samen met de 
GGD en de GSF om sportieve activiteiten voor kinderen van 6- 12 jaar te organiseren tijdens de 
Nationale Sportweek. Daarnaast bieden de buurtsportcoaches scholen en verenigingen ondersteuning 
bij het organiseren van activiteiten tijdens de Nationale Sportweek, b.v. de obstacle rum. Op deze 
wijze stimuleren de buurtsportcoaches de samenwerking tussen de scholen en verenigingen en het 
belang om te sporten bij de jeugd. 
Naast bovenstaande activiteiten worden de fittesten van het project Vitaal Veilig Vallen Achterhoek 
ook in deze week uitgevoerd. Hierbij wordt samengewerkt met de GSF en studenten van het 
Graafschap College Sport en Bewegen. 

Fietslessen Statushouders 

In mei en juni hebben er in samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost-Nederland fietslessen voor 
statushouders plaatsgevonden op het DRU terrein. Dit betrof een pilot. Er hebben 8 deelnemers 
meegedaan aan deze fietslessen. Er waren een 5-tal lessen, waarvan 1 theorieles en 4 praktijklessen. 
De laatste les was op 30 juni. In juli heeft er een evaluatie plaatsgevonden en één van de vrijwilligers 
heeft al aangegeven om het vervolg van dit project op te pakken. De buurtsportcoaches zullen dan 
een coördinerende rol hebben. 
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Voetballen in Varsseveld 

Vanuit Vluchtelingen Oost-Nederland is de vraag gekomen om een voetbaluurtje op te zetten voor 
statushouders en buurtbewoners in Varsseveld. De statushouders willen graag in contact komen met 
buurtbewoners, maar vinden dit zelf erg lastig. Er is ook contact opgenomen met de voetbalvereniging 
in Varsseveld, zij hebben een paar ballen ter beschikking stellen. Ook zijn er enthousiaste 
buurtbewoners die publiciteit hebben gegeven in de buurt om meer buurtbewoners erbij te betrekken. 
Op de eerste avond (30 juni) waren er 7 deelnemers, waarvan 3 kinderen. 
 
Diverse volleybalverenigingen hebben het verzoek bij de BSC neergelegd om te kijken of er 
mogelijkheden om tot meer samenwerking te komen. 
 
30. Hoe monitoren wij de werkzaamheden van Veilig Thuis? 
Voor de jaren 2015 en 2016 is Veilig Thuis Noord Oost Gelderland samen met Veilig Thuis Midden 
Gelderland georganiseerd in een projectorganisatie, die gevormd wordt door drie moederorganisaties: 
Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en Stimenz.  

Gemeentelijk toezicht: Veilig Thuis NOG kent een Vergadering van Gemeenten die wordt gevormd 
door de bevoegde vertegenwoordigers van de 22 gemeenten. De inhoudelijke besluiten van de 
Vergadering van Gemeenten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. Via deze 
Vergadering van Gemeenten hebben de gemeenten (statutaire) bevoegdheden om invloed uit te 
oefenen op beleid. Namens de Achterhoekse gemeenten is bestuurlijk Wethouder Kees Telder van 
Doetinchem vertegenwoordigd (vanuit centrumrol huiselijk geweld) en wethouder Ilse Saris van 
Winterswijk zij worden ondersteund door een ambtelijke werkgroep waar ook wij in vertegenwoordigd 
zijn. 
 
De inhoudelijke toetsing van de werkzaamheden van Veilig Thuis vallen onder De Inspectie 
Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie zij voeren het 
landelijk toezicht in het kader van de Jeugdwet uit. Voor het toetsingskader zie de bijlage (ik weet niet 
of die er bij moeten of niet). 

31. Wat is de verhouding van het geld in de begroting dat naar jeugd gaat en wat naar 
ouderen? 
Deze cijfers zijn niet als zodanig uiteen te halen. In het verlengde van het beleidsplan sociaal domein 
is de begroting onderverdeeld in thema’s. Deze thema’s gaan over de leeftijdsgroepen heen. Van veel 
uitgaven in het sociaal domein is niet te zien voor welke leeftijdsgroep zij zijn. Zowel jongeren als 
ouderen maken bijvoorbeeld gebruik van voorzieningen in het basisniveau, zoals de bibliotheek, het 
verenigingsleven of maatschappelijk werk. Binnen de Wmo is een bovenmatig aantal gebruikers 
ouder, maar dit uit zich niet per definitie in zeer hoge kosten. Een jongere Wmo-er kan, vanwege 
bijzondere voorzieningen, meer middelen vragen dan een oudere die, bijvoorbeeld, alleen 
huishoudelijke hulp heeft. 
 
32. De laatste vijf jaar van het leven van een mens is de grootste kostenpost qua zorg. Hoe zie 
je dat in de begroting? 
Circa 80% van de ouderen die in Nederland komt te overlijden, is niet in aanraking geweest met 
ondersteuning, hulp of zorg. Om die reden leggen wij middels preventie en ondersteuning in op het 
vitaal houden van onze oudere inwoners. Het is juist dat wanneer iemand eenmaal zorg nodig heeft, 
de laatste jaren het duurste zijn. Dit geldt vooral voor medische zorg die valt onder de 
verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Daarom ziet u dit niet terug in onze begroting. 
 
33. Hoeveel aanvragen en personen zijn opgenomen in het doelgroepenregister? 
Voor de beantwoording over het doelgroepenregister zijn we afhankelijk van het UWV. Dat is de 
organisatie die het doelgroepenregister beheert.  
Wij hebben contact gezocht en onze vragen gesteld. Het UWV zal deze zo spoedig mogelijk 
beantwoorden. Zodra de antwoorden ontvangen zijn zullen wij die ook aan u ter beschikking stellen. 
 
34. Pag 104. Er zit een groot verschil in het  aantal jongeren < 20 werkelijk 2015 en de raming 
voor 2016, is dit te verklaren? 
Het aantal jongeren < 20 werkelijk 2015 moet zijn 8.771. Abusievelijk is hier de raming voor 2015 uit 
de begroting 2015-2018 terecht gekomen.  
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Bijlage 1: Overzicht leningenverloop en schuldrestant langlopende geldleningen 
 
 
 

 



9 
 

  



10 
 

BIJLAGE 2: GEPROGNOSTICEERDE BALANS 

  

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2017

Vaste activa

Immaterieel
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en
Bijdragen aan activa in eigendom van derden € 7.408.935 € 7.128.063
het saldo van agio en disagio € 0 € 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief € 50.000 € 118.200
Subtotaal immaterieel € 7.458.935 € 7.246.263

Materieel
Investeringen met economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht € 12.256 € 12.256
- overige investeringen met economisch nut € 96.023.224 € 99.622.950

Investeringen met maatschappelijk nut € 36.772.966 € 40.792.284
Subtotaal materieel € 132.808.446 € 140.427.490

Financieel
Kapitaalverstrekkingen aan:
1. Deelnemingen € 274.955 € 274.955
2. Gemeenschappelijke regelingen € 0 € 0
3. Overige verbonden partijen € 3.750 € 3.750
Leningen aan:
1. Openbare lichamen als bedoeld in art. 1 ond. A. wet Fido € 0 € 0
2. Woningbouwcorporaties € 0 € 0
3. Deelnemingen € 0 € 0
4. Overige verbonden partijen € 0 € 0
Overige langlopende leningen € 14.253.211 € 13.533.750
Uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar € 0 € 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier > 1 jaar € 0 € 0
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar € 0 € 0
Subtotaal financieel € 14.531.916 € 13.812.455

Totaal vaste activa € 154.799.297 € 161.486.208

Vlottende activa

Voorraden
Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie € 15.300.370 € 15.300.370
Verliesvoorziening voorraden € 0 € 0
Verliesvoorziening herziening exploitaties € 0 0
Verliesvoorziening bedrijventerreinen € 0 0
Verliesvoorziening gevolgen regionale woonagenda € -2.100.000 € -2.100.000
Subtotaal voorraden € 13.200.370 € 13.200.370

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen € 156.000 € 156.000
Verstrekte kasgeldleningen aan Openbare lichamenen € 0 € 0
Overige verstrekte kasgeldleningen € 0 € 0
Uitzettingen in 's Rijksschatkist < 1 jaar € 0 € 0
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk € 0 € 0
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen € 0 € 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier < 1 jaar € 0 € 0
Overige vorderingen € 1.700.000 € 1.700.000
Overige uitzettingen € 0 € 0
Subtotaal uitzettingen € 1.856.000 € 1.856.000

Liquide middelen
Kas- banksaldi € 225.342 € 154.204

Overlopende activa € 6.350.000 € 5.000.000

Totaal vlottende activa € 21.631.712 € 20.210.574

Totaal generaal € 176.431.009 € 181.696.782

BALANS
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PASSIVA 31-12-2016 31-12-2017

Vaste passiva

Eigen vermogen
Algemene reserves € 14.095.094 € 14.510.547
Bestemmingsreserves € 9.279.744 € 6.261.027
Resultaat jaarrekening € 0 € 0
Subtotaal eigen vermogen € 23.374.838 € 20.771.574

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 4.485.641 € 3.916.535
Onderhoudsegalisatievoorzieningen € 1.439.399 € 1.658.455
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting € 0 € 0
Subtotaal voorzieningen € 5.925.040 € 5.574.990

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer
Obligatieleningen € 0 € 0
Onderhandse leningen van:
1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen € 0 € 0
2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 133.997.884 € 137.666.971
3. Binnenlandse bedrijven € 0 € 0
4. Openbare lichamen als bedoeld in art.1 ond. A wet Fido € 0 € 0
5. Overige binnenlandse sectoren € 0 € 0
6. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
Waarborgsommen € 33.247 € 33.247
Subtotaal vaste schulden € 134.031.131 € 137.700.218

Totaal vaste passiva € 163.331.009 € 164.046.782

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgelden € 2.000.000 € 5.000.000
Banksaldi € 1.500.000 € 2.000.000

Overige schulden € 4.000.000 € 4.250.000

Subtotaal netto-vlottende schulden € 7.500.000 € 11.250.000

Overlopende passiva € 5.600.000 € 6.400.000

Totaal vlottende passiva € 13.100.000 € 17.650.000

Totaal generaal € 176.431.009 € 181.696.782

Gewaarborgde geldleningen € 88.000.000 € 88.000.000

BALANS



12 
 

 
Bijlage 3: Energielabeloverzicht gemeente Oude IJsselstreek 

 
*Bron: Alliander en Provincie Gelderland 


