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Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 16 oktober 2018 

Kenmerk: 18ini02398 

Onderwerp: Beantwoording vragen technische vragenronde raad 11 oktober 2018 
 

 

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2018 
1. Komt de uitbreiding budget leerlingenvervoer met €120.000 door grotere afname of 

door stijging tarieven? 

Leerlingenvervoer is een open-einde regeling. Al enkele jaren blijkt dat het budget 
ontoereikend is en wordt er jaarlijks een overschrijding gemeld. Vanaf augustus 2017 ligt het 
beheer van het leerlingenvervoer bij ZOOV (vervoerssysteem van zeven Achterhoekse 
gemeenten) en is Europees aanbesteed. De aangeboden uurtarieven liggen inmiddels wat 
hoger dan voorheen. Tevens is het aantal leerlingen dat zelfstandig met het openbaar vervoer 
of fiets gaat, dan wel door ouders gebracht wordt, gestegen. De kosten voor vergoeding aan 
de ouders is hierdoor ook hoger. 
 

2. Is leerlingenvervoer een aanbesteding geweest en wanneer wordt er opnieuw 

aanbesteed? 

ZOOV beheer vertegenwoordigt de Achterhoekse gemeenten voor ‘ZOOV werk’, ‘ZOOV op 
maat’ en ‘ZOOV school’.  
Het leerlingenvervoer wordt sinds augustus 2017 uitgevoerd door ‘ZOOV school’.  
Medio 2016 heeft het college besloten de uitvoerende activiteiten van Basismobiliteit te 
mandateren aan de gemeente Winterswijk. De gemeente Winterswijk heeft in 2017 het 
routevervoer aanbesteed namens de aan basismobiliteit deelnemende gemeenten. Het 
routevervoer is per 1 augustus 2017 gegund voor een periode van 3 jaren met optie tot 
verlengen met 3 maal 1 jaar.  

 
 

 
PROGRAMMABEGROTING 2019 

1. Pag 17. Graag een overzicht van de stand van zaken experimenten. 

Zie het bijgevoegd document: 2e Kwartaalrapportage experimenten 2018. 

 

2. Pag 18 onder 2.1.1.4. Graag een nadere uitleg van de ervaringsdeskundigen. 

Acht statushouders zijn opgeleid als ‘sleutelpersoon’. In die rol kunnen zij als 

ervaringsdeskundigen (zij zijn immers ook statushouder) overige statushouders adviseren 

over bijvoorbeeld opvoedproblemen en beleid. De ervaringsdeskundigen spreken de taal en 

kennen de problematiek. Ook bij de werkgroep Stap Vooruit zijn ervaringsdeskundigen met 

ons in gesprek en zijn zij samen aan zet om op basis van hun ervaringen initiatieven in gang 

te zetten en de gemeente te adviseren over beleidsontwikkeling en -uitvoering. Hierbij gaat 

het met name over het meedoen- en minimabeleid. De ervaringsdeskundigen zijn bekend met 

schulden, armoede en/of minimabeleid. Verder zijn we in gesprek met ervaringsdeskundigen 

in themagroepen, in het kader van inclusie.  
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3. Pag 20 onder 2.1.5.1. Laborijn. Wat is de uitstroom naar arbeid door Laborijn vanaf 

2016? En hoe is de doelgroep opgebouwd 

Uitstroom naar arbeid door Laborijn 

2016 76 
2017 63 

Q2 2018 31 
 

 

Totale doelgroep Laborijn 

 
 

4. Pag 20 onder 2.1.5.2. Werkgeverservicepunt Achterhoek. Graag een nadere toelichting 

op het aantal van 10 per maand en 80 personen per jaar.  

Het WSPA (Werkgeverservicepunt) coördineert de werkgeverscontacten voor de gehele regio 
Achterhoek. Wij schrijven dat het WSPA haar marktbereik vergoot en meer werkgevers zal 
bezoeken. Deze intensivering zal er toe leiden dat in onze gemeente circa 80 personen niet 
meer afhankelijk zullen zijn van een bijstandsuitkering. Dit aantal is meer dan in 2017. Wij 
achten dit mogelijk gelet op de blijvende toename van de vraag van werkgevers naar 
personeel.  
 

 

5. Pag 22 onder 2.1.9.4. Hoeveel mensen worden er bereikt door de buurtsportcoaches? 

Graag een rapportage over de activiteiten.  

Er is een memo over de stand van zaken Buurtsportcoaches in de maak. Verwachting is dat 
deze eind oktober ter kennisname naar de raad gestuurd kan worden. 

 
6. Pag 22 onder 2.1.9.7. Kan er een nadere toelichting/ memo komen over wat de 

cultuurcoach doet? Wat is de meerwaarde van een cultuurcoach tov bijvoorbeeld 

KicK? 

Per 1 september 2018 is de cultuurcoach in Oude IJsselstreek aan de slag gegaan voor 0,2 
fte. In eerste instantie is dit tijdelijk geregeld tot 1 januari 2019 middels detachering via 
Essentius. Per 1 januari 2019 wordt gebruik gemaakt van de regeling 
combinatiefunctionarissen. 
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Aanleiding 
Sinds 2013 maken Rijk, provincies en gemeenten afspraken over hun gezamenlijke inzet voor 

cultuureducatie in het onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de subsidieregeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). In dit Kader spreken de partijen af dat zij zich zullen 

inzetten voor kwalitatief goede cultuureducatie in het onderwijs, te beginnen in het primair 

onderwijs.  

Op woensdag 10 januari 2018 is het Convenant Primair Onderwijs ondertekend door 
schoolbesturen, stichting KiCK (Kind Cultuur en Kunst) en de gemeente. In dit convenant 
verbinden de partijen zich om de volgende (belangrijkste) resultaten te behalen: 

1. De organisatie van het cultuurmenu en het stimuleren van cultuureducatie wordt 

belegd bij een door de gezamenlijke partijen aan te stellen combinatiefunctionaris 

voor 0,2 fte. Deze functionaris, later cultuurcoach genoemd, heeft een 

onafhankelijke rol en speelt een cruciale rol bij het functioneren van het lokale 

netwerk. 

2. De functie wordt officieel de verantwoordelijkheid van twee partijen: scholen en 

gemeente waardoor de continuïteit van deze functie gewaarborgd is. 

3. Aan het einde van deze periode (2018-2022) beschikt 100 % van de scholen over 

een actueel beleidsplan en een doorlopende leerlijn cultuureducatie.  

 

Kern van de functie: 

 De cultuurcoach bemiddelt tussen de vraag van het onderwijs en het aanbod van de 

culturele instellingen / verenigingen. De cultuurcoach stelt een cultureel 

jaarprogramma samen voor alle scholen (cultuurmenu) en bemiddelt voor vragen van 

individuele scholen. Hierbij werkt de cultuurcoach samen met de cultuurcoördinatoren 

van de scholen, Cultuurmij Oost en Stichting KiCK. De cultuurcoach kan optreden als 

projectleider van een lokaal project cultuureducatie met kwaliteit. 

 Daar waar lokale partijen niet kunnen voldoen aan een vraag van een school en daar 

waar dat nodig is voor de diversiteit en/of kwaliteit van cultuureducatie, gaat de coach 

op zoek naar organisaties in de regio, provincie of andere provincies. 

 

7. Pag 23 Buurtbudgetten. Is er een evaluatie of iets dergelijks op basis waarvan deze 

motie nu structureel wordt ingevuld? 

Op 3 juli 2018 is in een memo aan de raad de stand van zaken/ korte evaluatie van het 

gebruik van de budgetten op dat moment doorgegeven. Op basis daarvan bleek dat het 

budget succesvol wordt benut. Zie voor het deel van de memo tav buurtbudgetten onder 

bijlage 1.  

 

8. Pag 25 onder 3.2.3. Er ontbreekt een concrete doelstelling voor het terugbrengen van 

laaggeletterdheid. Daarnaast graag inzicht in wat de kosten zijn voor het terugdringen 

van laaggeletterdheid.  

Onder de Nederlandse beroepsbevolking heeft 1 op de 9 Nederlanders moeite met deze 

essentiële vaardigheden; zij zijn laaggeletterd. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht 

komt is ruim tweederde van de laaggeletterden autochtoon. Het aanpakken van 

laaggeletterdheid richt zich vaak op volwassenen, maar de meest effectieve aanpak is 

natuurlijk het voorkomen ervan, dus preventie. Daarom investeert de gemeente Oude 

IJsselstreek al jaren intensief in Voor -en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen van wie al 

rond het tweede jaar wordt geconstateerd dat ze (een verhoogd risico op) een taalachterstand 

hebben, kunnen met behulp van specifieke programma’s worden ondersteund. Voor 

volwassenen en jongeren is het mogelijk om een educatietraject te volgen bij het Taalhuis van 

het Graafschap College of gebruik te maken van de programma van de Bibliotheek. Zij 

worden dan begeleid door professionele docenten en ondersteund door vrijwilligers. Wij 

constateren momenteel geen gebrek is in het aanbood voor educatie van de doelgroep. Wel 

blijkt het nog steeds erg lastig om in contact te komen met de doelgroep om ze te motiveren 

en te stimuleren voor deelname. 
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Dit doen we via een meer sporen aanpak, waaronder: 

 Signaleren; Signaleren van laaggeletterdheid is één, het bespreekbaar maken is 

twee. In het gemeentehuis gaan we werken met een tweetal medewerkers met een 

aandachtfunctie voor laaggeletterdheid.  

 Laborijn Is één van de vindplaatsen als het gaat om laaggeletterden. 

In kader van de intensivering van de aandacht voor cliënten in “de kaartenbak” van 

Laborijn zal er speciale aandacht zijn voor laaggeletterdheid. De optie voor het 

inzetten van een taaltoets zal onderzocht worden. 

 Werkgevers zijn een belangrijke partner in het vinden van laaggeletterden. 

Werkgevers moeten de noodzaak ervaren om te investeren in hun laaggeletterd 

personeel. De digitale transformatie zal er voor zorgen dat meer laaggeletterden hun 

werk niet meer aankunnen.  

Het Werkgevers Servicepunt Achterhoek is hierin een partner.  

 Gezondheid: Momenteel loopt er een pilot in het Slingeland ziekenhuis die 

laaggeletterdheid bij patiënten herkent en ondersteunt bij vragen over gezondheid.  

 Schuldhulpverlening; Onze schuldhulpmaatjes zijn geïnformeerd over het 

herkennen van laaggeletterdheid en de rol die het kan spelen bij ontstaand van 

schulden. Deze rol willen we intensiveren en koppelen aan trajecten bij het taalhuis en 

de bibliotheek zoals  (digitale vaardigheden) klik en tik, (leesvaardigheid) in 

leesgroepen en een cursus omgaan met de financiën voor laaggeletterden 

(schuldhulpverlening).  

 Bibliotheek en het taalhuis een belangrijke partners. De bibliotheek en het taalhuis 

zijn voor ons een belangrijke partner. Het aanbod van scholing, leesgroepen, klik en 

tik programma’s en de mogelijk om “anoniem” in Doetinchem scholing te volgen willen 

we meer onder de aandacht brengen.  Twee keer per jaar zal er een actie zijn om 

laaggeletterdheid gemeente breed onder de aandacht te brengen van alle inwoners 

om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en het aanbod onder de aandacht te 

brengen. 

 Er is een ambassadeursgroep geïnstalleerd. De ambassadeursgroep zal gaan 

volgen of er daadwerkelijk resultaten worden behaald.  

 

9. Pag 26 onder 2.2.4. Welke bron ligt ten grondslag aan de cijfers tav 

kindermishandeling? 

De cijfers komen van het Nederlands Jeugd instituut (NJi) 

https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers  

Nationale prevalentie Studie Mishandeling 2010 (NPM, 2011) 

 

10. Pag 27. In hoeverre is de fte voor onderwijshuisvesting een tijdelijke invulling of een 

structurele? 

Deze fte is een structurele en daarmee is de capaciteit op het beleidsveld onderwijs weer 

teruggebracht op het noodzakelijke niveau. Gebleken is dat de huidige bezetting de afgelopen 

periode is afgenomen door een verschuiving van aandacht naar het Sociaal domein, en dit 

niveau dus nu te laag is, zeker met de onderwijshuisvestingsvraagstukken die de komende 

jaren spelen en de andere opgaven binnen het sociaal domein. Het is evenwel zo dat er 

geworven wordt voor een generalistisch adviseur onderwijs met specifieke kennis en ervaring 

op het gebied van onderwijshuisvesting. Dit is complementair aan de huidige kennis op het 

beleidsveld en is dus structureel. 

 

11. Pag 36 onder 1.5.4.1. Wat zijn de resultaten van de duurzaamheidsleningen onder de 

ondernemers? 

Er zijn per oktober 2018 236 aanvragen voor leningen binnengekomen. 207 hebben hiervan 

een positieve beschikking gehad. Anderen zitten nog in procedure of zijn afgewezen. Er is 

voor € 1.371.736 aan leningen toegekend en € 133.835 aan leningen is in toetsingsfase.  

Er zijn geen non-profit organisaties die gebruik hebben gemaakt van de regeling. Eén MKB 

bedrijf heeft een aanvraag gedaan. Deze aanvraag is nog niet afgehandeld.  

https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers
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12. Pag 37 1.5.4.7. Renoveren 10 bestaande woningen naar energieneutraal. Betalen we 

hieraan mee? 

We betalen de advieskosten (vanuit bestaande budgetten). De investeringen betalen de 

particulieren zelf. 

 

13. Pag 50 onder 1.10.2. Er staat 19% LED. Op pagina 51 stijgt dat % naar ruim 20%, na 

vervanging in Silvolde en Gendringen. Klopt het percentage van 20% ? 

Na afronding van alle projecten in 2018 is van het totaal armaturen ca. 19% LED. De 

verwachting is dat er in 2019 ca.300 armaturen vervangen worden door LED. Het totaal 

percentage aan LED gaat dan naar ca. 24%. 

 

14. Pag 56 en 93. Voor riolering staat er op pagina 56 lasten 7.9 mln en baten 8.7 mln. Op 

pagina 93 zijn de lasten 3.9 mln en baten 3.9 mln. Voor afval is dit min of meer 

hetzelfde. Graag hier toelichting op.  

Afval  
Pagina 56 tabel: de berekening van de post ‘netto kosten afval’ omvat ook de posten 

‘Opbrengsten afval exclusief heffingen’ (€ 1.081.000)  en ‘Heffing bij bedrijven, reinigingsrecht’ 

(€ 35.000).  

Deze posten zijn afgetrokken van het overzicht op pagina 93, omdat voor de berekening van 

de kostendekkenheid, de opbrengsten exclusief heffingen en heffingen bij bedrijven niet 

meetellen. Indien deze posten worden opgeteld bij de post Opbrengst heffingen ad 

€ 2.786.000 komt het totaal van de baten uit op € 3.902.000 (=1.081.000 + 35.000 + 

2.786.000) 

 
Riolering 
Pagina 56 tabel Overzicht baten en lasten per taakveld 7.2 geeft de bedragen van de totale 

lasten en de totale baten voor riolering aan. Hierin zitten ook de toevoeging en onttrekking aan 

de voorziening riolering, wat zowel aan de lasten als aan de batenkant een verhoging geeft. 

De tabel op pagina 93 betreft alleen de kostendekkendheid, zonder toevoeging en onttrekking 

aan de voorziening.  

  
15. Pag 59. Graag een specificatie van de taakvelden 5.3, 5.6, 6.1, 6.6, 6.71, 6.72 

De gemeenteraad heeft als belangrijkste doel te sturen op maatschappelijke effecten in de 

gemeente. Het is de bedoeling om dat te bereiken met bepaalde middelen en met bepaalde 

activiteiten. Daarom moet de raad vanuit zijn kaderstellende rol invloed uitoefenen op 

hoofdlijnen. De raad stuurt dus in het algemeen op programmaniveau, waarin de taakvelden 

zijn ondergebracht. Het college stuurt vervolgens op taakveldniveau en de ambtelijke 

organisatie op budgetniveau. Gelet op rolverdeling is de gevraagde informatie feitelijk 

onderdeel de werkbegroting van de organisatie. Gezien uw specifieke verzoek, verstrekken 

we derhalve hierbij de financiële gegevens ter informatie. Zie bijgevoegd document ‘overzicht 

taakvelden’.  

 

16. Pag 68. Nadere toelichting 100.000 voor oninbare vorderingen  

Gedurende het jaar krijgen we van onze deurwaarder, schuldbemiddelaars en de Stadsbank 

bericht dat er bedrijven en inwoners zijn die met name de gemeentelijke belastingen niet 

(volledig) kunnen voldoen. U moet dan denken aan bedrijven die failliet zijn gegaan én 

natuurlijke personen die zwaar in de schulden zitten én al dan niet in de WSNP terecht komen 

(Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). In totaal moeten wij gemiddeld € 100.000 

per jaar als oninbaar afboeken. 
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17. Pag 69. Graag een onderbouwing van de personeelslasten en personeelsverloop van 

2015 tot nu  in kosten en aantal fte.  

 

 
* (In tegenstelling tot het in de programmabegroting genoemde 234, dit betreft een typefout). 

Het verschil in fte tussen 2018 en 2019 ontstaat met name door de verwerking van de nieuwe 

formatie uit programmabegroting 2018, de verwerking van het generatiepact en formatieve 

wijzigingen jong voor oud. 

In 2017 hebben we een benchmark over formatieve omvang laten uitvoeren en u een 
presentatie over de resultaten gegeven. Onderstaand overzicht biedt, naast de toename in 
taken ten aanzien van onder andere het sociaal domein, context aan de toegenomen 
formatieomvang over de afgelopen jaren.  
 

 
 

 
 

 
 

Het percentage 3,84% bestaat uit: 

2,50% CAO  

0,98% ABP premie 

0,11% WAO 

0,25% Zvw 
 

  

Jaar Formatie

2019 243 * 9 tijdelijke aanstellingen

2018 232

2017 223

2016 211

2015 207

Benchmark Berenschot peildatum 1-1-2017

• 17% minder formatie (-13,7 fte)

• U heeft 8% van de taken belegd bij derden, gemiddeld is dit 4%.

Primair proces per inwoner tov vergelijkbare gemeente:

Overhead per inwoner tov vergelijkbare gemeente:

• 11% lagere kosten (-€ 3.203.527)

• 4% meer formatie (+6,6 fte)

• Uw gemeente heeft minder taken belegd bij derden (36%) dan 

gemiddeld inde referentiegroep (42%).

• 15% lagere kosten (-€ 1.089.568)

818.000  pagina 68 en verschil 2019 oorspronkelijk en nieuw op 

pagina 140

-550.000 

-30.000   

238.000  afgerond € 240.000 pag 68

totale bijraming in de staat van personeelslasten en het 

personeelsbudget

af: dekking uit de loon- en prijsstijging uit de algemene 

uitkering

af: dekking uit hogere inkomsten uit leges

Stijging personeelslasten 

Het totale bedrag van 818.000 bestaat uit de volgende onderdelen:

verhoging premies 624.835            3,84%

extra formatie wethouder 22.000             

periodieken 86.000             

overwerk buitendienst 30.000             

eindheffing WKR 55.187             

818.022            
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18. Pag 77. Graag een overzicht van de uitstaande en opgenomen geldleningen.  

Zie bijlage 2.   

 

19. Pag 85 Stadsbank: Graag een nadere toelichting over de draagkrachtberekening voor 

de eigen bijdrage. 

Tot voor kort ontving de Stadsbank de kosten voor de uitvoering van beschermingsbewind 

voor alle klanten rechtstreeks van de gemeente via bijzondere bijstand. De Rechtbanken 

gingen echter niet langer akkoord met deze wijze, aangezien de eigen bijdrage voor 

beschermingsbewind bij andere organisaties op basis van draagkracht en via de klanten zelf 

wordt geïnd. Vanaf 2019 betekent dit dat alle klanten met beschermingsbewind bij de 

Stadsbank een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan wordt bepaald volgens de 

vastgestelde draagkrachtsystematiek. Voor mensen die de eigen bijdrage niet kunnen dragen, 

wordt op individueel niveau beoordeeld of zij in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.  

 

 

20. Pag 106 Tabel speelplaatsen: klopt het dat er in Voorst 6 speelplekken zijn met samen 6 

toestellen? 

Ja, dit klopt. Dit betreft Cool Nature. Cool Nature is in eerste instantie gerealiseerd op het 

landgoed Ruyssengoed in Voorst. Deze locatie staat daarom onder Voorst, en niet onder 

Gendringen. In Cool Nature bevinden zich 6 locaties met daarin meerdere (+/- 6) 

speelmogelijkheden. Normaal spreken we van een toestel, dit zijn echter geen toestellen maar 

natuurlijke speelaanleidingen (locaties). Deze speelaanleidingen zijn ook groter met meerdere 

functies, vandaar dat 6 toestellen genoemd wordt. 

 

 

21. Pag 132. Kerngegevens, graag nadere toelichting wegen 

Door de invoering van de Basiskaart Grootschalige Topografie BGT en uitbreiding van het 
areaal, verandert er wel wat aan de omvang en opbouw van het beheerareaal van Wegen. Dit 
wordt in het nieuwe wegenbeleidsplan definitief uitgewerkt. 

 
Het aantal vuilwateroverstorten is in alle kolommen 23. 

 

 

22. Pag 135. Wat is de reservepost “uitgestelde raadsbesluiten”? 

De reserve (post) uitgestelde raadsbesluiten is jaren geleden gevormd. De laatste jaren zijn er 

middelen aan toegevoegd door onder meer de niet uitgegeven kosten voor de rekenkamer. Er 

zijn in de bestuurscrisis kosten uit betaald. Denk ook aan kosten raadsonderzoek. Ook 

worden de meerdaagse raadsexcursies hieruit gedekt. 
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BIJLAGE 1. Memo (oa) Buurtbudgetten d.d. 3 juli 2018 
 
Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 3 juli 2018 

Kenmerk: 22511 

Onderwerp: Beantwoording vragen commissie woensdag 20 juni: 
- Stand van zaken buurtbudgetten gebiedsmakelaars 
- Stappenplan Omgevingsvisie 

 

Buurtbudgetten 

Woensdag 20 juni 2018 zijn in de commissie de jaarstukken en voorjaarsnota besproken. Er is 
toegezegd de raad te informeren over de stand van zaken van de buurtbudgetten van de 
gebiedsmakelaars. In onderstaand overzicht is per initiatief weergegeven welke uitgaven reeds 
gedaan zijn of welke zijn toegezegd. Dit betreft een overzicht tot 29-06-2018. 
 

Initiatief Kenmerk Besluit Status   Bedrag  

Terborg 600 eenmalig collegevoorstel uitgekeerd  € 10.000,00  

Fietspad Heelweg 
 

eenmalig toegezegd 
gebiedsmakelaars 

opdracht opstellen 
uitvoeringsplan is gegeven 

 €   3.200,00  

Vergroening 
Grotestraat 

eenmalig college toegezegd de ondernemers hebben 
een plan gemaakt voor 
vergroening Grotestraat 

 €   5.000,00  

Initiatieven stap 
vooruit 

 
  In ambtelijk overleg met 

beleidsadviseur 
 €   5.000,00  

Werkgroep Etten 
2025 

eenmalig collegevoorstel totale kosten € 20.000,-. 
Een deel komt uit ander 
budget 

 €   5.000,00  

Intranet belangen-
verenigingen 

 
onderling 
gebiedsmakelaars 
en dienstverlening 

totale kosten € 12.000,  
Een deel komt uit ander 
budget 

 €   5.000,00  

Verkeersmaatregel
en Bontebrug. 

 

 
toegezegd door, 
gebieds-wethouder 

in overleg met de 
belangenvereniging 
Bontebrug mogelijkheden 
verkend voor terugdringen 
van de verkeerssnelheid 

 €   5.000,00  

Klinkerpad  kerk 
Etten 

 
toegezegd 
gebiedsmakelaars 

Uitbetaald 
Aanleg klinkerpad voor de 
bereikbaarheid voor minder 
validen. Totale kosten  
€ 3.032,82. 

 €      500,00  

Elektrocar 
Varsseveld 

 
  Initiatief van Raad van 

kerken en Varssevelds 
Belang Eigen kracht wordt 
eerst verkend. Mogelijk is 
aanvullende bijdrage nodig. 

 €            -    

Pareldag,  
laat zien wie je 

bent 

 
toegezegd 
gebiedsmakelaars 

Uitbetaald  
 

 €   1.000,00  

totaal 
   

 € 39.700,00  
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BIJLAGE 2: Leningen 
 

 
 
 

Overzicht opgenomen geldleningen

Bank stand per  1-1-18 nieuwe geldlening Afloss ing geldlening per  31-12-2018

NWB 113.445,12€                113.445,05€        0,00-€                                                   

NWB 113.445,12€                113.445,05€        0,00-€                                                   

BNG 47.523.414,00€            2.604.022,68€     44.919.391,32€                                

BNG 3.875.000,00€             1.500.000,00€     2.375.000,00€                                   

BNG 5.375.000,00€             1.500.000,00€     3.875.000,00€                                   

BNG 6.000.000,00€             1.500.000,00€     4.500.000,00€                                   

BNG 7.500.000,00€             1.500.000,00€     6.000.000,00€                                   

BNG 11.666.666,50€           2.000.000,04€     9.666.666,46€                                   

BNG 10.500.000,00€           1.500.000,00€     9.000.000,00€                                   

BNG 8.000.000,00€             1.000.000,00€     7.000.000,00€                                   

BNG 16.200.000,00€           1.800.000,00€     14.400.000,00€                                

BNG 5.000.000,00€         208.333,33€        4.791.666,67€                                   

Totaal 116.866.970,74€       5.000.000,00€       15.339.246,15€  106.527.724,45€                       
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Overzicht verstrekte geldleningen

Ontvanger stand per  1-1-18 nieuwe geldlening Afloss ing geldlening per  31-12-2018

Bibliotheek Achterhoekse Poort 151.680,00€                25.280,00€           126.400,00€                                      

Schuttersvereniging Willem Tell 39.918,94€                   4.522,07€             35.396,87€                                        

Hypotheken geldleningen gemeente personeel 6.540.147,70€             247.000,00€        6.293.147,70€                                   

* aflossing per 15 oktober 2018, dit kan 

nog meer worden aangezien er kan 

boetevrij extra afgelost worden

Eendracht Ulft 998,29€                        499,16€                499,13€                                              

schietvereniging  Diana 6.717,50€                     1.343,50€             5.374,00€                                           

SDOUC 809,40€                        202,35€                607,05€                                              

vv Gendringen lichtinstall. 446,00€                        111,50€                334,50€                                              

SVGG Megchelen 2.987,75€                     597,55€                2.390,20€                                           

vv. Etten 14.617,25€                   2.625,00€             11.992,25€                                        

vv. Gendringen 18.375,00€                   2.625,00€             15.750,00€                                        

St. Cecilia Megchelen 15.365,45€                   1.024,37€             14.341,08€                                        

Atletico '73 55.870,54€                    1.802,28€             54.068,26€                                        

Vitens 716.101,00€                179.027,00€        537.074,00€                                      

Storting Startersfonds - SVN 2.963.410,42€             -€                      2.963.410,42€                                   

*revolverende gelden ondergebracht bij het 

SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse Gemeenten)

Storting duurzaamheidsfonds - SVN 213.189,04€                -€                      213.189,04€                                      

*revolverende gelden ondergebracht bij het 

SVN

Storting stimuleringsleningen non profit - SVN 75.000,00€                   -€                      75.000,00€                                        

*revolverende gelden ondergebracht bij het 

SVN

Storting duurzaamheidsleningen inwoners - SVN 350.000,00€                -€                      350.000,00€                                      

*revolverende gelden ondergebracht bij het 

SVN 

Storting stimuleringsleningen MKB - SVN -€                              75.000,00€               -€                      75.000,00€                                        

*revolverende gelden ondergebracht bij het 

SVN 

Totaal 11.165.634,28€        75.000,00€            466.659,78€       10.773.974,50€                         
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