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2e BERAP 2017
1. Pag 6. Stand van zaken woonagenda; het is wellicht niet haalbaar om de 50 

contingenten vrij te spelen, vanwege het bouwen in de ‘rode contingenten’. Hoeveel 
bouwplannen ‘rode contingenten’ zijn ingediend?

Van de rode contingenten is voor 47 woningen een omgevingsvergunning verleend. 
Daarnaast is voor 12 woningen de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling. Op dit 
moment kan dus nog niet voldaan worden aan het vrijspelen van 50 contingenten om 
(ruimtelijke) knelpunten op te lossen. Eind 2019 is er een beter beeld, waarbij het opschonen 
van de administratieve voorraad, het niet-realiseren van groene contingenten en extra sloop 
van invloed zijn.

2. Pag 13. Ondersteuning mantelzorgers als voorliggende voorziening door diverse 
partijen; welke partijen worden hier bedoeld?

Dit zijn: VIT-hulp bij mantelzorg, Stichting V.O.T. (Vrijwillige Oppas en Thuishulp 
mantelzorgondersteuning),  Sensire Maatschappelijk werk en Sociaal werk Oude IJsselstreek.

3. Pag 25. Is ons digitale systeem bestand tegen aanvallen van buitenaf?

Voor onder meer de BasisRegistratie Personen (BRP) en onze DigiD aansluiting wordt er 
jaarlijks, zo ook in 2017, een (verplichte) audit uitgevoerd op ons ‘digitaal systeem’ en de 
veiligheidsorganisatie daaromheen. Op basis hiervan kan tot dusverre geconcludeerd worden 
dat de gemeente Oude IJsselstreek aan de vereiste veiligheidsnormen voldoet.
Dit jaar wordt het informatieveiligheidsbeleid geactualiseerd. Daarna, begin 2018 zal een 
risicoanalyse uitgevoerd worden op basis waarvan een informatieveiligheidsplan gemaakt 
wordt voor uit te voeren en nog te implementeren veiligheidsmaatregelen.
In het kader van ENSIA, wat staat voor Eenduidige Normering Single Audit, zal het college in 
december een verklaring afgeven over de informatieveiligheid in de hele organisatie. Die 
verklaring wordt begin 2018 getoetst door een externe auditor. Voornoemde verklaring en de 
‘assurance’ van de externe auditor zal in het jaarverslag over 2017 (en daarop volgende jaren) 
ter kennis gebracht worden aan de raad. Wellicht ten overvloede verzekeren wij u dat wij up to 
date zijn met fire walls, virusscanners e.d., zoals u van een moderne organisatie mag 
verwachten.

4. Pag 33. punt 2: bijzondere bijstand, kan hierop een toelichting komen, meer vraag kan 
ook iets anders zijn dan meer bekendheid;  hoe is dit dan geconstateerd?

Het aantal aanvragen stijgt de laatste jaren ten opzichte van het voorafgaande jaar:
- toename in 2015: 14 %
- toename in 2016: 14 %              een stijging van circa 50% in drie jaar 
- toename in 2017: 16 %

Dit heeft te maken met meer gerichte voorlichting over de regelingen rondom bijstand en door 
een toename in het aantal statushouders en het aantal personen waarvoor de rechter 
bewindvoering toewijst.



BEGROTING 2018
1. Pag 12. 1.2 Invoeren omgevingswet: moeten we het werk aan de bestemmingsplannen 

niet stilleggen om te voorkomen dat de bestemmingsplannen haaks komen te staan op 
de omgevingsvisie? 

Uiteraard zal een te zijner tijd vastgestelde Omgevingsvisie van invloed worden op de dan 
actuele herzieningen van bestemmingsplannen. Het stilleggen van het werk aan 
bestemmingsplannen is om meerdere redenen geen goed idee. 
Burgers en bedrijven hebben recht op een heldere juridische status van hun bestemmingen; 
de overheid moet betrouwbaar zijn en blijven. Het nu stilleggen van bijvoorbeeld een 
Bestemmingsplan Buitengebied zou grote onzekerheid opleveren. Ook kunnen burgers en 
bedrijven behoefte hebben aan een bestemmingsplanwijziging ivm bijvoorbeeld een 
uitbreiding van hun bedrijf. Een actualisatie is dan nodig. Verreweg het meeste werk aan de 
bestemmingsplannen zijn actualisaties, geen nieuwe ontwikkelingen. De ingangsdatum van de 
Omgevingswet is onlangs (weer) uitgesteld tot 1 januari 2021. Niettemin zullen te zijner tijd 
alle bestemmingsplannen overgaan in het Omgevingsplan. Het is dan van belang dat een 
substantieel deel up-to-date is. 
Voorkomen moet worden dat ontwikkelingen op elkaar gaan wachten; stagnatie zal het gevolg 
zijn. Kortom: ‘tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven’.

2. Pag 14.  2.1.1 Gemeentelijk vastgoed: Verzoek om inventarisatielijst van ons huidig 
bezit aan vastgoed. 

Zie bijlage 1. 

3. Pag 15. 2.3.2 Druvisie: Welke gebruikers en welke bedragen per gebruiker zijn gemoeid 
met de huurcompensatie, hoe lopen de geldstromen. Dit voor de transparantie van de 
geldstromen van gemeente naar eindgebruikers. 

Op basis van de contractafspraken met voormalig Smeltkroes en Bibliotheek Achterhoekse 
Poort, ontvangen de volgende partijen sinds 2009, gedurende een periode van 10 jaren 
huurcompensatie voor de huur van hun ruimte in de DRU Cultuurfabriek. De bedragen worden 
jaarlijks aan de genoemde organisaties uitbetaald:

organisatie Huurcompensatie 
2016 

Galerie bij de Boeken €               9.300,00

Stichting Turks Sociaal Kultureel 
Centrum

€            17.500,00

Heemkundige Vereniging Old Sillevold 
(H.V.O.S.)

€             2.346,96

Oudheidkundige Vereniging Gendringen 
(O.V.G.G.)

€          15.094,88

Bibliotheek Achterhoekse Poort €           54.030,97

De muziekschool ontvangt geen huurcompensatie voor de huisvesting in de DRU 
cultuurfabriek, maar de DRU cultuurfabriek ontvangt een bijdrage van € 20.000 per jaar voor 
het bemensen van de balie.



4. Pag 17.3.2.3 Hoofdstraat Varsselder. Is hier met de riolering ook rekening mee 
gehouden? 

De Hoofdstraat in Varsselder is een integraal project waarin de werkzaamheden aan het 
groen, de wegen en het riool op elkaar worden afgestemd, zowel in de voorbereiding als in de 
uitvoering.
 

5. Pag 23. 1.1.3. Leefbare samenleving door cultuureducatie: Wat voor soort 
prestatieafspraken zijn dit? Waar gaat het dan over?

Wij maken prestatieafspraken met organisaties en netwerkpartners inzake de beleving van 
inwoners van kunst, cultuur en erfgoed.

Met stichting KiCK Oude IJsselstreek (Kind Cultuur en Kunst) en alle basisscholen in onze 
gemeente, die betrokken zijn bij het opstellen van het jaarlijks Cultuurmenu, wordt een 
meerjarige overeenkomst gesloten om de cofinanciering  en de continuïteit van het 
cultuurmenu te kunnen waarborgen. Daarmee worden Kunst, Cultuur en Erfgoed verbonden 
aan de onderwijsdoelstellingen en vice versa. 
Binnen het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek liggen de afspraken vast die leiden tot meer 
beleving van Kunst, Cultuur en Erfgoed in de Achterhoek. Cultuur en Erfgoed dienen daarbij 
als bouwstenen voor een vitale toekomst, met projecten die in elke gemeente uitgevoerd 
worden binnen de thema’s toerisme, educatie, participatie en innovatie. 

6. Pag 23. 1.2.1 Taalvaardigheid: is er een concrete doelstelling voor de afname van 
laaggeletterdheid? (bv …% afname in het jaar…) 

Doelstelling: minimaal 10% bereiken in een periode van 5 jaar. Hiermee bedienen we jaarlijks 
ca. 750 laaggeletterden regionaal in de Achterhoek.
 

7. Pag 25. 2.2.1 en 2.2.2 Laborijn/uitstroom naar werk. Zijn hier concrete doelstellingen en 
cijfers aan te hangen? Is er een target afgesproken, zodat we het rendement van 
Laborijn kunnen meten?

Er is geen target afgesproken. De hogere uitstroomdoelstellingen leggen wij op omdat op dit 
moment veel vraag is naar personeel. We willen dat onze inwoners met een uitkering hier 
optimaal van kunnen profiteren en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. 

8. Pag 38. 2.1.2 Energietransitie. We hebben een contract met Agem vanaf 2018. Afspraak 
was conform marktconforme tarieven. Welke tarieven betalen we in 2018 aan Agem? 

De tarieven zijn nog niet bekend.  Voor gas heeft de “AGEM Gemeentelijke Energie BV” een 
openbare Europese aanbesteding lopen. Dit traject loopt nog, de prijs is nog niet bekend 
(definitieve gunning 22-11-2017). De openbare Europese aanbesteding garandeert een 
markconforme prijs.  

De elektriciteit gaat “AGEM Gemeentelijke Energie BV” zelf inkopen op de termijnmarkt voor 
elektriciteit (ENDEX/EPEX), waar een order zal worden geplaatst. De prijs is afhankelijk van 
het vele factoren (risicoprofiel, clickmomenten, marge voor AGEM e.d.). De goedkoopste partij 
haalt de order binnen. Het inkoopproces is transparant.

9. Pag 40. 3.2 Grensoverschrijdende samenwerking. Welke resultaten zijn in 2017 
bereikt/wat concreet gedaan? En wat wil men bereiken in 2018?

De Achterhoek staat voor grote opgaven op het gebied van werken, wonen en 
bereikbaarheid. Deze opgaven kunnen alleen aangepakt worden als we gezamenlijk de 



schouders eronder zetten. Hiervoor wordt in de Achterhoek op verschillende schalen 
samengewerkt. Eén daarvan is met Duitsland. Onze gemeente heeft daarbij een actieve rol. 
Wij zijn er zowel proces- als projectmatig bij betrokken. 
Hieronder een overzicht van de resultaten die in 2017 zijn bereikt:

- Mede initiatiefnemer van de D5. Onze gemeente is actief betrokken bij het opzetten van een 
stuurgroep die met een gezamenlijke focus de opgaven in het grensgebied gaat aanpakken. 
De focus ligt in lijn met de Achterhoek 2020 agenda en de landelijke actieagenda 
Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt. Ook de provincie Gelderland ondersteunt 
de D5. De stuurgroep bestaat uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek en Winterswijk vanuit Nederland. Vanuit Duitsland hebben Ahaus, Bocholt, 
Isselburg, Rhede, Sudlohn en Vreden aangegeven aan te willen haken. Eind dit jaar vindt er 
een meeting plaats om de D-NL bestuurlijke samenwerking meer vorm te gaan geven. Naar 
alle waarschijnlijkheid zal ook een vertegenwoordiger van de Kreis (Borken) afgevaardigd 
worden.

- Onze gemeente neemt sinds dit jaar actief deel aan het grensoverschrijdende 
samenwerkingsverband de Grenshoppers. Een samenwerkingsverband tussen Duitse en 
Nederlandse ondernemers, overheden en onderwijs die gezamenlijk grensoverschrijdende 
projecten oppakken op het gebied van toerisme, economie, onderwijs, cultuur, sport en zorg. 
De Grenshoppers is een directe partner van de bestuurlijke D5. Onlangs heeft de minister-
president van NRW, de heer Armin Laschet, de Grenshoppers beloond met de Europa-
Sonderpreis.

- Sinds 1 april 2016 werkt het Internationaal Netwerkburo, een initiatief van Oude IJsselstreek 
en de Wirtschaftsforderung Bocholt, om ondernemers te ondersteunen bij 
grensoverschrijdend zaken doen. In 2017 werden al drie goed bezochte 
netwerkbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. Een vierde heeft plaatsgevonden op 
21 september. Daarnaast was het Internationaal Netwerkburo mede-organisator van de 
Grensoverschrijdende Techniekdag die op 9 september in Bocholt plaats vond. Het 
Internationaal Netwerkburo is onderdeel van de Grenshoppers.

- In 2008 werd de visie OIJ afgerond. Door Bocholt en OIJ is het initiatief opgepakt om deze 
visie te revitaliseren. Alle gemeenten die aan de OIJ liggen worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze ontwikkeling. Het project wordt ondersteund door het O-team (ontwerp team) 
dat in het leven is geroepen door minister Schultz. Het eerste doel is om begin volgend jaar 
een tweedaagse conferentie te organiseren waarbij inzichtelijk moet worden of er projecten 
ontwikkeld kunnen worden waarbij meerdere partijen belang bij hebben. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. Vanuit Nederland doen in ieder geval alle gemeenten aan de rivier mee. Van 
Duitsland doen in ieder geval Bocholt en Isselburg mee (toezegging). De Kreis Borken doet 
mee evenals het Waterschap Rijn en IJssel.

- Bocholt en OIJ hebben het initiatief genomen om te gaan onderzoeken of er samen met de 
Fachhochschule in Bocholt een hybride Duits-Nederlandse Hogeschool gerealiseerd kan 
worden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het bedrijfsleven aan Duitse en Nederlandse 
vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (binding met Achterhoek 2020).

- De afspraak die onze wethouders met de wethouders van Bocholt gemaakt heeft is dat 
ambtelijk een programma voor de periode 2018/2019 gemaakt wordt. De bestuurders zullen 
het concept werkprogramma beoordelen en vaststellen.

- Om de samenwerking meer body te geven heeft Bocholt besloten om evenals in OIJ 
maandelijks met twee wethouders verschillende thema’s te bespreken. De ene maand in 
Bocholt en de andere maand in OIJ.

Wat in 2018:
- Doorontwikkeling huidige plannen (Internationaal Netwerkburo, Visie Oude IJsselzone, project 

Fachhochschule, programma OIJ – Bocholt, waaronder kinderuniversiteit);
- Partner in ontwikkeling Achterhoek 2030 agenda, waarin grensoverschrijdende samenwerking 

nog meer verankerd wordt;
- Verder versterken van de D5 samenwerking en Grenshoppers;
- Betrekken van Euregio Rijn Waal bij Achterhoek.



10. Pag 55. 3.1.6. Informatie privacybewust verwerken. Zijn hier richtlijnen voor? Wie 
beoordeelt welke werknemer waarvoor toegang heeft? 

- Worden er richtlijnen gevolgd en zo ja, welke.
Vanaf mei 2018 moeten we voldoen aan de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  Als gemeente moeten wij op verzoek verantwoording afleggen 
over deze onderwerpen aan de toezichthouders, met name de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP).

- En wie beoordeelt wie wat mag zien?
Sinds 1 augustus 2017 heeft de gemeente een coördinator informatieveiligheid & privacy 
aangesteld om onder andere de bescherming van persoonsgegevens op een hoger plan te 
tillen. Deze coördinator werkt nauw samen met de beveiligingsbeheerders van de vak 
applicaties (denk aan Basis Registratie Personen BRP) en de applicatiebeheerders van de 
verschillende applicaties waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Naast de interne 
inrichting van het beheer van privacy, wordt ook met de samenwerkingspartners Doetinchem, 
Aalten en Doesburg gewerkt aan het verhogen van de bescherming van persoonsgegevens.

- En wie beoordeelt vervolgens of wij ons als gemeente aan de richtlijnen houden?
Vanaf mei 2018 als de AVG actief wordt, dient de gemeente een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) aan te stellen als onafhankelijke toezichthouder privacy binnen 
de gemeente. Deze FG zal worden aangesteld vanuit de samenwerkende gemeenten. De FG 
zal vanaf de aanstelling fungeren als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
en andere toezichthouders.
 

11. Pag 58. Regionaal mediacentrum: waarom is het precies € 83.000? Welk bedrag heeft 
het RMC totaal nodig?

Regio8 vraagt, op basis van een gedegen businessplan (juli 2017), voor de komende 3 jaar 
van Oude IJsselstreek een jaarlijkse bijdrage van afgerond € 120.000. 
Sinds 2011 ontvang Regio8 van de gemeente jaarlijks: € 37.000. Dit bedrag bestaat uit:

- € 22.000 mediawetbijdrage (het Commissariaat voor de Media heeft Optimaal 
FM/Regio8 in 2015 aangewezen als lokale publieke media-instelling voor 2015 – 
2020)

- € 15.000 als zendtijdvergoeding (opgenomen in de raamovereenkomst van 2011 
inzake de huisvesting van Optimaal FM)

€ 37.000 is dus al structureel opgenomen. Dan blijft er nog € 83.000 over om aan de 
gevraagde bijdrage te voldoen.  Dit laatste bedrag is als jaarlijkse extra bijdrage opgenomen 
voor de komende 3 jaar.  

12.  Pag 62. Dividend. Met het regeerakkoord wordt de dividendbelasting afgeschaft. Heeft 
dit nog effect op onze uitkering?

De afschaffing van de dividendbelasting heeft geen positief effect voor onze gemeente. Wij 
ontvangen namelijk de ingehouden 15% jaarlijks, na het insturen van een teruggaafverzoek, 
altijd terug van de Belastingdienst.

 
13. Pag 61. Externe inhuur; is erg hoog percentage.  Bestaat uit oa ook 

Laborijnmedewerkers. Graag splitsing in laborijn en overig.  



Wie
Aantal 
medewerkers Aantal fte

Kosten per 
jaar

Laborijn 25 24,1 € 287.000
St. vrienden van Estinea 3 3 € 1.500
Groenmakers 4 4 € 41.500
Totaal   € 330.000
    
Overige externen 45  € 1.745.000
Totaal    € 2.075.000

14. Pag 74. Laborijn: risico tav tekort aan BUIGbudgetten. Is dit te kwantificeren? Hoe hoog 
is het risico en om wat voor bedrag gaat het ongeveer?

Wij hebben het risico benoemd op basis van het voorlopig budget BUIG, de achterblijvende 
uitstroom uit de uitkering en de instroom in de uitkering. Het tekort laat zich vooraf niet 
definiëren. In 2018 voorzien wij een tekort gelet op de hiervoor genoemde redenen. Wij zijn 
intensief met Laborijn in overleg over een positieve beïnvloeding van de instroom in uitkering 
en uitstroom uit de uitkering. Op deze wijze proberen wij het tekort zoveel mogelijk terug te 
dringen. 
 

15. Pag 93. Wettelijk is de stresstest verplicht tav wateroverlast. Wanneer wordt deze in 
Oude IJsselstreek uitgevoerd?

Bij de herziening van de rioleringsplannen van de grotere kernen, zijn de kwetsbare locaties 
inmiddels bepaald. Binnen het Afvalwaterteam Etten (AWTE) wordt op dit moment aan de 
stresstest gewerkt. Aan een drietal adviesburo’s is prijsopgave gevraagd voor een verdere 
uitwerking van de rioleringsplannen, in combinatie met een stresstest.

16. Pag 123. Kerncijfers: hoe kan het dat de grondoppervlak en binnenwateren van de 
gemeente in 2017 afwijkt van 2016 en 2018? 

Het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) stuurt ons jaarlijks overzichten op basis van 
welke kerngegevens de algemene uitkering wordt berekend. Grondoppervlak en oppervlakte 
binnenwater zijn twee van deze kerngegevens. Van deze kerngegevens gebruiken we de 
laatste definitieve versie van het ministerie BZK voor onze berekening van de algemene 
uitkering. Voor de berekening van het grondoppervlak en binnenwateren worden de meest 
recent gepubliceerde kaarten uit de Basisregistratie Topografie (BRT) door het ministerie BZK 
gebruikt.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2017, was de definitieve versie van 2016 nog 
niet bekend en zijn de definitieve cijfers van 2015 gebruikt. Voor de programmabegroting 2018 
zijn de definitieve kerngegevens van 2016 gebruikt voor de kerngegevens grondoppervlak en 
oppervlakte binnenwater. 



BIJLAGE 1: Gemeentelijke gebouwen

Inventarisatie Gemeentelijke gebouwen 2017 Adres  

Soort gebouw Naam S
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 OVERHEIDSGEBRUIK:     

  Brandweerkarzerne Silvolde De Breide 74 Silvolde  

  Brandweerkarzerne Varsseveld Klaproosstraat 28 Varsseveld  

  Brandweerkarzerne Gendringen Nijverheidsweg 27 Gendringen  

  Gemeentehuis Gendringen Staringstraat 25 Gendringen  

  Gemeentewerf Ulft De Hogenkamp 10 Ulft  

  Werkplaats Pastoriehof (begraafpl) Pastoriehof Varsseveld  

  Werkplaats Varsseveld (begraafpl)
Burg. Van de 
Zandestraat Varsseveld  

  Rioolgemaal Debbeshoek Debbeshoek t.h.v. nr. 22 Ulft  

MAATSCHAPPELIJK GEBRUIK:

  Klooster Sluseborch F.B. Deurvorststraat 43 Ulft Verhuurd aan IJzersterk Ondernemen

  vm school St. Antonius Kannunnik de Vriesstraat Ulft Verhuurd aan Mini Manna Markt

  Ulftse Nachtegalen Biezenakker 2 Ulft
OVERDRAGEN AAN GEBRUIKERS ? Grond 
in eigendom houden

  Bijeenkomstgebouw Weegbree Weegbree 8 Gendringen
OVERDRAGEN AAN GEBRUIKERS ? Grond 
in eigendom houden

  Rioolgemaal Marktstraat (oud pomphuisje) Marktstraat Silvolde
OVERDRAGEN AAN GEBRUIKERS ? Grond 
in eigendom houden

  Brandspuithuisje Netterden
Netterdensestraat thv nr. 
18 Netterden

OVERDRAGEN AAN GEBRUIKERS ? Grond 
in eigendom houden



DRU INDUSTRIEPARK:

  Portiersgebouw Hutteweg 24 Ulft  

  SSP-hal / Koepeloven Dru-laan 2 Ulft  

  Loonbureau Hutteweg 26a Ulft  

  Afbramerij Hutteweg ong. Ulft  

MOLENS:

  De Engel Hiddinkdijk 4 Varsseveld  

  Gerritsen Molenberg 4 Silvolde  

  Polse Molen Tamboerpad 2A Ulft Molenromp

SPECIALE ACCOMODATIES:  

  Dierenpark Oeroeboeroe
Hogeweg t.h.v. nr. 11/ Dr. 
Schaapmanstraat Ulft In gebruik bij Oeroeboeroe

  Kinderboerderij Engbergen Ulftseweg Gendringen

Exploitatie uitbesteed aan stichting 
Kinderboerderij Engbergen. Groot onderhoud 
bij gemeente.

  Schaapskooi Vennebulten Schapendijk 2-001 Heelweg In gebruik bij stichting Vennemarke

  Openluchttheater Engbergen Gendringen
In gebruik bij stichting Openluchttheater 
Engbergen

OVERIG VASTGOED:  

  Garageboxen Grotestraat 91 Gendringen Verhuurd

  Plaatsen in stallingsgarage Kerkstraat Ulft Verhuurd

  Vm. Gemeentehuis Boterstraat / Kerkplein Varsseveld Verhuurd

  Bedrijfshal bij station Terborg Stationsweg 25-003 Terborg Verhuurd

  Woning Zeskamp 3 Ulft Verhuurd

  Woning Ettensestraat 25 Terborg Alleen grond, recht van opstal Liander

  vm. Opslag Oranjestraat achter no 68 Varsseveld
Door ligging moeilijk verkoopbaar

  vm. Werkplaats Vinkenstraat achter no 6 Ulft



SPORTACCOMODATIES:

 Sporthallen, sportzalen Sporthal "de Paasberg" t Veld 30 Terborg
Eigendom Gemeente, beheer&exploitatie 
Laco (WOZ is in combi met zwembad)

  Sporthal "de IJsselweide" Industrieweg 2 Ulft
Eigendom gemeente, beheer & exploitatie 
NLG IJsselweide

  Sportzaal "de Schoolweide" Steuterweg 4 Westendorp  

  Sportzaal "de Rietborgh"
De Borgsche Rieten 15-
003 Terborg Sportzaal wordt gehuurd van Wonion

  Sportzaal "de Lichtenberg" Reeenstraat 20d Silvolde Sportzaal wordt gehuurd van Wonion

  Sportzaal "de Sprong" St. Lidwinastraat 3 Etten

Sportzaal in gebruik door school, 
beheer&exploitatie stichting sportbelangen 
Etten

 Zwembaden De Paasberg t Veld 30 Terborg
Eigendom Gemeente, beheer&exploitatie 
Laco 

  Buitenbad "de Paasberg" Terborgseveld 79 Silvolde
Eigendom Gemeente, beheer&exploitatie 
Laco

 Buitensportaccommodaties VV Etten Molenstraat 3A Etten Recht van erfpacht vv Etten

  SESAS Anton Tijdinklaan 7 Ulft Recht van opstal SESAS

  SVGG De Biel Nieuweweg 4A Megchelen Recht van opstal SVGG

  SC Silvolde Munsterman Munstermanstraat 3 Silvolde Recht van opstal SP. Silvolde

  VV Terborg de Paasberg Veld 20 Terborg  

  Ulftse Boys / Oerseveld Vogelenzangweg 31 Ulft Recht van opstal VV Ulftse Boys

  GWVV de Buitenham Berghseweg 7N Varsselder
Recht van opstal Stg. Gemeenschapshuis 
Varsselder

  SC Varsseveld Oberink W. Oude Aaltenseweg 4 Varsseveld Recht van opstal VV Varsseveld

  HSV Sportcomplex Molenweg 17 Heelweg  

  SV Westendorp Slotboom Doetinchemseweg 235 Westendorp Recht van opstal vv Westendorp

  VV Gendringen
IJsselweide / 
Industrieweg Gendringen  

  Tennisbaan de IJsselweide
IJsselweide / 
Industrieweg Gendringen Recht van opstal LTC De IJsselweide

  HCOIJ Hockey
IJsselweide / 
Industrieweg Gendringen

Kunstgrasveld waar ook korfbal gebruik van 
maakt

  Atletiekbaan
IJsselweide / Waalstraat 
5 Gendringen Recht van opstal Atletico

  Crossterrein de Vennebulten Rieteweg 1-003 Heelweg  

  IJsbaan de Paasberg Terborgseveld 79 Silvolde  

  IJsbaan Waalstraat Waalstraat 5-001 Gendringen  



ACCOMODATIES NIET VAN DE GEMEENTE + OVERGEDRAGEN ACCOMODATIES:

  Ajax-Breedenbroek Terborgseweg 16A Breedenbroek
Is niet van de gemeente, maar er wordt 
vergoeding betaald tbv onderhoud

  NVC de Hoek Emmerikseweg 2 I Netterden
Is niet van de gemeente, maar er wordt 
vergoeding betaald tbv onderhoud

  Buurtschapshuis Heelweg Molenweg 17 Heelweg
Recht van erfpacht + beheer & exploitatie & 
gehele onderhoud bij beheersstichting

  Buurtschapshuis Sinderen Sinderenseweg 112 Sinderen
Recht van erfpacht + beheer & exploitatie & 
gehele onderhoud bij beheersstichting

  Hummeltje Tummeltje Roggestraat 19 Varsseveld

10 jr recht van opstal verleend aan Wonion 
ivm huisvesting statushouders. Groot 
onderhoud gemeente, maar waarschijnlijk 
sloop na 10 jaar.

GEBOUWEN IN TRANSITIE:

  Joy, incl. woning
FB Deursvorststraat 21 / 
21a Ulft Verkoopproces via makelaar

  vm ISWI Frank Daamenstraat Ulft Verhuurproces via makelaar

  De Kameleon Walstraat 24 Terborg Tijdelijk verhuurd, daarna sloop


