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Aanbieding
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2020, met de titel: ‘Op zoek naar balans’.
Het coalitieprogramma met onze negen belangrijke maatschappelijke opgaven blijft voor ons de
uitdagende leidraad voor de komende jaren. Zoals in het coalitieprogramma aangegeven, streven we
naar een blijvend financieel gezonde gemeente. Ons huidige financiële beleid is hier op afgestemd.
We begroten verantwoord, behoedzaam en realistisch.
Met het jaarlijkse budget van circa € 90 mln zetten we ons samen met partners uit de samenleving in
en bereiken we veel mooie resultaten voor onze gemeente en de regio. De voortgang loopt. Op een
aantal punten vinden we het noodzakelijk om bij te sturen. Dat lichten we toe in deze Voorjaarsnota.
Daarnaast staan we voor een aantal nieuwe, uitdagende ontwikkelingen binnen de opgaven en
programma’s. Op deze kansen en soms ook risico’s willen en moeten we inspelen.
Over hoé we dat doen willen we graag met u in gesprek op basis van deze Voorjaarsnota. Daarmee
geeft u als raad richting in de voorbereiding van onze nieuwe programmabegroting 2020-2023.
Voortgang opgaven en programmaonderdelen

De komende jaren staan dus vooral in het teken van de uitvoering van de opgaven uit het
coalitieprogramma. Deze worden hieronder nader toegelicht. Het college zet het komende jaar
onder andere in op uitbreiding van de duurzaamheidsleningen (Toekomstbestendig Wonen Lening),
revitalisering van winkelkernen en bedrijventerreinen, op nieuwe woningen en werkt verder aan de
implementatie van de Omgevingswet.
Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen waarbij er vooral veel samenhang bestaat tussen de
diverse opgaven als over de programmalijnen heen. Sectorale opgaven zoals ‘nieuwe woonvormen
aan het water’, recreatieve opgaven, opgaven als waterberging en waterbeheer en
natuurontwikkelingsopgaven vragen om een integrale benadering. Een soortgelijke situatie geldt ook
voor onderwijs, innovatie en arbeidsmarkt initiatieven i.r.t. de expanderende maakindustrie binnen
onze gemeente wat leidt tot bovengemiddelde werkgelegenheidsgroeicijfers en een aanhoudende
ruimtevraag. Onze uitdaging is om de komende jaren ook vanuit deze samenhang onze doelen te
bereiken.

Sociaal Domein

Geheel in lijn met de landelijke ontwikkelingen hebben de tekorten in het Sociaal Domein een grote
invloed op onze financiële positie. Recent heeft het kabinet besloten extra middelen voor de
gemeenten voor deze problematiek vrij te maken. Op basis van het huidige beeld kunnen we zeggen
dat deze middelen onvoldoende zijn om de tekorten in de jeugdzorg volledig op te vangen. Zonder
verdere compensatie blijven de komende jaren vele miljoenen nodig, waardoor onze financiële
positie verslechtert. Dit gaat per definitie ten koste van al onze inwoners.
Inmiddels geven we uitvoering aan de opdracht om met een Kwaliteitsslag binnen de financiële
kaders van het Sociaal Domein uit te komen. Waarbij we vanuit de drie uitgangspunten
‘normaliseren, voorkomen en innoveren/samenwerken’ de transformatie kunnen doorzetten. Er ligt
een stevige set van maatregelen die voldoet aan deze uitgangspunten en waarvan we verwachten
dat we de financiële tekorten binnen het Sociaal Domein fors terug kunnen brengen. We geloven
erin dat we op langere termijn uit kunnen komen met de beschikbare budgetten. Dit vraagt tijd en
lukt niet in 3 tot 4 jaar. Ondanks deze maatregelen houden we dan ook in 2023 nog een tekort van
circa € 1 mln over.
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Geen sluitende begroting

Om de nieuwe ontwikkelingen (los van het Sociaal Domein) te kunnen bekostigen, hebben we
dekkingsmogelijkheden gezocht. Het volledig opvangen van de tekorten in het Sociaal Domein kan
alleen door binnen het gehele concern verdere inhoudelijke keuzes te maken. Waaronder de
uitvoering van de opgaven vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP). Mede door de afgelopen
economische crisis en de transities Sociaal Domein (die met forse bezuinigingen gepaard gingen), is
het vet op de botten verminderd. Een nieuwe zware bezuinigingsslag geeft een nog veel grotere
impact, ook op de lange termijn.
De begroting 2020-2023 is vanwege de tekorten in het Sociaal Domein in deze Voorjaarsnota dan ook
niét meerjarig structureel sluitend.
Met ingang van de programmabegroting 2019-2022 voegen we jaarlijks een bedrag toe aan de
algemene reserve (ca € 800.000 per jaar). Zelfs met deze buffer, teren we de komende jaren
behoorlijk fors in op de algemene reserve.
Meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief is in meerdere onderdelen opgedeeld. De nadere toelichting is onder het
hoofdstuk ‘meerjarenperspectief’ te vinden.
Prognose A geeft het financiële effect van de autonome en beleidsmatige ontwikkelingen, zonder het
Sociaal Domein en zonder eventuele hogere kosten voor de gemeenschappelijke regelingen (scenario
1). Om deze ontwikkelingen op te vangen, staan hier dekkingsmogelijkheden tegenover.
Prognose B geeft het resultaat inclusief de risico’s op de gemeenschappelijke regelingen. In onze
ogen is het niet meer reëel en haalbaar om de geprognosticeerde tekorten zonder meer op te
vangen. Ook van onze externe partners vragen wij om op eenzelfde wijze kritisch en scherp keuzes te
maken om te komen tot een sluitende begroting zonder de deelnemende gemeenten extra te
belasten. Op basis hiervan beschouwen we de hogere kosten vooralsnog als risico. Als dit risico zich
daadwerkelijk voordoet (door besluitvorming in het Algemeen Bestuur), zijn hier ook
dekkingsmogelijkheden tegenover gesteld.
Prognose C is het resultaat inclusief Sociaal Domein. Op basis van de geprognosticeerde tekorten en
de set van maatregelen, blijft er jaarlijks nog een tekort over. Dit tekort wordt de komende jaren
gedekt uit de buffer en de reserves.
Dit is uiteraard geen structurele oplossing. De algemene reserve loopt terug en mag niet worden
ingezet om structurele tekorten te dekken. Het effect op onze leningenportefeuille is groot,
aangezien we de tekorten moeten lenen.
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Resultaat Programmabegroting 2019-2022
Scenario 1 (zonder toename kosten GR-en)
Incidentele afwijkingen (1e berap)
Autonome ontwikkelingen
Beleidsmatige ontwikkelingen
Dekkingsmogelijkheden scenario 1
Totaal scenario 1
Prognose resultaat (A)

-68
391

Scenario 2 (risico toename kosten Gemeenschappelijke
regelingen)
Risico kosten GR-en
Dekkingsmogelijkheden scenario 2
Totaal scenario 2
Prognose resultaat (B)
Sociaal domein
Tekort (obv situatie februari 2019)
Maatregelen sociaal domein

Dekking tekort sociaal domein uit buffer 2019-2022
Dekking tekort sociaal domein uit reserves (SD -ín 2019- + AR)
Resultaat na reserves

Indeling begroting

Vanuit de raad is aangegeven dat de huidige programmabegroting, met een matrix-indeling van
programma’s en opgaven niet wenselijk is. De begroting is hiermee minder duidelijk en overzichtelijk
geworden. De wens is om terug te gaan naar 1 ‘ingang’ via de programma’s en de matrix los te laten.
Tevens is het verzoek van de raad om de inhoud van de programma’s en opgaven concreter te
maken, meer gegevens (‘beeld’) te presenteren, het geld beter te koppelen aan de doelen en het
onderscheid tussen going concern en ontwikkelingen duidelijker te maken.
Indachtig de lijn die samen met de auditcommissie wordt uitgezet, hebben we de indeling in deze
Voorjaarsnota weer vanuit de programma’s ingestoken. De opgaven blijven in tact en vallen onder
een programma. Hiermee hopen we de leesbaarheid weer te verbeteren. Uiteraard kan deze indeling
nog wijzigen, naar aanleiding van de verdere uitwerking met de commissie.
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Opmaat naar de programmabegroting

Zoals aangegeven, vraagt de financiële ontwikkeling de komende jaren een behoorlijke ‘greep’ uit
onze algemene reserve en een tekort van circa € 1 mln op het Sociaal Domein in 2023.
Deze ontwikkeling is in lijn met de koers die we in gezamenlijk overleg met de raad hebben ingezet
en vast willen houden. We begroten verantwoord, zorgvuldig en realistisch; de inschatting van de
opbrengsten met de set van maatregelen in het Sociaal Domein is zo reëel mogelijk. Vanuit
behoedzaamheid gaan we niet op voorhand uit van een maximaal risico. We laten hiermee ook zo
transparant mogelijk zien, dat dergelijke tekorten in het Sociaal Domein niet eenvoudig op te lossen
zijn.
Landelijk zien we nu wel beweging, maar dit is nog onvoldoende. Daarnaast komen nog een aantal
ontwikkelingen en risico’s op ons af, waar we geen invloed op hebben en waarvan we het effect nog
niet weten. Denk bijvoorbeeld aan de wijzigingen in beschermd wonen, waarvan het op dit moment
aannemelijk is dat niet alle kosten worden gecompenseerd.
Maar vooral de wispelturigheid van het Rijk geeft aanleiding tot financiële zorg. Waar een jaar
geleden er nog extra middelen beschikbaar kwamen, is het financieel gesternte inmiddels een stuk
minder positief. De signalen rondom de Meicirculaire - die naar verwachting de 1e helft van juni
uitkomt- , geven aan dat deze waarschijnlijk (fors) negatief uitvalt. De daadwerkelijke uitkomst,
weten we echter pas met het uitkomen van de Meicirculaire.
Om de juiste balans te blijven vinden voor een solide financieel beleid, staan we als college dan ook
voor een stevige opgave. Dit vraagt om echt inhoudelijke keuzes, die effect hebben op onze
inwoners. De te maken keuzes willen we in lijn met de Kwaliteitsslag die in het Sociaal Domein is
ingezet, ook in de rest van het concern toepassen. De verschillende denkrichtingen, waarop we
dekkingsmogelijkheden vinden, vliegen we aan vanuit de uitgangspunten normaliseren, voorkomen
en samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat we langs deze lijn op termijn zorgvuldig, realistisch en
betaalbaar de kwaliteit van voorzieningen en dienstverlening overeind kunnen houden. Deze lijn is,
net als in het Sociaal Domein niet iets wat van vandaag op morgen is gerealiseerd.
Of het mogelijk is om deze lijn vast te houden, is onder andere afhankelijk van de omvang van de
financiële ontwikkelingen. Hoe dan ook betekent dit dat we keuzes moeten maken. Hiervoor zijn
verschillende denkrichtingen mogelijk. We kunnen (of moeten):
- Temporiseren
- Versoberen of verminderen
- Stoppen met bepaalde taken
- Inkomsten verhogen (OZB)
- De hogere kosten van de GR-en al dan niet als risico opnemen
- Onze buffer/spaargeld inzetten
In de programmabegroting die we in oktober presenteren, leggen wij de financiële
dekkingsmogelijkheden voor, om zo te komen tot een sluitende begroting.
Vaststelling

Wij stellen u voor:
- De Voorjaarsnota 2020 ‘Op zoek naar balans’ voor kennisgeving aan te nemen.

6

Inhoud
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is ............................................................................ 8
Opgave Flexibel wonen op maat ........................................................................................................ 8
Opgave Duurzaamheid geeft nieuwe energie ................................................................................... 10
Opgave Een visie op onze omgeving ................................................................................................ 13
Overige onderwerpen programma 1 .................................................................................................. 15
Programma 2: Een leefbare gemeente ................................................................................................. 18
Kwaliteitsslag en bestuursopdracht ................................................................................................... 18
Opgave Meedoen aan onze samenleving ......................................................................................... 22
Opgave een Leven Lang Leren - onderwijsondersteuning ................................................................ 24
Programma 3: De werkende gemeente ................................................................................................ 26
Opgave Een Leven Lang Leren - onderwijshuisvesting .................................................................... 26
Opgave Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven .................................... 27
Opgave Over onze grenzen heen kijken ........................................................................................... 30
Overige onderwerpen programma 3 .................................................................................................. 32
Programma 4 en 5: Dienstverlening en Bedrijfsvoering ........................................................................ 33
Opgave Van buiten naar binnen werken ........................................................................................... 33
Overige onderwerpen dienstverlening en bedrijfsvoering ................................................................. 35
Indeling begroting .................................................................................................................................. 36
Financieel beeld .................................................................................................................................... 37
Opgave Financiën in balans .............................................................................................................. 37
Risico´s en verwachtingen ................................................................................................................. 38
Meerjarenperspectief ......................................................................................................................... 40
Investeringen...................................................................................................................................... 46

7

Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is
Opgave Flexibel wonen op maat
Coalitieprogramma
Het coalitieprogramma stelt vast dat er de laatste jaren veel is veranderd op de woningmarkt. Het
aantal inwoners in onze gemeente en de samenstelling ervan verandert (ontgroening en vergrijzing).
Hierdoor raken vraag en aanbod op het gebied van woonruimte in onbalans. We willen vraag en
aanbod kwantitatief en kwalitatief weer in balans brengen; de woningen zijn geschikt om flexibel in
te spelen op en aan te passen aan veranderende behoeften. Voor onze huidige en nieuwe inwoners
zijn er geschikte, betaalbare en duurzame woningen. Er is zo weinig mogelijk leegstand van
woningen. Er is maximale ruimte voor de aanpassing naar (flexibele) woonvormen binnen de
bestaande woningvoorraad. De opgave voor de komende jaren sluit hier op aan.
Op basis van de meest recente cijfers blijkt dat de krimp op een later moment inzet, namelijk pas
vanaf 2028 in plaats van 2025. Ook stijgt het aantal huishoudens nog steeds. Daarnaast laat de
economie, met name de industrie, een stijgende lijn zien. Dat geeft aanleiding te verwachten dat de
vraag naar woningen door mensen van buiten deze gemeente gaat toenemen. Om al deze redenen
voeren we een flexibel woonbeleid, gericht op mogelijkheden, kansen en nieuwe initiatieven.
Wat hebben we tot dusver bereikt
We lopen voorop in het regionale traject naar een flexibeler bouwbeleid. Zo zorgen we ervoor dat
we gezamenlijk beter kunnen inspelen op actualiteit, behoefte en nieuwe initiatieven. We hebben
veel meer aanvragen ontvangen voor een duurzaamheidslening dan verwacht. Het aantal aanvragen
per maand in 2019 ligt nu al hoger dan het maandgemiddelde in heel 2018. We zijn trots op de inzet
van de inwoners van onze kleine kernen, die gezamenlijk de problemen aanpakken rondom het
wonen in kleine kernen. Hierbij hebben wij als gemeente een sterke faciliterende rol gehad, met
succes in Breedenbroek en Heelweg.
Ontwikkelingen
We blijven inzetten op flexibelere vormen van wonen. De later inzettende krimp geeft
mogelijkheden, die we moeten benutten. Kwaliteit gaat boven aantallen. We kijken daarbij eerst
naar inbreiding binnen de kernen. Zoals leegstaande panden, scholen of andere locaties. Pas als dat
niet lukt, kijken we naar de rand van de kernen. We blijven focussen op levensloopbestendig
bouwen.
We willen de duurzaamheidsleningen uitbreiden naar een Toekomstbestendig Wonen Lening,
waarbij de provincie voor 50% cofinanciert. Hiermee ontstaat een lening met ‘alles onder 1 dak’.
Dit is echter niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Daarom willen we de komende jaren het
budget voor leningen verhogen met 2,5 mln euro. Gezien het revolverend karakter (het geld wordt
terugbetaald) heeft dit op termijn geen effect op onze exploitatie en leningenportefeuille.
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Mogelijkheden
- De pilot ‘Eén loket woonadvies’ kunnen we voorlopig uitstellen. In plaats van één centraal
loket voor woonadvies, zetten we in op heldere communicatie naar inwoners, waar deze van
ons gevraagd wordt. Dit levert een besparing op van € 40.000,-.
- De start van de ‘Taskforce Wonen en Zorg’ en vervolgens van nieuwe Taskforces stellen we
niet uit, maar de inzet matigen we. De kosten worden daarmee gehalveerd en dat bespaart
ongeveer € 60.000,- in 2020.
- Het budget ‘Revitaliseringsfonds/ Investeringsfonds Creatieve Woonoplossingen’ kan anders.
Dit budget was een combinatie van Revitaliseringsfonds en een ‘Investeringsfonds voor
creatieve woonoplossingen’. Het eerste deel kan zonder grote bezwaren worden uitgesteld,
omdat de krimp later inzet. Eerst afspraken met de provincie en andere partijen maken en
pas daarna bepalen of er een bijdrage vanuit de gemeente nodig is. Het Investeringsfonds
Creatieve Woonoplossingen, het tweede deel, wél handhaven om zo ontwikkelingen
mogelijk te maken die aansluiten bij de woonbehoeften. Bij elkaar levert dit een besparing
van ongeveer € 200.000 op vanaf 2021.
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Opgave Duurzaamheid geeft nieuwe energie
Coalitieprogramma
In het coalitieprogramma wordt opgemerkt dat op grond van internationale afspraken en
klimaatdoelen, Nederland in 2050 nagenoeg energieneutraal moet zijn. Voor onze regio is het
akkoord van Groenlo gesloten. Dit akkoord bevat de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2030.
Om deze doelstelling te realiseren is een forse inzet op verduurzaming noodzakelijk, zodat we ook
aan toekomstige generaties een leefbare wereld doorgeven en een schone en groene gemeente
blijven.
Iedereen herkent de noodzaak en is zich bewust wat hij/zij kan bijdragen aan verduurzaming. We
streven naar 90% afvalscheiding. Over 4 jaar gebruiken 500 bestaande particuliere woningen 30%
minder energie. Alle nieuwbouwplannen zijn vanaf 2019, zoveel als mogelijk, energieneutraal.
Vanwege de voorbeeldfunctie van onze gemeente, kopen we zoveel mogelijk duurzaam en circulair
in.
De opgave voor de komende jaren sluit hier goeddeels op aan, waarbij moet worden opgemerkt dat
we kiezen voor borging en consolidatie van het behaalde afvalscheidingspercentage van 75% (was
voorzien voor 2020) alvorens door te stoten naar de uiteindelijke ambitie van 90%.

Wat hebben we tot dusver bereikt
Duurzaamheid delen we op in energietransitie en circulaire economie. Op beide terreinen zijn
vorderingen gemaakt.
We lopen we qua opwekking van duurzame energie voorop binnen de Achterhoek. Er is een
windpark gerealiseerd en twee plannen (wind Den Tol en AGroGas) zijn planologisch afgerond en
worden binnenkort gerealiseerd. Het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking’ (2019)
zal voor een versnelling zorgen van de duurzame energie opwekking, met name door zonneparken.
Op het gebied van energiebesparing, aardgas en elektriciteit, scoren we gemiddeld tot goed. We
stimuleren inwoners en bedrijven energie te besparen. In 2019 wordt meer aandacht gegeven aan
energie efficiëntie bij bedrijven.
Circulaire economie heeft duidelijk een plek veroverd in het gemeentelijke beleid. Gaat
energietransitie over de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie, circulaire economie gaat
over het verstandig omgaan en hergebruiken van grondstoffen.
De gemeente kijkt meer dan voorheen door de ‘grondstoffenbril’. We geven zelf het voorbeeld door
steeds meer circulair in te kopen. We steunen actief en passief circulaire initiatieven in de
samenleving en we vergroten de kennis rond circulariteit. Voorbeelden zijn de deelname aan de
circulaire vernieuwing van de Heuvelstraat met Wonion in Silvolde, het oprichten van een regionale
grondstoffenbank en het onderzoek naar de mogelijkheden van een circulaire milieustraat.
Het beter scheiden van onze huishoudelijke afval is ook onderdeel van een circulaire economie. De
gescheiden afvalstromen kunnen als grondstoffen hergebruikt worden. De gemeente heeft grote
stappen gezet in het VANG-programma en heeft het doel van 75% afvalscheiding reeds gehaald.
Oorspronkelijk lag dit doel in 2020.
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Ontwikkelingen
Energietransitie
Een belangrijke ambitie is om energieneutraal te worden in 2030. Dit is een stevige ambitie. We
hebben relatief veel projecten lopen, die ook succesvol zijn. Dit is echter niet voldoende, als we
doorgaan in het huidige tempo halen we de ambitie om energieneutraal te worden in 2030 niet.
Er komt landelijk veel op ons af, al is veel nog onduidelijk. Het is wachten op het definitieve
Klimaatakkoord en consequenties hiervan voor de gemeenten. Ondertussen wordt er wel gewerkt
aan een aantal zaken. Zo heeft de regio de opdracht van het Rijk een Regionale Energie Strategie
(RES) op te stellen. De gemeenten moeten van het Rijk in 2021 een Warmtetransitievisie hebben.
Hierin moet de gemeente vastleggen op welke manier we van het aardgas af gaan. Dit proces moet
in 2050 afgerond zijn. De provincie neemt hierin het voortouw en doet veel inventarisatiewerk voor
de gemeenten. Regionaal is er een werkgroep die dit begeleidt.
De energietransitie vergt veel investeringen. We doen dit uiteraard niet allemaal zelf. We zijn sterk
afhankelijk van ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen in de landelijke politiek en initiatieven
van ondernemers.
De gemeentelijke duurzaamheidsleningen blijken een goed middel te zijn om inwoners te stimuleren
hun huis te verduurzamen. Deze leningen kunnen we uitbreiden naar Toekomstbestendig Wonen
Leningen, in samenwerking met de provincie. Zie voor nadere toelichting onder opgave ‘Flexibel
wonen’. Ook de ‘asbesttrein rijdt’. De asbesttrein is een Achterhoeks samenwerkingsverband dat
inwoners helpt om vervroegd hun asbestdaken te verwijderen. De gemeente faciliteert hierbij.
Eventueel kunnen we in de Toekomstbestendig Wonen Lening ook beperkte mogelijkheden
opnemen voor asbestsanering.
Het Akkoord van Groenlo is ambitieuzer dan hetgeen het Rijk voorschrijft. We kunnen onze ambitie
temporiseren naar het niveau van het Rijk. We verliezen dan echter het momentum en de positieve
‘flow’ waar we nu in zitten. Hierop bezuinigen zou teruggang betekenen; dan wordt de haalbaarheid
van de ambitie nog moeilijker. Door activiteiten te bundelen en door ons te houden aan de
prioritering vanuit de duurzaamheidsagenda, verwachten we de positieve lijn door te zetten binnen
de huidige middelen en inzet.
We hebben een programma voor de verduurzaming van bedrijven van ‘Achterhoek onderneemt
duurzaam’. Dit is in samenwerking met het SIKA en VIV/IBOY. Het programma heeft cofinanciering
van de provincie. Adviseurs ondersteunen ondernemers om hun bedrijf in de toekomst duurzaam en
circulair in te richten. Het budget voor dit programma kunnen we verlagen met € 20.000 in 2020. Dit
betekent wel dat er 25% minder bedrijven kunnen deelnemen.
Circulaire economie
We gaan verder met ons speerpunt ‘circulaire economie’. We kopen steeds meer circulair in. We
blijven initiatieven ondersteunen. De kwaliteit van de afvalscheiding zal extra aandacht krijgen en we
onderzoeken de mogelijkheden van een milieustraat. We oriënteren ons op de deelname aan
‘Circulair Varsseveld’ en gaan hier mogelijk een pilot houden om een wijk aardgas vrij te maken.
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We hebben interesse om mee te doen aan het programma Circulair Varsseveld en Wijk Van De
Toekomst. Het gaat om innovatieve bedrijven die circulaire producten hebben, die in de praktijk
uitgerold kunnen worden. Daarnaast is er een pilot om een wijk van het aardgas af te koppelen.
Hiervoor zijn wellicht extra investeringen nodig; indien dit aan de orde is, komen we hier met de
begroting op terug.
Door uitvoering van het huidige grondstoffenplan (afvalbeleidsplan) hebben we met de
afvalscheiding een percentage van 75% behaald. Ons uiteindelijke doel is een afvalscheidingspercentage van 90% in 2025.
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Opgave Een visie op onze omgeving
Coalitieprogramma
Met de Omgevingswet wil de rijksoverheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en
samenvoegen. De Omgevingswet moet gemeenten in staat stellen ruimtelijk beleid beter af te
stemmen op eigen behoeften en inzichten. Het opstellen van een Omgevingsvisie is een wettelijke
taak die hieruit voortkomt. Een Toekomstvisie kan breder zijn dan regelgeving op het gebied van
bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, en zich ook uitstrekken tot in het sociale en
economische domein. In de Oude IJsselstreek is gekozen voor de brede benadering, reden om te
spreken van een Toekomstvisie.
De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Denk hierbij
aan wetten voor onder meer bouwen, milieu, water en ruimtelijke ordening. Op 1 januari 2021
treedt de wet in werking, waarbij veel beleidsruimte wordt gedecentraliseerd. Dit betekent dat er op
het gebied van regelgeving en beleid, ICT, en organisatie-inrichting veel verandert.
Instrumenten van de Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet verplicht ons als gemeente tot het beschikken over en inzetten
van een aantal instrumenten:
- Toekomstvisie. Het richtinggevende en kader stellende document van de Omgevingswet,
opgesteld in opdracht van en vastgesteld door de gemeenteraad.
- Omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de
gemeente stelt binnen haar grondgebied.
- Omgevingsprogramma(‘s). De gemeente kan in het programma het beleid voor de
ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke
leefomgeving uitwerken.
- Omgevingsvergunning. Rijk, provincie, gemeente en waterschap stellen vergunningplichtige
activiteiten vast. Hiervoor moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.
Wat hebben we tot dusver bereikt
Naar verwachting wordt in het najaar van 2019 de Toekomstvisie vastgesteld. Het vaststellen van de
Toekomstvisie is een belangrijke stap op weg naar een zorgvuldige en complete implementatie van
de Omgevingswet. Deze stap is des te belangrijker omdat hierin een participatief traject met
honderden inwoners is gevolgd.
Ook is een grote slag gemaakt op weg naar het Omgevingsplan dat in 2019 wordt opgesteld. Binnen
het deelproject Omgevingsplan stellen we een veegverordening op, waarin alle (delen van)
verordeningen met betrekking tot het fysieke domein worden gebundeld. Hierbij maken we in één
moeite door een vernieuwings- en kwaliteitsslag.
Ontwikkelingen
Dat neemt niet weg dat er nog een aanzienlijk uitdaging ligt voor 2020. Na de verordeningen moeten
de bestemmingsplannen en het omgevingsbeleid opgenomen worden in het Omgevingsplan. Dit
moeten we vervolgens toepasbaar maken voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een enorme
opgave. Daarnaast moet voor de aansluiting op het DSO en ICT nog een grote slag gemaakt worden.
Beide uitdagingen worden bemoeilijkt doordat er vanuit de wetgever, VNG en leveranciers nog geen
heldere standaardoplossingen worden geboden.
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Hoewel minder verplicht is het essentieel dat we in 2020 starten met het vaststellen van
Omgevingswaardes (doelen/normen) en het ontwikkelen van Omgevingsprogramma’s die naar deze
waardes toewerken.
Plan voor 2020
We hebben een goede positie in de implementatie van de Omgevingswet in vergelijking met
gemeentes om ons heen. Deze positie willen we vasthouden door het huidige tempo te blijven
voeren. Hiermee voldoen we ook aan de opdracht van de raad om het innoverende niveau van
implementatie te kiezen. Om een impuls te geven aan verandering van mindset die nodig is voor het
werken met de Omgevingswet willen we dat doen met eigen mensen, en daarbij aansluiting zoeken
bij de reeds bestaande organisatieontwikkeling.
In theorie kunnen we over de hele linie van de implementatie temporiseren. De potentiële
problemen die daardoor aan de achterkant ontstaan, met name wanneer wij op gebied van
Omgevingsplan en DSO slecht voorbereid zijn, zijn echter vele malen groter dan de theoretische
besparing aan de voorkant.
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Overige onderwerpen programma 1
Plattelandsontwikkeling
De Raad heeft Plattelandsontwikkeling als speerpunt benoemd. De opgaven op dit terrein zijn groot.
Het beleid heeft vele raakvlakken met andere thema’s, waaronder leefbaarheid, waterbeheer,
toerisme en landbouwbeleid. De exploitatiebudgetten specifiek voor plattelandsontwikkeling zijn
redelijk beperkt. We maken vooral gebruik van de kruisbestuivingen met de andere thema’s.
Afhankelijk van de ambities, ook in combinatie met de andere thema’s, willen we bezien wat en hoe
we hier verder uitvoering aan geven. Onze rol hierin is vooral faciliteren en stimuleren. Om ons heen
zijn andere partijen en overheden er mee bezig. We zien het als een belangrijke taak om hier actief in
te participeren. Waarbij we slim gebruik maken van bijvoorbeeld Leadermiddelen, zodat we met een
klein budget goede impulsen kunnen geven.
Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan de Plattelandskaart. De vraag hiervoor
kwam uit de samenleving. De raad geeft aan nog verder te willen versnellen. Als die versnelling
plaats moet vinden, is de vraag hoe en of we dat kunnen bewerkstelligen binnen de beperkte
middelen die wij hebben.
Wegen en openbare verlichting
Het nieuwe wegenbeleidsplan is net vastgesteld. We hebben op dit moment een goede basis.
Conform het wegenbeleidsplan kunnen we het doen met het beschikbare budget van 1,58 mln euro
per jaar. Dit is zonder vervanging en reconstructies, waarvoor een apart investeringsbudget nodig is.
Conform de regels van de BBV mogen we dit soort kosten niet meer uit het onderhoudsbudget
halen.
Op basis van het meerjarenplan, moeten we qua vervanging en reconstructie vooral aan de slag met
asfaltwegen binnen de bebouwde kom. Om het volledige meerjarenplan uit te voeren is de komende
jaren per jaar ruim 1,5 mln euro aan investering nodig. We zoeken hierin de aansluiting met riolering.
Waar het riool ook vervangen moet worden, kunnen we een deel van de kosten dekken uit het
rioleringsfonds. In de huidige begroting is voor 2021 en 2022 € 750.000,- aan investeringen
gereserveerd. Wij stellen voor ook in 2023 een bedrag van € 750.000,- te reserveren voor wegen. Elk
jaar schouwen we het niveau van onderhoud van wegen op niveau basis. Over 2 jaar evalueren we
opnieuw en passen het meerjarenplan aan waar nodig. Mogelijk moet het investeringsbedrag daarna
nog worden bijgesteld, afhankelijk van het verloop van de uitvoering van het meerjarenplan en de
mate waarin we kunnen combineren met werkzaamheden aan het riool.
De vervanging van licht door LED in de openbare verlichting begint langzaam een energiereductie op
te leveren (nu 7%).
Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen (MJOP)
De doorrekening van de Meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) door een extern bureau is
gereed. De ervaring leert dat de MJOP’s door deze bureaus ‘veilig’ worden begroot, zowel qua kosten
als qua planning. We maken op basis hiervan de vertaalslag naar onze begroting. De uitersten zijn
dan om alles (inclusief de planning) over te nemen, waarbij de jaarlijkse dotatie fors om hoog zal
gaan of om geheel geen verhoging van het budget in de begroting op te nemen, met het risico dat er
zo nu en dan een overschrijding van het budget optreedt. We kiezen voor de tussenweg, waarbij nog
enkele panden worden verkocht dan wel gesloopt. In dergelijke gevallen hoeft geen budget voor
onderhoud meer gereserveerd te worden en kan volstaan worden met een verhoging van de
jaarlijkse dotatie van € 130.000.
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ODA
De ODA (Omgevingsdienst Achterhoek) geeft aan dat zij tekorten heeft op de exploitatie. De huidige
bijdrage voor deze Gemeenschappelijke Rekening is onvoldoende. Het tekort over 2019 is € 108.000,.
Volgend jaar loopt dit op tot structureel ongeveer € 130.000,-. De huidige lijn van het college is om
verhogingen niet zonder meer te accepteren. We zijn echter afhankelijk van het uiteindelijke besluit
van het Algemeen Bestuur van de betreffende GR, of de gevraagde extra budgetten in de eigen GR
worden opgevangen/ dan wel keuzes in eigen organisatie worden gemaakt.
Riolering
De uitvoering van de riolering is kostendekkend via de rioolheffing. Jaarlijks bepalen we de
rioolheffing op basis van de hoogte van het rioolfonds en de geplande uitgaven.
In 2020 maken we een nieuw Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). Een belangrijk onderdeel hierin is de
klimaatadaptatie. Wat vindt de gemeente acceptabel aan risico voor bijvoorbeeld wateroverlast? We
zijn hierover voortdurend in gesprek met onder andere Montferland, Doetinchem en het
Waterschap.
De rioolwerkzaamheden voeren we in nauwe samenhang met het Wegenbeleidsplan uit.
Verkeer
De verkeersvraagstukken zijn onder te verdelen in opgaven op lokaal en op regionaal niveau. Lokaal
ligt de focus op verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het huidige Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoersplan is sterk gedateerd. Deze actualiseren we, zodat we gericht effectieve investeringen
kunnen doen de komende jaren. Tegelijkertijd biedt de actualisatie de kans om lokale
verkeersvraagstukken integraal op te pakken in samenhang met wegbeheer en
landschapsontwikkeling.
Daarnaast hebben we aandacht voor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dit raakt ook het
Sociaal Domein ten aanzien van het WMO-vervoer. Door te investeren (in samenwerking met de
provincie) in bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de bushaltes, kunnen meer mensen met het
reguliere openbaar vervoer reizen. Dit levert een besparing op binnen het WMO-vervoer (via ZOOV).
Dit vraagt wel om een investering vooraf. Hiervoor maken we een plan van aanpak, waarna we
kunnen inschatten wat voor investering nodig is.
Regionaal werken we vooral aan een betere bereikbaarheid, maar ook aan opgaven zoals slim
personenvervoer en verbetering van het OV- en fietsnetwerk. We nemen deel aan de verschillende
regionale structuren, zoals de Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid. Veel regionale projecten
bevinden zich nog in de fase van verkenning/onderzoek, waardoor de eerstvolgende jaren geen grote
investeringen worden verwacht.
Groen en spelen
In 2019 komt er een nieuw Groenbeleidsplan, waarvan de uitvoering vanaf 2020 start. In het
algemeen zijn de kosten met name in de bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups en
duizendknoop steeds hoger. Door kritisch om te gaan met de budgetten en hierin keuzes te maken,
verwachten we met de budgetten net uit te kunnen komen. Wat betreft speelruimte maken we
voorlopig een pas op de plaats. Hoewel er de komende jaren nieuwe woningen bij zullen komen, is
dat naar verwachting niet in de vorm van grote nieuwbouw wijken. Traditioneel werden in deze
wijken altijd veel kinderen geboren. Op termijn willen we daarom overgaan op een aanpak waarbij in
elke kern minstens één goede, centrale speelplek aanwezig is. Zo kunnen ook in de wat verouderde
wijken met minder jonge kinderen goede speelvoorzieningen aanwezig zijn.
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Afval
De kosten voor afvalinzameling zijn kostendekkend vanuit de afvalstoffenheffing (net als riool). Onze
doelen ten aanzien van het scheiden van afval lopen goed.
Het inzamelen van grof huishoudelijk afval is nog een aandachtspunt. In september 2019 bespreken
we de verschillende mogelijkheden voor het realiseren van een milieustraat met de raad. Eén van de
mogelijkheden is het realiseren van een circulaire milieustraat. Afhankelijk van het besluit dat
hierover wordt genomen, worden de financiële effecten via de afvalstoffenheffing budgettair
neutraal meegenomen in de begroting.
Mogelijkheden
- Het budget voor civieltechnische kunstwerken kan verlaagd worden. Veel achterstallig
onderhoud is de afgelopen jaren ingelopen. Ook in 2019 doen we nog veel. We moeten deze
verplichtingen nakomen. Voor 2019 komt de besparing daarmee uit op € 17.000. De jaren
erna volstaan we structureel met een budget van € 125.000. Dat is een besparing van
€ 42.000.
- De opbrengsten uit bouwleges zijn de afgelopen jaren wat hoger, door de gunstigere
economie. In elk geval is € 40.000 aan extra inkomsten de komende jaren reëel in te
schatten. De opbrengsten uit leges zijn afhankelijk van het aantal aanvragen, waardoor de
inkomsten per jaar kunnen verschillen.
- De Keurkamer is voor meerdere jaren verhuurd, wat huuropbrengsten oplevert (€ 32.000 per
jaar).
- De resterende investeringen in de Vogelbuurt kunnen we een jaar uitstellen en wat lager
bijstellen, op basis van de laatste inzichten.
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Programma 2: Een leefbare gemeente
Kwaliteitsslag en bestuursopdracht
Nadat wij in 2018 hadden geconstateerd dat er grote structurele tekorten waren in het Sociaal
Domein bij de uitvoering van de decentralisaties zijn wij gestart met een Kwaliteitsslag om binnen de
financiële kaders te komen.
Wij noemen het een Kwaliteitsslag omdat wij vanuit visie de ombuigingen willen maken. Zodra we de
inhoud goed op orde hebben, dan volgen de financiën vanzelf. Wij hebben drie uitgangspunten
vastgesteld waarlangs wij de Kwaliteitsslag willen uitvoeren:
- Normaliseren
- Voorkomen
- Innoveren/Samenwerken
Met deze drie uitgangspunten willen wij de samenleving waarin wij geloven dichterbij brengen. Wij
willen dat mensen in staat zijn om zelf regie te voeren op hun leven, dat mensen zoveel mogelijk in
staat zijn om met de tegenslagen die in ieder leven voorkomen om te gaan. Wij willen dat mensen,
kinderen niet te snel een etiket krijgen opgeplakt, dat er niet te snel in problemen wordt gedacht.
Wij willen dat onze samenleving zo is ingericht dat we problemen kunnen voorkomen, dat er sociale
verbanden zijn waar mensen op terug kunnen vallen. En ook willen wij nieuwe wegen zoeken samen
met inwoners en met partners.
Daarom een Kwaliteitsslag en geen bezuinigingsslag. Dat betekent niet dat er niets verandert voor
mensen. Soms zullen zij een voorziening waar ze al lang gebruik van maken zien veranderen,
bijvoorbeeld van individueel naar collectief. Soms wordt er ook meer een eigen bijdrage gevraagd, in
geld of anderszins. Maar deze veranderingen zijn ingegeven uit onze overtuiging dat we met
normaliseren, voorkomen en innoveren/samenwerken een duurzaam betaalbaar Sociaal Domein
realiseren en dat we de samenleving waar we in geloven dichterbij brengen.
Voor deze Kwaliteitsslag hebben we een hele serie acties en projecten opgestart in 2019, deze
werken de komende jaren door en vragen dus in 2020 en volgende jaren nog steeds een grote inzet
van ons als gemeente. Soms in middelen, soms in capaciteit en soms in beide. Ook blijven we
doorgaan met het ophalen van nieuwe ideeën; de Kwaliteitsslag is een doorgaande verbetering en
transformatie van het Sociaal Domein en van onze samenleving.
In maart 2019 hebben wij een bestuursopdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om in 2019
te zoeken naar een samenwerkingspartner en met deze samenwerkingspartner de toegang tot de
jeugdhulp anders te organiseren en vorm te geven. Dicht bij de mensen, zonder drempels waarbij
een aantal vormen van hulp kan worden ingezet zonder dat daar al een indicatiestelling voor nodig is.
Wij geloven in deze manier van werken die lijkt op die van de huisarts. Ook daar kunnen mensen
terecht zonder verwijsbrief, ze krijgen daar de lichte hulp die nodig is. Zo nodig verwijst de huisarts
door naar de specialist en zo mogelijk doet hij verantwoord niets.
Om de noodzakelijke samenwerking met de specialistische aanbieders in deze nieuwe manier van
werken mogelijk te maken willen we tegelijkertijd kijken of we ons inkoopmodel en de bijbehorende
financieringswijze kunnen veranderen. We willen werken met strategische partners die niet alleen
hun kosten declareren maar ook willen innoveren en investeren.
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Deze beweging wordt in 2019 volop ingezet én zal in 2020 en verdere jaren doorgaan en veel van
onze inzet en aandacht vragen.
Financiële opgave
In de begroting 2019-2022 zijn we uitgegaan van een structureel tekort van circa € 4,2 mln per jaar in
het Sociaal Domein ‘binnen de hekjes’. Daarna bleken er grotere tekorten te ontstaan bij Laborijn
met betrekking tot de BUIG en apparaatslasten. De totale opgave in het Sociaal Domein werd
daarmee ruim € 5,4 mln in 2019.
Een tekort dat zonder maatregelen mogelijk zelfs nog verder kan oplopen. Met name de kosten in de
jeugdzorg blijven vooralsnog toenemen. Maar ook andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij Laborijn
leiden mogelijk tot verdere bijstelling. Het resultaat over 2018 verandert dit beeld niet.
Door de effecten van de septembercirculaire, verloopt het tekort de komende jaren als volgt:
Jaar

Tekort Sociaal Domein
x 1.000
2019

€ 5.460

2020

€ 5.360

2021

€ 5.150

2022

€ 4.870

2023

€ 4.870

Inmiddels is er een set van maatregelen gepresenteerd, waarmee we een groot deel van het tekort
terugdringen, binnen de kwalitatieve kaders, zoals hierboven geschetst.
Met de set maatregelen behalen we op basis van de huidige inzichten mogelijk een besparing van
€ 3,7 mln in 2023. Deze besparing is gebaseerd op zo goed mogelijk onderbouwde aannames en
inschattingen, maar hierin schuilt desondanks een aanzienlijke onzekerheid. Het gaat dus om een
eerste beeld op basis van de huidige informatie. Afhankelijk van meerdere factoren kan het resultaat
positiever of negatiever uitpakken. Dit is geen streefdoel maar aangezien we een aantal onzekere
paden inslaan gaan we vanuit behoedzaamheid op voorhand niet uit van het maximale. Mochten de
inzichten in de komende maanden wijzigen, of er zijn nieuwe ontwikkelingen in het Sociaal Domein
die financieel effect hebben (zoals de Meicirculaire), dan stellen we dit in de programmabegroting
uiteraard bij.
We zijn er dan nog niet. We hebben dan nog altijd een financieel tekort van structureel ongeveer
€ 1,2 mln. Daarnaast hebben we in de komende jaren nog een forse ingreep uit de algemene reserve
nodig om de incidentele tekorten te dekken.
Tekort Sociaal
Domein

Jaar

Mogelijke besparing
Sociaal domein

Resterende opgave (uit
algemene reserve)

X 1.000
2019

€ 5.460

€ 525

€ 4.935

2020

€ 5.360

€ 1.853

€ 3.508

2021

€ 5.150

€ 3.300

€ 1.850

2022

€ 4.870

€ 3.544

€ 1.326

2023

€ 4.870

€ 3.694

€ 1.176
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Maatregelen
A
1
2
3
4
B

Participatie
Focus op de soorten huishoudens waarbij we afwijken van de norm
Bemiddeling van statushouders met een uitkering naar werk.
Bemiddeling uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Experimenteren met ondernemerschap

WMO
1 Vervoer bij dagbesteding efficiënter maken door lokale inzet en andere inkoop.
2 Eigen bijdrage regiotaxi invoeren en innemen niet gebruikte pasjes.

3
4
5
6
7
a

Doelmatiger indiceren hulp bij het huishouden (minder ruimhartig toepassen huidig CIZindicatieprotocol).
Periodieke herindicaties voor hulpmiddelen.
Niet langer taken voorliggend veld overnemen.
Effectiever inzet hulp/ondersteuning bij stapeling van verschillende voorzieningen.
Begeleiding en Hulp bij huishouden
Transformatie groepsbegeleiding
Van dagbesteding naar daginvulling

b Dagbesteding en reintegratie

C

Jeugd
1 Basisniveau samenhangend en dekkend
2 Meer inzetten op jongerenwerk.
3 Zorg verschuiven van residentieel naar ambulant.
4 Invloed op verwijzingen vergroten.
a POH/SOH Huisartsen
b Spiegelinfo huisartsen leveren
c Strakker toezien op verwijzingen op basis van backoffice informatie
5 Invoeren intersectoraal jeugdteam bij meervoudig complexe casussen.

2019
175.000
-175.000

2020
75.000
-700.000

2021

2022

2023

-700.000

-700.000

-700.000

4 invest/opbr.

pm

pm

pm

pm

pm

1 invest/opbr.
2 investering
opbrengst (netto)

pm

pm

pm

pm

pm

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

3 invest/opbr.
4 invest/opbr.
5 invest/opbr.

pm
0
pm

pm
-50.000
pm

pm
-100.000
pm

pm
-100.000
pm

pm
-100.000
pm

6

pm

pm

pm

pm

pm

0
0
0

0
0
-60.000

-60.000
0
-60.000

-60.000
0
-60.000

-60.000
0
-60.000

pm

85.000
-85.000
pm

85.000
-170.000
pm

85.000
-170.000
pm

85.000
-170.000
pm

0
0
40.000
-112.053
pm

120.000
-120.000
0
-30.000
80.000
-224.106
pm

120.000
-300.000
0
-60.000
80.000
-448.212
pm

120.000
-300.000
0
-60.000
80.000
-448.212
pm

120.000
-300.000
0
-60.000
80.000
-448.212
pm

investering
1-3 opbrengst (netto)

7a investering
opbrengst (netto)
7b investering
opbrengst (netto)

1 zie bij basisniveau
2 investering
opbrengst
3 invest/opbr.
4a investering
opbrengst
4b investering
opbrengst
5 investering
opbrengst
6 invest/opbr.
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D

Basisniveau
1
2
3
4

Organiseren van een 2 e Conferentie “integrale samenwerking in het basisniveau”.
Uitrol Schoolmaatschappelijk werk op alle scholen.
Uitvoeringsbeleid ‘Ondersteuning van informele zorg’
Basisniveau samenhangend en dekkend (schoolmaatschappelijk werk)

5 Integrale methodische aanpak ondersteuning informele zorg

E
1
a
2
a
3
F

1
2
3
4

zie onder 4
zie onder 4
zie onder 4
investering
opbrengst
5 investering
opbrengst

Inkoop/vormgeving jeugd/wmo
Optimaliseren huidige aankoopmodel
Verminderen aantal aanbieders
1-2 investering
Onderzoek naar andere inkoopmodellen
opbrengst
Afschaffen pxq voor lumpsum of iets vergelijkbaars (verminderen administratieve last)
Uitwerken hoofdscenario’s van mogelijke vormgeving van de uitvoering van het sociaal domein.
3 invest/opbr.

Monitoring/sturing
1 Spiegelinfo consulenten
2 Kengetallen e.d.

-86.500

95.000

0

39.000
-75.000

100.000

100.000

95.000
-100.000
39.000
-150.000

-300.000
39.000
-150.000

-500.000
39.000
-150.000

-780.000

-780.000

-780.000

pm

pm

pm

pm

pm

0
0
0
0

0
-90.000
0
-90.000

0
-90.000
0
-90.000

0
-90.000
0
-90.000

0
-90.000
0
-90.000

-98.534

-970.086

-2.729.191

-3.024.190

-3.224.189

p-deel vanwege transformatie
inzet OAB middelen
Overig sociaal

pm
-600.000
-600.000

pm
-600.000
-600.000

pm
-600.000
-600.000

pm
-600.000
-600.000

pm
-600.000
-600.000

Totaal potentieel

-698.534

-1.570.086

-3.329.191

-3.624.190

-3.824.189

-349.267
-523.901
-698.534

-785.043
-1.177.565
-1.570.086

-1.664.596
-2.496.893
-3.329.191

-1.812.095
-2.718.143
-3.624.190

-1.912.095
-2.868.142
-3.824.189

1 investering
opbrengst
2 investering
opbrengst
Totaal hekjes

50% min
75% gem
100% max

Tevens willen we voor € 900.000 aan taakstelling opleggen aan externe partijen, waarmee het besparingspotentieel op € 3,7 mln structureel uitkomt. We
maken hiermee duidelijk dat ook onze externe partners/gemeenschappelijke regelingen een taak hebben in het binnen de financiële kaders brengen van
onze uitvoering. Dit is het beeld op dit moment. Hier zullen op enig moment nog zaken aan worden toegevoegd of van worden afgevoerd.
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Opgave Meedoen aan onze samenleving
Coalitieakkoord

We hebben de wens uitgesproken dat iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes.
Deze acht principes zijn binnen de Kwaliteitsslag vertaald naar Normaliseren, Voorkomen en
Samenwerken.
We maken een beweging naar de voorkant, we zetten meer in op preventie om zo duurdere hulp en
ondersteuning zo veel mogelijk te beperken.
Een aantal belangrijke punten:
- Meedoenbeleid ontwikkelen
- Ondersteuning ‘dicht bij huis’ organiseren; versterking van het basisniveau
- Lokale inzet op het begeleiden van inwoners naar werk
- Actualiseren van vrijwilligers- en mantelzorgbeleid (Informele zorg)
- Aandacht voor de financiële situatie in het Sociaal Domein

Wat hebben we tot dusver bereikt

Het Meedoenbeleid is vastgesteld en de uitvoeringsregels zijn geïmplementeerd. De eerste
resultaten zijn positief. We blijven dit beleid monitoren en aanpassen waar dat nodig is en waar het
onze uitgangspunten: normaliseren, voorkomen en samenwerken nog verder ondersteunt.
De pilot Schoolmaatschappelijk werk is uitgevoerd. Gezien de positieve resultaten en de
ondersteuning aan het uitgangspunt van voorkomen en normaliseren, geven we hier een vervolg
aan. Het besluit om hier middelen voor beschikbaar te stellen hiervoor is inmiddels al door college en
raad vastgesteld.
De conferentie Integrale Samenwerking Basisniveau had een zeer goede opkomst. Dit leverde een
gezamenlijke richting en vertrekpunt op.
Zoals eerder aangegeven, zijn we erin geslaagd om binnen de Kwaliteitsslag tot een lijst van
maatregelen te komen binnen transities (de hekjes) van het Sociaal Domein. Zaak is nu, om hier vol
mee aan de slag te gaan om de beoogde transformatie ook daadwerkelijk te realiseren.

Ontwikkelingen

Er komt een nieuwe wet Inburgering Statushouders, waarbij we als gemeente een grotere taak
krijgen. Er komt geld vanuit het gemeentefonds om hier uitvoering aan te geven.
Ten aanzien van de GGZ komt er wetgeving aan rondom beschermd wonen. De mogelijke
inhoudelijke en financiële gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk. Hier wordt regionaal invulling aan
gegeven.
We willen in lijn met de visie en ons uitgangspunt ‘voorkomen’ meer aandacht besteden aan
opvoeden en opgroeien. Dit kan binnen de bestaande middelen.
Vanuit het Rijk komt er een actieprogramma ‘Kansrijke start’, waarin JGZ en de verloskundigen
integraal kinderen de 1e 1000 dagen volgen. Uit onderzoek blijkt dat in gezinnen met GGZ
problematiek, juist de eerste 2,5 jaar van een kind heel belangrijk zijn om vroeg op in te zetten. Hulp
en ondersteuning daarna is vooral curatief.

22

In navolging op het inzetten op de sociale netwerken, gaan we met de JIM methodiek starten (Jouw
Ingebrachte Mentor). Deze methodiek is gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing. Uit
ervaringen elders blijkt dat bij 90% van de gezinnen die deelnemen, uithuisplaatsing is voorkomen.
Het voorkomen van 1 uithuisplaatsing scheelt ca. € 100.000 per jaar. De kostenbesparing is dan ook
groot. Afhankelijk van de uitkomst van de bestuursopdracht jeugd kunnen we dit onderbrengen bij
de samenwerkingspartner.
In het kader van mantelzorg en vrijwilligersondersteuning zetten we meer in op een vorm van JIM,
maar dan voor ouderen. Dus het inzetten van een mentor rondom een oudere, om hiermee de
informele zorg te verbreden en de mantelzorg wat te ontlasten. Dit kan binnen de bestaande
middelen.
Op verzoek van de gemeenteraad wordt per 2020 weer uitvoering gegeven aan de cultuurprijs. Dit in
lijn met het draaiboek “stimuleringsprijs voor bijzondere prestaties” en het daarbij toegevoegde
“reglement cultuurprijzen”.
We zijn nog niet gestart met het onderzoek naar basisinkomen. We stellen voor meer in brede zin te
kijken naar de werktransformatie, in relatie tot Laborijn, economie en onderwijs. Daarnaast willen
we graag gebruik maken van de resultaten van de experimenten met dit onderwerp die elders in het
land lopen.
Mogelijkheden
-

-

-

Het budget voor samenlevingsinitiatieven (buurtbudgetten) ad € 60.000 geven we niet
helemaal uit. Er zijn veel initiatieven, waarvan in de praktijk blijkt dat er niet altijd geld bij
nodig is of dat het uit reguliere budgetten betaald kan worden. Hierop kunnen we € 20.000
besparen.
Het budget voor inclusie (€ 45.000) kan met € 20.000 naar beneden worden bijgesteld en
vanaf 2023 stoppen. Het gaat om het geven van een impuls om inclusie een logisch
onderdeel van het werk te maken. Ook hier kunnen we vooral investeren in eigen inzet.
Zodat het na vier jaar ingebed is in het reguliere werk.
De kosten voor kwijtschelding op de gemeentelijke heffingen stijgen de afgelopen jaren. De
verwachting is dat er structureel een bedrag van circa € 75.000 extra nodig is. 62,5% van het
totale bedrag wordt gedekt uit de voorziening riolering, waarmee het tekort op de
exploitatie nog € 27.000 per jaar is. Onderzocht wordt, of er nog dekkingsmogelijkheden zijn
via de afvalstoffenheffing, waarmee we de extra kosten kunnen opvangen.
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Opgave een Leven Lang Leren - onderwijsondersteuning
Coalitieprogramma
Onderwijs is een belangrijk aspect in elke fase van het leven. Zo begint leren voor veel van onze
inwoners gelukkig al vroeg bij vroegschoolse opvang, maar wordt werknemers steeds langer
gevraagd inzetbaar te zijn en mee te gaan in bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen. Zowel het
onderwijsaanbod, als de arbeidsmarkt, als de economie maar ook de gemeente moet hierop
aansluiten en meebewegen. Daarom willen we de komende tijd met belangrijke strategische
partners aan de hand van pilots verkennen hoe de arbeidsmarkt beter aan kan sluiten op werk in
zowel de technologische sector als de zorgsector. Hierin heeft de gemeente een verbindende, en
faciliterende rol. Het hebben van een startkwalificatie, maar ook passend onderwijs en het uitvoeren
van taken zoals Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), leerlingenvervoer, schoolmaatschappelijk
werk en leerplicht pakken we zo efficiënt mogelijk op.
Schoolmaatschappelijk werk
We zijn gestart met uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk. De eerste ervaringen zijn
positief. Er vindt (langzaam) een verschuiving plaats van een curatieve naar preventieve aanpak.
Ontwikkelingen

We willen meer inzetten op schoolmaatschappelijk werk (van 0-18) en leerplicht. Dit vraagt een
grotere tijdsinvestering maar is uiteindelijk een win-winsituatie; zo voorkomen we wellicht veel
duurdere zorg in latere stadia. School is de belangrijkste vindplaats en daarom is goede
samenwerking cruciaal. We zetten dit werk nu voornamelijk in op middelbare scholen en willen dit
graag uitbreiden naar zowel bassischolen als peuteropvangplaatsen. Waarbij we betere aansluiting
kunnen vinden met bijvoorbeeld leerplicht, die ook meer preventief kan gaan werken. Ook hier
zetten we dus in op partnership. De kosten voor schoolmaatschappelijk werk zijn in de begroting
opgenomen.
Door op gebied van schoolmaatschappelijk werk ook een intensievere samenwerking met scholen
aan te gaan, kunnen synergievoordelen optreden. Dit hoeft niet direct te leiden tot
kostenbesparingen, wel eerder tot een effectievere aanpak en een groter succes.

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en leerlingenvervoer
Daarnaast geven we uitvoering aan OAB; we bieden elk jong kind een plek aan in vroeg- of
voorschoolse opvang. Om hier uitvoering aan te geven krijgen we de aankomende jaren extra
middelen, maar ook extra taken. Dit betreft geoormerkte middelen die we zo nuttig mogelijk
inzetten; waarbij we ook het Lokaal Educatie Agenda (LEA) intensief betrekken. Hier zijn geen
bezuinigingsmogelijkheden of knoppen om aan te draaien; alles wat we nodig hebben om uitvoering
te geven hebben we.
Ook leerlingenvervoer is een van onze vaste taken. Dit betreft een open einde regeling, waarvan de
tarieven contractueel zijn vastgelegd via een aanbesteding. Wel gaan we onderzoeken wat onze
mogelijkheden zijn om te normaliseren. Dit vraagt een nadere analyse. Zo gaan we onderzoeken of
het mogelijk is om ons aanbod passend onderwijs binnen de gemeente dusdanig op orde te hebben
dat duur leerlingenvervoer buiten onze gemeente niet nodig is. Daarvoor gaan we ook weer de
samenwerking met de scholen aan. Mochten om persoonlijke redenen ouders toch kiezen voor een
locatie verder weg, dan kijken we of het mogelijk is dat ouders daar dan ook zelf aan bijdragen.
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Mogelijkheden

-

-

Nederlands-Duitse Taalinitiatieven; we dragen jaarlijks bij aan een Interreg-project waarbij
basisschoolleerlingen buiten schooltijden om de mogelijkheid hebben om Duitse lessen te
volgen. Onderzoek wijst uit dat er verder geen nieuwe initiatieven zijn waar we bij aan
zouden kunnen sluiten; er is dus geen behoefte aan en van buiten is er geen vraag. Dit levert
een structurele besparing op van € 13.000. Als we ook het project ook stoppen zelfs een
structurele besparing van € 15.000.
Doorgaande leerlijn Silvolde 0-18. Hoewel dit erg past bij ons beleid en onze wens om een
sterkere samenwerking aan te gaan; willen we voorstellen het voorbereidingskrediet maar 2
of 3 jaar aan te bieden. Mocht het langer nodig zijn kan later opnieuw die afweging gemaakt
worden. Dit levert vanaf 2023 € 20.000 op.
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Programma 3: De werkende gemeente
Opgave Een Leven Lang Leren - onderwijshuisvesting
Coalitieprogramma
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om voor passende onderwijshuisvesting te zorgen. In
nieuwbouw voor het voorgezet onderwijs in onze gemeente is inmiddels voorzien. We richten ons nu
de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in Gendringen en Silvolde.

Wat hebben we tot dusver bereikt

We nemen onze verantwoordelijkheid als gemeente als het gaat om onderwijshuisvesting. Zo
hebben we samen met onze onderwijspartners een geactualiseerd en gedragen Integraal
Huisvestingsplan (IHP 2020-2032) opgesteld. Hierbij staat doelmatigheid centraal en richten ons
vanuit de krimpopgave vooral op de kwaliteit van het onderwijs en op de samenwerking van scholen
met bijvoorbeeld peuterspeelzalen. We bevorderen de ontwikkeling van Integraal Kind Centra’s en
van doorgaande leerlijnen.

Ontwikkelingen

De komende jaren worden de plannen voor een IKC in Gendringen en Silvolde concreet gemaakt en
uitgevoerd. Voor de komende periode vraagt dit een investering van 7,7 mln. Dat is gebaseerd op de
minimale varianten, gebaseerd op vernieuwbouw, circulair bouwen en kaders zoals BENG (Bijna
Energie Neutraal Bouwen). Na 2023 vinden mogelijk nieuwe investeringen bij scholen in andere
kernen zoals Ulft en Etten plaats, afhankelijk van de actualiteit van en behoefte tegen die tijd.
We willen meer inzetten op samenwerking tussen scholen en tussen gemeente en scholen; en
onderzoeken waar scholen zelf in bij kunnen en willen dragen. Hiervoor zouden we een actieve rol in
de LEA kunnen innemen.
Afhankelijk van wie bouwheer (opdrachtgever) wordt bij de nieuwbouw van de scholen kunnen we
onze inzet en invloed uitbreiden en zelf keuzes maken bij nieuwbouw (bijvoorbeeld ten aanzien van
circulair bouwen), dan wel beperken tot een toezichthoudende rol. Afhankelijk van de keuze heeft dit
invloed op de ambtelijke capaciteit en inzet.
Door in de toekomst meer als partners te gaan samenwerken met individuele schoolbesturen kunnen
we actiever gezamenlijke doelen realiseren vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheden. Deze vorm
van samenwerking kan als voorwaarde gesteld worden voor de nieuwbouw en investeringen, waarbij
voordelen in exploitatielasten door extra investeringen in duurzaamheid ook ten goede komen aan
de bouwsom. Ook andere samenwerkingsafspraken over bijvoorbeeld passend onderwijs zouden
voor de gemeente voordelen kunnen opleveren in het leerlingvervoer. Scholen zouden dan ook van
deze voordelen moeten kunnen meegenieten.
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Opgave Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven
Coalitieprogramma
Economie dient als een vliegwiel voor verscheidene maatschappelijke effecten op gebieden zoals
leefbaarheid en zingeving en maakt deze gemeente aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren.
De mens staat hierin centraal. Op economisch vlak is deze gemeente onderscheidend als broedplaats
en clustering van de innovatieve maakindustrie. We willen inzetten op de kracht van deze gemeente,
maar tegelijkertijd ook uitdagingen aanpakken. Daarom ligt onze focus de aankomende tijd op zowel
de technologische innovatie broedplaats op het DRU Industriepark alsook op Hofskamp Oost fase II
en III en op het gebied van human capital.
Daarnaast gaan we natuurlijk door met alle lopende zaken en blijven we ons inzetten voor een goed
economisch vestigingsklimaat, zoals revitalisering van winkelkernen en nieuwe en
toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Bedrijfskavels
Wat hebben we tot dusver bereikt
De bedrijvenlocaties in Varsseveld zijn bijna uitverkocht! In Ulft zijn er nog enkele kavels te koop. De
verkoop van bedrijfskavels gaat dus goed. Om voor de toekomst bedrijven te kunnen blijven
faciliteren, ontwikkelen we een nieuw terrein op Hofskamp Oost fase III. Veder gaan we de
bestaande bedrijventerreinen waar nodig revitaliseren en vormen van samenwerking
(parkmanagement) stimuleren. Daarnaast houden we bestaande bedrijventerreinen op orde. De
grondexploitatie geeft, mede door het gunstige economisch klimaat, de komende jaren waarschijnlijk
nog een positief resultaat. De financiële voorzieningen die we hebben getroffen, zijn gelukkig steeds
minder nodig.
Ontwikkelingen
We willen blijven investeren in de kwaliteit van bedrijventerreinen en het organiseren van
parkmanagement met aandacht voor de openbare ruimte, waar nodig het actualiseren van
bestemmingsplannen en het tegengaan van lege panden (verval). Hier is ook vraag naar vanuit de
bedrijven.
Graag sluiten we aan bij de ambities van de provincie als het gaat om ‘Toekomstbestendige
Bedrijventerreinen’. Mogelijk dat daartoe ook financiële middelen in de vorm van een tweede HRT
(Herstructurering, Revitaliseren en Transformatie) beschikbaar worden gesteld door de provincie. Wij
zijn benieuwd naar de mogelijkheden van een dergelijk fonds. Als deelname voor onze gemeente
positief is, proberen we daar zo mogelijk aanspraak op te doen.
Afhankelijk van de bevindingen en onderzoeken die gedaan worden naar de bestaande
bedrijventerreinen, als ook op basis van de gesprekken met individuele ondernemers kunnen we per
bedrijventerrein actieplannen opstellen. Mogelijk is er op basis van deze actieplannen de komende
jaren budget nodig voor de verdere revitalisering en parkmanagement.
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Mogelijkheden
- Het niet ontwikkelen en niet revitaliseren van bedrijventerreinen is geen optie, omdat dat de
economische groei zou remmen. In die zin blijft de gemeente investeren en gaan de kosten
voor de baten.
- Voordelen uit de grondexploitatie die we daadwerkelijk kunnen inboeken, kunnen we in de
exploitatie meenemen. Met het opnieuw vaststellen van de Grex kunnen we dit concreet
berekenen.

Winkelkernen
Wat hebben we tot dusver bereikt
We draaien dit jaar de pilot “ondernemers aan zet” in Terborg. Indien deze pilot succesvol blijkt,
willen we deze aanpak ook inzetten in andere kernen. We hopen hiermee leegstand in economisch
vastgoed te reduceren en kernen vitaal te houden.
Ontwikkelingen
De gemeente heeft vooral een verbindende, ondersteunende en beleidsbepalende rol. Wel is het
wenselijk om voldoende beleidsruimte te hebben om ook daadwerkelijk doelen en maatschappelijke
initiatieven mogelijk te maken. Dit vraagt vooralsnog geen verdere investeringen of middelen. Wel
zoals gezegd beleidsruimte, bijvoorbeeld als het gaat om eventuele woningbouwcontingenten en
experimenteerruimte binnen bestemmingsplannen.
We zien voor de gemeente hierin een initiërende rol. We zouden dit ook aan het (lokale)
bedrijfsleven en mkb-bedrijven over kunnen laten, maar vinden het van belang om het initiatief te
nemen om ondernemers te helpen, de kernen aantrekkelijk te houden/maken binnen de ambities en
schaal van die kern. Deze werkwijze past bij het beleidsvoornemen om zoveel mogelijk van buiten
naar binnen te werken. Advies is dan ook het resultaat van de pilot in Terborg af te wachten.

Recreatie en Toerisme
Ontwikkelingen
Recreatie en Toerisme is een belangrijke pijler van de economie, 5% van de werkgelegenheid is te
vinden in dit vlak. Daarnaast geeft recreatie en toerisme een impuls aan de aantrekkelijkheid van de
regio en dus meer mensen hier doet wonen en werken. We zijn dan ook trots op wat er de afgelopen
periode gebeurd is. Zo hebben we met ondernemers in de toeristische sector input opgehaald en
samen met hen bepaald wat het huidige aanbod en het ambitieniveau volgens hen is. Binnenkort
zullen we een extern bureau een SWOT-analyse laten doen. Samen met de raad, de toeristische
ondernemers en de Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) zullen we een expertmeeting organiseren
op basis waarvan een herzien beleidsplan en uitvoeringskalender voor 2020 en verder wordt
geformuleerd. Ook hebben we een nieuwe organisatiestructuur van ondernemers in de sector
helpen oprichten. Hierdoor is aan belangrijke functies van de beëindigde lokale VVV in samenwerking
met StAT een doorstart gegeven. Als zich goede mogelijkheden aandienen om in samenwerking met
andere partners te werken aan opgaven die ons reguliere uitvoeringsbudget te boven gaan, dan
doen we voorstellen voor een aanvullende dekking.
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Economische Beleidsvisie
Wat hebben we tot dusver bereikt
We zijn volop bezig met het uitvoeren van de Economische Beleidsvisie en de adviezen uit het
rapport Economisch Ecosysteem. De samenwerking tussen de drie clusters onderwijs, bedrijfsleven
en het innovatiecentrum komt steeds beter uit de verf. We geven meer vorm aan de triple helix op
lokaal niveau, waardoor de drie clusters (onderwijs in Silvolde en Terborg, maakindustrie in
Varsseveld en innovatiekracht op het DRU Industriepark met bijvoorbeeld de startup locatie en het
Smart Business Center) elkaar onderling nog meer versterken. Hierin ontstaat steeds meer synergie,
welke de basis is voor ons economisch ecosysteem en vliegwiel voor economische dynamiek.
Zo is er een erg succesvolle pilot gedraaid met de Anton Tijdink Techniekschool waarbij mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk hebben gevonden. Deze pilot willen we graag
opschalen. Zowel op lokaal niveau maar ook regionaal inbrengen bij de thematafels. Dit kan binnen
de bestaande middelen. Deze inzet vraagt een tijdsinvestering en mogelijk onderwijsmiddelen, maar
betaalt zich op termijn uit op bijvoorbeeld de kosten in het Sociaal Domein. En is in die zin een
preventieve maatregel.
Daarnaast blijkt de rode-loper-aanpak erg succesvol. Dit vraagt niet veel van de gemeente. Het is
eigenlijk een attitude, maar werpt zeer zeker zijn vruchten af. Er is erg veel waardering voor vanuit
de samenleving. Hiermee blijven we doorgaan.
Mogelijkheden
Het bestaande budget voor arbeidsmarktinitiatieven kan verminderd worden tot € 150.000
door slimme inzet van de middelen. Dit levert een structurele besparing op van € 25.000.

29

Opgave Over onze grenzen heen kijken
Coalitieprogramma
De gemeente staat samen met andere gemeenten in de regio voor een aantal grote uitdagingen en
problemen omdat vraagstukken vaak grensoverschrijdend zijn. Oplossingen worden in
samenwerkingsverbanden uitgevoerd omdat je samen sterker staat en dan meer voor elkaar krijgt.
Het is dus belangrijk dat we over onze grenzen heen blijven kijken. Een goede relatie met Nederlands
en Duitse buurgemeenten bieden daarbij ook mooie kansen. Daarom blijven we inzetten op een
goede samenwerking in de Regio Achterhoek, en gaan we samen met gemeenten langs de Oude
IJssel de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk initiatieven, mogelijkheden en opgaves op te
pakken.

Samenwerking regionaal
Wat hebben we tot dusver bereikt
We zetten ons vol in op de regio Achterhoek; we participeren op verschillende thematafels en in het
Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek. Bestuurders nemen het voortouw en
zetten zich vol in voor dit samenwerkingsverband. De triple-helix samenwerking blijkt op meerdere
aspecten erg nuttig (bijvoorbeeld de succesvolle pilot met de Anton Tijdinkschool en Jaws) . De
problemen die we willen tackelen zijn te groot om als gemeente alleen aan te pakken. Samenwerking
is essentieel om in gesprek te kunnen met het Rijk en de Provincie en om in aanmerking te komen
voor financiële middelen en beleidsruimte om gezamenlijke doelen te verwezenlijken . Samen sta je
sterker; maar wordt door het Rijk ook vaak voorwaardelijk gesteld.
Ontwikkelingen
We willen als gemeente, samen met partners in de regio, een actieve bijdrage leveren aan de
realisatie van de Achterhoek visie 2030. Dit doen we door mee te denken met en uitvoering te geven
aan de jaarplannen die tot stand komen door Achterhoek thematafels en Achterhoek Board.
We willen de samenleving beter op de hoogte houden van wat we in de Regio bereiken en wat het
oplevert (zoals de Regiodeal, het Smart Business Center op het DRU Industriepark, de 2e fase N18
etc.)
Om de Regiodeal uit te kunnen voeren vraagt de Regio Achterhoek een garantstelling van 7 ton.
Hoeveel hiervan daadwerkelijk ingezet moet worden is afhankelijk van welke projecten we kiezen.
De meeste gemeenten van de Regio Achterhoek richten zich met name op de gemeenten in de
Gronau-regio. Omdat de Oude IJsselstreek zich op de grens van 2 regio’s bevindt, hebben we samen
met de gemeente Doetinchem en Montferland ambitie uitgesproken om de samenwerking met
gemeenten in de Regio Rijn-Waal (met belangrijke steden als Emmerich en Kleve) te gaan verkennen.
Het is belangrijk om het doel scherp voor ogen te houden: samenwerking is een middel, niet een doel
op zich. We moeten dan ook scherpe keuzes maken in wel of niet deelnemen aan projecten en onze
rol als gemeente daarin afwegen.
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Samenwerking over de grens
Wat hebben we tot dusver bereikt
We hebben een goede relatie met onze Duitse buurgemeenten Bocholt en Stadt Isselburg. We
zoeken de samenwerking op wanneer dat nuttig en zinvol is zoals bijvoorbeeld het Netwerkbureau
en doorgaande fietsroutes. Door ondernemers te helpen over de grens te kunnen opereren
stimuleren we een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Hier is eigenlijk niet veel voor nodig behalve
regulier bilateraal overleg, en goede focus op de inhoudelijke agenda.
Daarnaast zijn we actief deelnemer van de Ring van Europese IJzersteden en wordt in projecten onze
ijzer-geschiedenis en ook nieuwe ijzerbewerkingen in de samenleving onder de aandacht gebracht en
we zijn lid van twee Euregio-verbanden.
Ontwikkelingen
In 2021 zal de jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden in onze gemeente gehouden worden.
Dit is op de vergaderingen van de Ring van Europese IJzersteden al kenbaar gemaakt. De kosten
hiervan bedragen minimaal € 30.000. Daarnaast vragen we cofinanciering aan, om hiermee wat meer
dan het minimale te kunnen aanbieden.
De aanbevelingen uit de Grensoverschrijdende Economische Aanpak willen we even laten rusten. De
meeste komen op natuurlijke momenten aan bod.
Mogelijkheden
- Er is € 50.000 euro beschikbaar om initiatieven in de samenwerking met regionale en Duitse
partners financieel te kunnen ondersteunen. Dit zou verminderd worden, waardoor er aan
minder initiatieven bijgedragen kan worden. Bij interessante projecten kan, indien nodig, per
keer gekeken worden of het college hieraan wenst bij te dragen en in hoeverre er middelen
beschikbaar zijn uit andere budgetten. Anderszins zou de raad gevraagd kunnen worden
extra middelen vrij te maken.
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Overige onderwerpen programma 3
In principe vallen alle onderwerpen van programma 3 onder een opgave. Daarnaast zijn er
ontwikkelingen die integraal opgave – en programmaoverstijgend kansen bieden.
Sectorale opgaven
Sectorale opgaven zoals ‘nieuwe woonvormen aan het water’, recreatieve opgaven, opgaven als
waterberging en waterbeheer, natuurontwikkelingsopgaven vragen om een integrale benadering.
Samen met het Waterschap Rijn & IJssel brengen we momenteel de opgaven en wensen langs de
Oude-IJssel ter hoogte van Ulft in beeld. Een gecoördineerde en gecombineerde aanpak verhoogt de
kans op een succesvolle realisatie van de verschillende onderdelen op termijn. Hiermee geven we
uitvoering aan de betreffende motie die door de raad is aangenomen. Hiertoe willen we gedurende
vier jaar € 100.000 op de investeringenlijst opnemen.
Een soortgelijke situatie geldt voor onderwijs, innovatie en arbeidsmarkt initiatieven i.r.t. de
expanderende maakindustrie binnen onze gemeente hetgeen resulteert in bovengemiddelde
werkgelegenheidsgroeicijfers en een aanhoudende ruimtevraag. Nieuwbouw van het Almende
college, ontwikkeling van de startup-locatie Frank Daamen, doorontwikkeling van Innovatiecentrum
CIVON, uitbreiding van AT-Bedrijfstakschool en het in exploitatie nemen van bedrijventerrein
Hofskamp-Oost III zijn ontwikkelingen die niet op zich zelf staan, maar met elkaar bijdragen aan een
florerend economisch ecosysteem.
De Toekomstvisie waaraan we momenteel werken, biedt op termijn het integratiekader om
ontwikkelingen en opgaven op een overzichtelijke wijze samenhangend in beeld te brengen.
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Programma 4 en 5: Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Opgave Van buiten naar binnen werken
Coalitieprogramma
De samenleving verandert in rap tempo en dat heeft gevolgen voor de rol van de gemeente. Onze
uitdaging is om de kloof tussen de systeem- en leefwereld te overbruggen. We willen meer van
buiten naar binnen werken. Door zichtbaar aanwezig te zijn. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in
meningen, ideeën en oplossingen die worden aangedragen. Door in onze besluiten een evenwichtige
afweging tussen algemeen belang en individueel belang te maken. En waarin we de balans zoeken
tussen geld, maatschappelijk effect en juridische (en wettelijke) kaders. Zodat we sneller en
zorgvuldiger besluiten kunnen nemen, gebaseerd op de vraag van inwoners en met goede resultaten.
De uitvoering zit zo dicht mogelijk bij de leefwereld van onze inwoners. Het systeem met procedures
en regels is daarbij ondersteunend en niet alles bepalend.
Wat hebben we tot dusver bereikt
We leren als gemeente steeds beter communiceren en aansluiten bij onze samenleving. Het
bewustzijn in de organisatie groeit. Communicatie wordt steeds meer ingezet op verschillende
terreinen.
Er zijn al veel initiatieven vanuit de samenleving. We pakken deze initiatieven op en gaan in gesprek.
Zoals de sfeertafel in Silvolde, waarin medewerkers van onze teams vergunningen en handhaving,
verenigingen en uitbaters gezamenlijk afspraken maken. De initiatieven vanuit de inwoners komen
steeds beter van de grond. Op het budget voor de initiatieven (buurtbudget) wordt een beroep
gedaan, maar het blijkt niet altijd nodig om een initiatief tot stand te brengen.
Het inzetten van sleutelpersonen om mensen te bereiken verloopt succesvol. Zo zijn in Silvolde
jongeren bereikt om mee te doen aan reanimatiecursussen. Er zijn statushouders die als intermediair
optreden. We hebben een enthousiaste werkgroep inclusie, waarin ook inwoners deelnemen. Hier
ontstaan concrete ideeën.
Inmiddels hebben we overzicht van onze beleidsregels en verordeningen. Van hieruit gaan we het
beleid, daar waar het belemmerend werkt, aanpassen. Verschillende teams zijn bezig om bewust te
werken vanuit de ja, mits-houding. Ideeën om letterlijk in de wijken aanwezig te zijn, worden
momenteel uitgewerkt.
Ook digitaal maken we stappen. Het wordt voor inwoners die dat willen, steeds gemakkelijker om
producten digitaal aan te vragen. Hierbij verliezen we onze persoonlijke service niet uit het oog.
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Ontwikkelingen
We gaan verder met ons strategisch personeelsbeleid: de juiste persoon op de juiste plaats. Om
mensen nog beter in te zetten op hun kwaliteiten. Zodat we op termijn minder inhuur nodig hebben
en adequaat inspelen op de ontwikkelingen en vraagstukken die er zijn en komen.
Het verbeteren van onze digitale bereikbaarheid via de website, het zaaksysteem en digitale
producten vraagt nog aandacht. We zijn een eind op weg, maar we zijn er nog niet. Ons doel is om
95% van de producten digitaal te kunnen aanvragen (programmabegroting 2019-2022).
We zitten nu op 45%. Ook werken we aan een toegankelijke, drempelvrije website. Hiervoor zijn
landelijke richtlijnen opgesteld. Gezien de hoeveel handwerk dat nodig is om bijvoorbeeld de
documenten toegankelijk te maken voor de website, denken we eind 2020 het keurmerk ‘drempelvrij
Level AA’ te hebben.
We gaan door met de ontwikkeling ‘van buiten naar binnen’. We willen meer thematisch gaan
werken, zodat we beter aansluiten bij verschillende doelgroepen. Jongeren bijvoorbeeld kunnen we
nog slecht bereiken. De communicatievisie ‘Oog en oor voor communicatie’ is een richtsnoer voor
hoe we willen (samen)werken en communiceren. Met ‘meer beeld en minder tekst’, met warm,
persoonlijk contact en door letterlijk naar buiten te gaan, het gemeentehuis uit.
Verder willen we ook meer gebruikmaken van informatiesystemen en data-analyse, zodat we in
kunnen spelen op ontwikkelingen. En daarmee ons beleid op basis van goede cijfers kunnen
vormgeven en uitvoeren. Hiervoor werken we met een aantal gemeenten in de regio, samen met het
CBS, aan een businesscase Maatschappelijk Informatiecentrum Achterhoek. Dit om data makkelijker
te kunnen genereren en analyseren. De benodigde middelen hiervoor komen uit het bestaande
budget (van buiten naar binnen).
Mogelijkheden
Het ontwikkelingsbudget ‘van buiten naar binnen’ van € 85.000 kunnen we verminderen met
€ 40.000 door vooral gebruik te maken van onze omgeving en eigen inzet. In elk geval wordt de
businesscase Maatschappelijk Informatiecentrum Achterhoek hieruit betaald. Een aantal andere
acties zetten we (mogelijk) later in gang, waardoor resultaten minder snel behaald worden.
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Overige onderwerpen dienstverlening en bedrijfsvoering
Burgerzaken
Er is de komende jaren een flinke afname in aanvragen identiteitskaarten en rijbewijzen, onder
andere door de 10-jaars termijn. De lagere opbrengsten uit leges zijn in de meerjarenraming al
meegenomen. De tijdsbesparing die hieruit voortvloeit, moeten we inzetten op de toenemende
complexere zaken zoals fraude.
Crisisbeheersing en brandweer
Onze Veiligheidsregio (VNOG) zorgt voor adequate brandweerzorg (oa het voorkomen, beperken en
bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij
brand en al hetgeen daarmee verband houdt). Opleiden van vrijwilligers, zorgdragen voor voldoende
materieel, korte aanrijtijden en snel handelen zijn dagelijkse kost. Maar ook bij rampen, technische
hulpverlening en preventie is de VNOG onze belangrijkste partner.
De Veiligheidsregio stevent in 2019 en 2020 af op een jaarlijks tekort van zo'n 4,5 mln. Vorig jaar was
dit tekort 2,8 mln. Voor Oude IJsselstreek is daarmee over 2019 een tekort te verwachten van ruim
€ 200.000 oplopend naar € 260.000 vanaf 2020. Na de zomer beraadt het Algemeen Bestuur van de
VNOG zich op toekomstscenario’s voor de dienstverlening van de VNOG. Daaruit volgen de financiële
kaders. Scenario’s zijn: plus, nul (uitgaande van begroting inclusief het huidige tekort) of minimum.
Rekenkamerfunctie
Momenteel ligt er een voorstel voor om een rekenkamercommissie op te richten. Dit kan op
verschillende manieren en niveaus worden ingericht. Veel gemeenten hanteren qua kosten € 1,- per
inwoner (is circa € 40.000 per jaar voor Oude IJsselstreek). Jaarlijks is er € 19.000 in onze begroting
beschikbaar voor de rekenkamerfunctie. Daarnaast is er een reserve van circa € 85.000 (opgebouwd
doordat het budget voor de rekenkamercommissie de afgelopen jaren niet is uitgegeven).
Voorgesteld wordt om de komende jaren het bedrag van € 19.000 te hanteren en de eventueel extra
benodigde kosten uit de reserve te dekken.
Organisatieontwikkeling
Voor de organisatieontwikkeling is doorlopend aandacht. Het gaat erom dat de handelswijze, gedrag,
beleid steeds meegaan met maatschappelijke omstandigheden, met wat bestuur en samenleving van
de organisatie vragen. De ontwikkeling bestaat uit enkele componenten die met elkaar samenhangen
en elkaar beïnvloeden. Binnen de opgave ‘van buiten naar binnen’ gaat het om het werken vanuit ‘de
bedoeling’. Het start met het maatschappelijk effect dat ons, initiatiefnemers en/of bestuur, voor
ogen staat. De uitvoering zit zo dicht mogelijk bij de leefwereld van onze inwoners en ons systeem
met verordeningen, procedures en regels sluit daar op aan, als ondersteunend en niet als alles
bepalend.
In de jaarlijkse agenda voor de Doorontwikkeling focussen we op:
- op het denken en handelen vanuit de bedoeling (vanuit het ‘waarom en waartoe’ en
integraal werken)
- op de juiste persoon op de juiste plek (talentontwikkeling van mensen en teams,
opgavegericht werken)
- op feedback geven
Binnen het strategisch personeelsbeleid vernieuwen we stap voor stap het beleid rond in-, door- en
uitstroom.
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Indeling begroting
Vanuit de raad is aangegeven dat de huidige programmabegroting, met een matrix-indeling van
programma’s en opgaven niet wenselijk is. De begroting is hiermee minder duidelijk en overzichtelijk
geworden. Tevens is het verzoek van de raad om de inhoud van de programma’s en opgaven
concreter te maken, meer gegevens (‘beeld’) te presenteren, het geld beter te koppelen aan de
doelen en het onderscheid tussen going concern en ontwikkelingen duidelijker te maken.
In samenwerking met de auditcommissie worden stappen gezet om de inhoudelijke verbeteringen
vorm te geven. Zodat we hier met de nieuwe programmabegroting een stap in kunnen maken.
Programma-indeling
Wijzigingen in de programma-indeling zijn aan de raad. Om de programmabegroting qua indeling
toegankelijker te maken, is het idee om de opgaven in hun geheel onder programma’s te hangen,
zodat hiermee de matrix (en de hieruit voortvloeiende onoverzichtelijkheid) vervalt. Onderdelen in
de opgaven die nu programma’s doorkruisen, plaatsen we onder het betreffende programma waar
het grootste deel van de werkzaamheden thuishoort. De dwarsverbanden en integraliteit tussen en
door programma’s heen, blijven uiteraard bestaan. Binnen de organisatie en uitvoering borgen we
dit. Tevens proberen we de programma’s en onderliggende opgaven in zijn geheel bij één commissie
aan te laten sluiten. Deze Voorjaarsnota is al een aanzet hiertoe, die uiteraard in samenwerking met
de auditcommissie verder uitgewerkt wordt.
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Financieel beeld
Opgave Financiën in balans
In het coalitieprogramma hebben we een aantal doelen gesteld om onze financiën voor nu en in de
toekomst gezond te houden. Ons huidige beleid is hierop afgestemd en op orde. Echter, door de
externe ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de sterke financiële schommelingen door het Rijk, is
het financiële gesternte waar we nu mee te maken hebben een stuk minder gunstig dan ruim een
jaar geleden. Hierdoor zijn we waarschijnlijk genoodzaakt om in de opmaat naar de begroting een
aantal financiële en inhoudelijke uitgangspunten heroverwegen.
Algemene reserve
Op basis van het meerjarenperspectief, loopt de algemene reserve terug van circa € 20 mln naar
circa € 15 mln. In tegenstelling tot het coalitieprogramma, waarin we de reserve willen verhogen. Dit
is volledig ontstaan door de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Het verloop blijft uiteraard
afhankelijk van deze ontwikkelingen, maar ook door de Meicirculaire en andere externe effecten.
Leningenportefeuille
De leningenportefeuille stijgt door de tekorten in het Sociaal Domein en de nieuwe investeringen,
onder andere in grondexploitatie. Dit zijn beide ontwikkelingen, die op het moment van het
coalitieprogramma nog niet concreet in beeld waren.
De nieuwe investeringen in de grondexploitatie voor met name Hofskamp Oost III komen op termijn
terug en leveren (mogelijk) winst op. Deze voordelen ontstaan echter pas later. Mocht de verkoop op
de grondexploitaties gunstiger verlopen, of vallen de tekorten binnen het Sociaal Domein lager uit
dan verwacht, dan loopt de leningenportefeuille minder hoog op. Aan andere kant kan de
leningenportefeuille nog hoger oplopen, als de tekorten hoger uitvallen.

Verloop langlopende leningen
140.000
135.000
130.000
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
31-12-2018

2019

2020

Prognose leningen bij begr. 2019-2022

2021

2022

2023

Prognose leningen VJN 2020-2023

Woonlasten
Conform het coalitieprogramma houden we de woonlasten zo laag mogelijk. De tarieven van rioolen afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. De OZB verhogen we met maximaal 3%. Voor 2020 is op
dit moment geen stijging in de begroting opgenomen. Afhankelijk van de noodzakelijke keuzes, is een
stijging in de OZB één van de mogelijkheden om tot een sluitende begroting te komen.
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Risico´s en verwachtingen
Naast de financieel benoemde ontwikkelingen, is er ook een aantal risico´s en verwachtingen waar
we het financiële effect nog niet van kunnen voorspellen. Het gaat hier om onder andere:
-

-

-

-

-

-

-

-

Personeelslasten; Op basis van de resultaten van de personeelsbegroting over het eerste
kwartaal, doorberekend naar jaarbasis komen we op een positief saldo van € 230.000. Dit is een
afspiegeling van de P begroting en de overige P budgetten. Tegelijkertijd is de uitkomst van de
CAO onderhandeling over 2019 (salarisverhoging) nog niet duidelijk. We hebben in de begroting
rekening gehouden met 2,5% stijging. Afhankelijk van de onderhandelingen kan dit hoger
uitvallen. Daarnaast zijn de effecten van de invoering van de Wet Normering Rechtspositie
Ambtenaren (WNRA) nog niet geheel duidelijk. Mogelijk kan hiervoor extra budget benodigd zijn.
Ook kan het mogelijk verlengen van het generatiepact financiële gevolgen hebben.
Groenvoorzieningen; met name de plaagdruk van de eikenprocessierups en beheersen van
onkruid zorgen voor hogere kosten. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we net binnen de
budgetten uitkomen.
Omgevingswet; het huidige bedrag ad € 225.000 per jaar tot en met 2021 is gebaseerd op het
door de raad vastgestelde niveau (gemiddeld). De komende jaren is fors meer inzet van formatie
nodig voor de invoering op dit niveau. We kijken hierbij scherp naar inzet eigen personeel en
verschuiven van taken, waarmee we vooralsnog verwachten dit binnen bestaande middelen te
kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt de landelijke bijdrage ad € 36.000 voor het Digitaal Stelsel
Toekomstvisie vanaf 2021 structureel ingehouden op de algemene uitkering. Mogelijk heeft dit
ook effect op onze begroting.
Gemeenschappelijke regelingen; zoals bekend, lopen de tekorten en kosten bij verschillende
gemeenschappelijke regelingen (fors) op. Als gemeente geven we het nadrukkelijke signaal af,
dat deze organisaties (net als wij) hierin zelf scherpe keuzes moeten maken en in eerste instantie
zelf deze tekorten moeten oplossen. We zijn echter afhankelijk van het besluit van het Algemeen
Bestuur en hebben hier beperkt invloed op.
Laborijn; De financiële ontwikkelingen bij Laborijn met de stand van zaken van februari jl. hebben
we meegenomen in de opgave van het Sociaal Domein. De nieuwe begroting is nog niet gereed
en wordt later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraden. Het eerste beeld geeft een hoger
tekort aan, waarmee we het risico lopen op hogere kosten dan nu ingeschat.
Regiodeal; In het kader van de Regio Deal Achterhoek wordt van de Regiogemeenten een
garandering voor cofinancieringsbijdrage gevraagd. Deze is gerelateerd aan het inwoneraantal
van een gemeente en bedraagt voor ons ruim € 700.000 voor de periode 2019 - 2022. Het
gevraagde bedrag betreft een borging; de daadwerkelijke kosten die Oude IJsselstreek moet
bijdragen is afhankelijk van aan welke projecten wij deelnemen. Hierbij kunnen we gebruik
maken van al bestaande projecten die hieronder (kunnen) vallen. We verwachten hiermee
vooralsnog geen extra middelen nodig te hebben.
Meicirculaire; zoals in de aanbieding aangegeven, voert de VNG momenteel gesprekken met het
kabinet om de toenemende kosten in de jeugdzorg te compenseren. Of en welk effect dit heeft
op de algemene uitkering is nog niet bekend. De financiële effecten van de meicirculaire nemen
we uiteraard mee in de programmabegroting 2020.
Herijking gemeentefonds; Vanaf 2021 vindt er herijking van het gemeentefonds plaats. Hoe dit
financieel voor onze gemeente uitpakt, is nog niet duidelijk. Dit kan zowel positief als negatief
uitvallen. Zodra hier meer over bekend is, nemen we uiteraard de gevolgen mee in de
betreffende documenten.
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-

-

Sociaal Domein; zoals eerder geschetst, worden de tekorten op het Sociaal Domein grotendeels
opgevangen via de set van maatregelen. We zijn er dan nog niet. Bovendien kunnen
ontwikkelingen de tekorten in positieve of negatieve zin nog (fors) beïnvloeden.
Recreatie en toerisme; afhankelijk van het ambitieniveau en uitvoering van de nieuwe plannen
rondom recreatie en toerisme, zijn er mogelijk extra middelen nodig.
ICT; Kosten op projecten en licenties en de benodigde aanschaf van nieuwe systemen wordt
steeds duurder. De komende jaren lijken we uit te kunnen komen met de budgetten. Wel
moeten we nog scherper kijken en keuzes maken ten aanzien van de projecten die we aangaan,
om binnen de budgetten te blijven. Hierin kunnen we mogelijk nog temporiseren.
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Meerjarenperspectief
2019

2020

2021

2022

Autonoom
of
2023
Beleidsmatig
(keuze)

1.122

755

924

1.230

1.230

-1.063

-697

-894

-1.119

-1.119

59

58

30

111

111

22

32

32

32

32

A De Keurkamer is de komende jaren verhuurd, dit levert extra

A De opbrengsten uit vergunningen voor bouwaanvragen zijn de afgelopen

Meerjarenperspectief (x 1.000)
+ = voordeel, - is nadeel
Structureel resultaat
Programmabegroting 2019
Incidenteel resultaat
Programmabegroting 2019
Totaal resultaat
programmabegroting (voor
toevoeging algemene reserve)
Incidentele
ontwikkelingen 1e berap
Pg
1

Autonome
ontwikkelingen
Extra huurinkomsten
keurkamer

Toelichting

Dit is zonder het 'spaarbedrag' wat we in de begroting hebben
opgenomen.

-68

1

Omgevingsvergunning
bouw (leges)

40

40

40

40

40

2

Kwijtschelding
gemeentelijke heffingen

-27

-27

-27

-27

-27

huurinkomsten op. Over 2019 zijn er nog incidenteel wat lasten
(aansluitingen etc), waardoor het voordeel wat lager is.

jaren wat hoger, door de gunstigere economie. De opbrengsten uit leges
zijn afhankelijk van het aantal aanvragen, waardoor de inkomsten per
jaar kunnen verschillen.
A De kosten voor kwijtschelding op de gemeentelijke heffingen stijgen de
afgelopen jaren. De verwachting is dat er structureel een bedrag van
circa € 75.000 extra nodig is. 62,5% van het totale bedrag wordt gedekt
uit de voorziening riolering, waarmee het tekort op de exploitatie nog
€ 27.000 per jaar is.
Onderzocht wordt, of er nog dekkingsmogelijkheden zijn via de
afvalstoffenheffing.

Bv

Effecten algemene
Uitkering

-16

-12

-118

-21

-21

A Op basis van de septembercirculaire 2018

40

BV

P-budget; Juridisch
advies tbv personele
zaken

Bv

Dividenden

BV

Accountant

336

A Dit budget is afgelopen jaren niet volledig gebruikt. Op basis van

50

50

50

50

160

160

160

160

A Inkomsten uit dividenduitkering zijn hoger dan begroot. We hanteren het

15

15

15

15

A Met de nieuwe aanbesteding worden de kosten voor de accountant lager.

Kleine posten
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-10

-10

-10

-10

Totaal autonome ontwikkelingen

391

248

142

239

239

gemiddelde uitgaven van de afgelopen jaren, wordt het nieuwe budget
berekend. (is nu voorlopige inschatting).

gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Hier vanuit gaand, geeft dit
€ 158.000 voordeel komende jaren.

A Bestaat uit:

- Verlagen budget lucht-oblique en panoramafoto's. De afgelopen jaren
vallen zijn gunstig uitgevallen. er vanuit gaan dat dit zo blijft kan het
budget met € 5.000,- naar beneden.
- hogere kosten bijdrage A&O fonds €15.000 per jaar.

Beleidsmatige (nieuwe) ontwikkelingen zonder effect Gemeenschappelijke Regelingen scenario 1
1

MJOP (obv scenario 3)

-130

-130

-130

-130

B
De doorrekening van de Meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) is
gereed. De ervaring leert dat de MJOP’s zeer ‘veilig’ worden begroot,
zowel qua kosten als qua planning. De uitersten zijn dan enerzijds alles
(inclusief de planning) over te nemen, waarbij de jaarlijkse dotatie fors om
hoog zal gaan. Of anderzijds geheel geen verhoging van het budget in de
begroting, met het risico dat er zo nu en dan een overschrijding van het
budget optreedt. We kiezen voor de tussenweg, waarbij nog enkele
panden worden verkocht dan wel gesloopt. In dergelijke gevallen hoeft
geen budget voor onderhoud meer gereserveerd te worden en kan
volstaan worden met een verhoging van de jaarlijkse dotatie van €
130.000

3

Bijeenkomst regio van
ijzersteden in OIJ

-50

B Dit betreft extra kosten voor de organisatie van de bijeenkomst van de

Ring van IJzersteden in onze gemeente. We gaan ervanuit dat we deze
bijeenkomst kunnen organiseren met 50% cofinanciering door de
Provincie, dan wel de kosten zoveel mogelijk te beperken.
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B Het college heeft intentie uitgesproken mee te doen met het regionale

BV

Regionale plan Gld
Herdenkt

-35

BV

P-budget :
Uitvoeringskosten
overheveling taken
gecertificeerde
intstellingen (fte)
P-budget; benodigde
extra capaciteit projecten
en kwaliteit

-50

-50

-50

-50

-180

-180

-180

-180

-62

-37

-37

-37

-457

-447

-397

-397

40

40

BV

Kleine posten

Totaal nieuwe ontwikkelingen

Pg
1

Keuzes/mogelijke
besparingen
Pilot één loket
woonadvies
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plan Gld. Herdenkt/ 75 jaar vrijheid vieren.
Hiervoor is eenmalig in 2020 een budget nodig van € 35.000 euro.

B Een aantal taken vanuit de gecertificeerde (jeugd)instellingen worden

overgeheveld naar de gemeente op het gebied van drangtrajecten. Hier
komt geen geld mee. Dit betekent dat we deze extra taken zelf moeten
bekostigen en bemensen. Hiervoor is extra formatie benodigd voor circa
€ 50.000 per jaar.

B Om de vele projecten en processen (onder andere kwaliteitszorg die er

voor de komende jaren op de rol (blijven) staan, is uitbreiding van zowel
het projectteam als in kwaliteitszorg noodzakelijk.

B Dit betreft een aantal kleinere ontwikkelingen:

- € 15.000 incidenteel budget voor training veilige publieke
dienstverlening en afronding vitaliteit
- € 10.000 incidenteel budget pilot dorpsauto icm cofinanciering Provincie
- € 10.000 structureel hogere lasten onderwijsvergoedingen
(gymvergoeding)
- € 10.000 structureel hogere lasten leerlingenvervoer
- € 7.000 structureel hogere lasten sportprijs
- € 10.000 structureel lasten stedenbouwkundig advies

B We kunnen ervoor kiezen om hier voorlopig niet zelf actief mee te

starten. Er is een verkenning bezig van de realiseerbaarheid van een
integraal loket op lokale en regionale schaal. Er is begonnen met een
inventarisatie van bestaande loketten, daarnaast ligt er het rapport
“Eigenhuis coach” van Atrivé (n.a.v. een onderzoek in opdracht van de
regio Achterhoek) over de mogelijke inrichting van een integraal loket. Er
wordt gewerkt aan een ambtelijk advies o.b.v. het rapport van Atrivé aan
de thematafel W&V.
Het Energieloket, uitvoerder van de Duurzaamheidslening en beoogd
uitvoerder van de Toekomstbestendig Wonen Lening, is bezig met de
verbreding van hun competenties naar o.a. het Sociaal Domein. Ook
daar wordt gekeken hoe kan worden aangesloten bij bestaande
structuren (o.a. Zlim Thuis). De aanbeveling is af te wachten wat het
resultaat is van de regionale activiteiten op dit gebied en vooralsnog niet
zelf te starten met deze pilot.
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Revitaliseringsfonds/
creatieve
woonoplossingen

2

Kunst en cultuur

10

10

2

Inclusie

20

20

B Budget kan van € 45.000 naar € 25.000. We maken vooral gebruik van

2

Buurtbudgetten/samenlevi
ngs-initiatieven

20

20

B Het budget voor de samenlevings-initiatieven is € 60.000. Dit kan in

2

Ouderenwerk

10

10

B Het budget op ouderenwerk wordt niet elk jaar volledig benut.

3

Initiatieven Nederlandse
en Duitse taal

13

13

13

13

B Scholen pakken zelf de verantwoordelijkheid rondom dit thema. We

Bv

Abonnementen

25

25

25

25

B Alle abonnementen opzeggen en alleen waar echt nodig opnieuw

BV

Onvoorzien

20

Totaal Keuzes/Mogelijke
besparingen
Prognose resultaat scenario 1

200

B Dit budget was een combinatie van Revitaliseringsfonds en een

1

100

‘Investeringsfonds voor creatieve woonoplossingen’. Het eerste deel kan
zonder grote bezwaren worden uitgesteld. Eerst afspraken met de
provincie en andere partijen maken en pas daarna bepalen of er een
bijdrage vanuit de gemeente nodig is. Het tweede deel wél handhaven
om zo ontwikkelingen mogelijk te maken die aansluiten bij de
woonbehoeften.
B Dit budget is bedoeld voor ondersteuning op het gebied van Kunst en
Cultuur. Zoals het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, KiCK
Cultuurmenu basisonderwijs, Cultuurcoach OIJ, Sjors Sportief/Sjors
Creatief (licenties), Onderhoud en beheer kunst(wissel)collectie,
Wunderkammerproject (co-financiering met representatiebudgetten), OLT
Engbergen, Cultuurprijs en ondersteuning kleine initiatieven voor kunst of
cultuur. Uitgaande van een bescheiden uitvoering van de cultuurprijs, kan
dit bedrag met € 10.000,- worden verlaagd.
eigen menskracht en bestaande middelen. Het gaat om een verandering
in werkwijze, houding en gedrag, wat na invoering onderdeel wordt van
het going concern.
principe naar beneden bijgesteld, door meer gebruik te maken van
bestaande budgetten en vooral te ondersteunen.

dragen momenteel 2.000 per jaar bij aan het bestaande initiatief Nl-D
taal. Er zijn op dit moment geen andere initiatieven. Als wij hier zelf meer
mee willen doen dan er nu al gebeurt, dan vraagt dit (beduidend) meer
dan € 13.000.

aangaan van een abonnement. Hiermee wordt de informatieverstrekking
wel verminderd.

B Dit budget wordt in de praktijk niet volledig gebruikt, het budget zou

omlaag kunnen worden bijgesteld. Het risico op overschrijding wordt
echter wel hoger, aangezien we steeds scherper begroten. Voor
onverwachte kosten is dan steeds minder ruimte in de huidige budgetten.

0

158

338

138

38

450

7

63

91

-9
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Pg

Gemeenschappelijke
regelingen (scenario 2)

1

GR ODA

2

Laborijn (tussen de
hekjes)

4

GR VNOG

Totaal kosten gemeenschappelijke
regelingen

Pg

Keuzes/mogelijke
besparingen scenario 2

1

Taskforces verminderen

1

Revitaliseringsfonds/
creatieve
woonoplossingen

0

-130

-130

-130

-130

pm

pm

pm

pm

-260

-260

-260

-260

-390

-390

-390

-390

60

85

85

85

125

200

A Betreft verhoging in de bijdrage ODA. De huidige lijn van het college is
om verhogingen niet zonder meer te accepteren. We zijn echter
afhankelijk van het uiteindelijke besluit van het AB van de betreffende
GR, of we de gevraagde extra budgetten in de eigen GR worden
opgevangen/ dan wel keuzes in eigen organisatie worden gemaakt.

A Onlangs is door Laborijn aangegeven dat de benodigde budgetten daar

nog hoger worden dan berekend in de bestuursopdracht VJN. Dit
betekent conform de begroting ban Laborijn zelf nog een extra € 400.000
tekort in het Sociaal Domein in 2023. De huidige lijn van het college is om
verhogingen niet zonder meer te accepteren. We zijn echter afhankelijk
van het uiteindelijke besluit van het AB van de betreffende GR, of we de
gevraagde extra budgetten in de eigen GR worden opgevangen/ dan wel
keuzes in eigen organisatie worden gemaakt. Op het al bekende tekort
van Laborijn is voorgesteld om een taakstelling op te leggen. Optie is om
de taakstelling met € 400.000 te verhogen.
A De Veiligheidsregio stevent in 2019 en 2020 af op een jaarlijks tekort van
zo'n 4,5 mln euro. Voor Oude IJsselstreek is over 2019 een tekort te
verwachten van ruim € 200.000,- oplopend naar € 260.000 vanaf 2020.
De huidige lijn van het college is om verhogingen niet zonder meer te
accepteren. We zijn echter afhankelijk van het uiteindelijke besluit van
het AB van de betreffende GR, of we de gevraagde extra budgetten in de
eigen GR worden opgevangen/ dan wel keuzes in eigen organisatie
worden gemaakt.

B Het is mogelijk om de toename van het budget voor taskforces de

komende jaren te verminderen/temporiseren door meer met eigen inzet
te doen en in gezamenlijkheid met andere partijen.

B Dit budget was een combinatie van Revitaliseringsfonds en een

‘Investeringsfonds voor creatieve woonoplossingen’. Het eerste deel kan
zonder grote bezwaren worden uitgesteld. Eerst afspraken met de
provincie en andere partijen maken en pas daarna bepalen of er een
bijdrage vanuit de gemeente nodig is. Het tweede deel wél handhaven
om zo ontwikkelingen mogelijk te maken die aansluiten bij de
woonbehoeften.
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1

Civieltechnische
kunstwerken

42

42

42

42

B Veel achterstallig onderhoud is de afgelopen jaren ingelopen. Ook in

3

Arbeidsmarktinitiatieven

25

25

25

25

B Het is mogelijk om het budget van € 175.000 naar € 150.000 terug te

3

Regionale samenwerking

25

25

25

25

B Betreft initiatievenbudget voor regionale samenwerking ad € 50.000,-.

3

Doorgaande leerlijn 0-18
Silvolde

20

B In 2019 is het budget niet geheel benodigd. De 3 jaar daarna is het

4

Budget van buiten naar
binnen

40

40

40

40

B Het budget tbv 'van buiten naar binnen werken' is € 85.000.In 2019

BV

Bestuurlijke representatie

10

10

10

10

BV

P-budget: Inhuur derden

BV

Onvoorzien

Totaal Keuzes/Mogelijke
besparingen scenario 2
Prognose resultaat scenario 2
(incl GR)

2019 wordt er nog veel gedaan. We zullen deze verplichtingen na
moeten komen. Voor 2019 komt de besparing daarmee uit op € 17.000.
De jaren erna wordt structureel volstaan met een budget van € 125.000,
dus een besparing van € 42.000.
brengen. We kunnen dan nog steeds activiteiten ondersteunen. Dit
budget omvat bredere economische initiatieven (de term
arbeidsmarktinitiatieven dekt de lading niet geheel).
Kunnen we op zich halveren, betekent wel minder initiatieven
ondersteunen.

budget ad 20.000 wel in zijn geheel nodig. Daarna is het project afgerond
(met de vorming van de IKC).

verwachten we het budget niet volledig nodig te hebben. In principe is het
ook mogelijk de komende jaren het budget te verlagen. In elk geval wordt
hieruit het businessplan om te komen tot een centrum van
maatschappelijke informatie, in voorbereiding met het CBS en andere
gemeenten betaald. Een aantal andere acties en resultaten worden
(mogelijk) later in gang gezet en minder snel behaald.
B Het budget ad € 42.000 kunnen we versoberen. Het budget wordt
gebruikt voor ceremoniële activiteiten, bloemen, recepties, etc.

B Het budget voor inhuur derden kan omlaag als we de

100

organisatieontwikkeling goed doorzetten (juiste persoon op de juiste
plaats) en scherp kijken naar onze taken ('kast opruimen'). In 2019 en
2020 is dit budget nog wel hard nodig.

30

50

50

50

172

292

317

412

-211

-35

18

13

B Wordt in de praktijk niet volledig gebruikt, het budget zou omlaag kunnen

worden bijgesteld. Het risico op overschrijding wordt echter wel hoger,
aangezien we steeds scherper begroten. Voor onverwachte kosten is dan
steeds minder ruimte in de huidige budgetten.
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Investeringen
Vanuit de meerjarenraming 2019-2022 zijn een aantal noodzakelijke (vervangings)investeringen aangegeven. Daarnaast zijn inmiddels de plannen rondom
de basisscholen in Gendringen en Silvolde duidelijk geworden. Het Integraal huisvestingsplan (IHP) is ter vaststelling aan de raad aangeboden. Daarnaast zijn
er in de Voorjaarsnota enkele nieuwe voorstellen gedaan, zoals het verhogen van het budget voor de duurzaamheidsleningen (toekomstbestendig wonen
leningen).
INVESTERINGEN

2019

2020

2021

2022

2023

Toelichting

nieuwe
jaarschijf

Beschikbare investeringsruimte
x1.000

3.000

6.700

5.900

4.700

3.000

Pg

Investeringen

1

Herstructurering Vogelbuurt

650

0

650

550

1

Vervanging voertuigen buitendienst

274

274

274

138

1

Openbare ruimte MMP Gendringen

50

350

381

1

Rotonde N817- t Goor

1

Fietsbrug Hogebrug Ulft Noord

500

vanuit programmabegroting 2019-2022

1

Gravenpad

185

vanuit programmabegroting 2019-2022

1

Speeltoestellen

1

Infrastructuur (wegen) en fietspaden

1

Fietspaden

1

Fietspaden

1

Fietspaden

215

vanuit programmabegroting 2019-2022

1

Fietspaden

73

vanuit programmabegroting 2019-2022

4

Meubilair brandweerkazernes
Silvolde en Gendringen (2019)

20

Vanuit programmabegroting 2019-2022. De herstructurering van
de Vogelbuurt loopt. Op basis van de laatste inzichten, kan de
investering ad 650.000 in 2020 1 jaar opschuiven. Vervolgens is
er dan nog 2 jaar een investering nodig, waarmee de Vogelbuurt
gereed is.
138 vanuit programmabegroting 2019-2022
vanuit programmabegroting 2019-2022

452

vanuit programmabegroting 2019-2022

30

vanuit programmabegroting 2019-2022

155
157

750

750

750 Wegreconstructies en fietspaden.
vanuit programmabegroting 2019-2022

150

vanuit programmabegroting 2019-2022

vanuit programmabegroting 2019-2022
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3

IKC (primair onderwijs) Gendringen

3

IKC Silvolde

Pg

Overige voorstellen

1

Nieuwe toplaag atletiekbaan

1

VANG- software niet meer
aanschaffen
Oude IJsselzone

3

345

3.792

335

3.302

IKC Gendringen
De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC
Gendringen bedragen € 4.137.000. Voor de verbouw/nieuwbouw
en tijdelijke huisvesting moet op de investeringslijst van de
voorjaarsnota 2020 een
bedrag van € 3.993.000 incl. BTW worden opgenomen (2020: €
345.000 en 2021: 3.648.000). Daarnaast moet een eenmalig
bedrag van € 144.000 voor sloop en desinvestering worden
opgenomen in de begroting
van 2021. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op
opgehoogde normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna
Energie Neutrale Gebouwen). De bedragen zijn dus actueel
maatgevend voor de berekeningen voor onderwijshuisvesting en
zorgvuldig tot stand gekomen. Dit blijft echter een indicatie voor
de 'vernieuwbouw minimale variant' zoals opgenomen in het IHP.
Het bedrag van circa 4.1 mln is kaderstellend. Feitelijke
investeringslasten zijn afhankelijk van de daadwerkelijke staat
van het bestaande gebouw (St. Christoffelschool) en de
mogelijkheden die er zijn na studie, planvorming en specifieke
begroting door een architect en kostendeskundige.
IKC /Silvolde
De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC
Silvolde bedragen € 3.636.000. Voor de uitbreiding en
aanpassing moet op de investeringslijst van de voorjaarsnota
2020 een bedrag van € 3.352.000 incl. BTW worden opgenomen
( 2021: € 335.000 en 2022: € 3.017.000). Daarnaast moet een
eenmalig bedrag van € 285.000 voor desinvestering worden
opgenomen in de begroting van 2022.
Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op opgehoogde
normbedragen 2020, incl. verplichting BENG (Bijna Energie
Neutrale Gebouwen). Dit laat onverlet dat de precieze
investeringsbedragen afhankelijk zijn van de prijzen in de bouw/aannemingssector. De kosten voor IKC Ulft Zuid en Etten zijn
niet eerder dan 2025 aan de orde.

221 Betreft de noodzakelijke vervanging van de spraycoating en

toplaag van de atletiekbaan. Na circa 5 jaar moet de
spraycoating/toplaag vervangen worden, na 10 jaar moet
opnieuw belijning en herbelijning aangebracht worden. Hiermee
zijn de kosten voor de toplaag tot en met 2033 gedekt.
Incidenteel vrijval van 60.000

0
100

100

100

100 Sectorale opgaven langs de Oude IJsselzone zoals ‘nieuwe

woonvormen aan het water’, recreatieve opgaven, opgaven als
waterberging en waterbeheer, natuurontwikkelingsopgaven
vragen om een integrale benadering en worden de komende
jaren ontwikkeld en uitgevoerd.
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Pg

Revolverende leningen

1

Toekomstbestendig Wonen Lening/
Alles onder 1 dak-lening (starters,
duurzaam, blijvers, klus, asbest)

1

Oprichten lokaal energie-fonds voor
lokale energieprojecten.

Totaal investeringen

Resultaat investeringen (ruimte obv
coalitieprogramma)

500

1.000

1.000

500

2.500 Vanuit programmabegroting 2019-2022 is er 3 mln beschikbaar.
De duurzaamheidslening is een enorm succes. Nu in
samenwerking met Provincie (cofinanciering) wordt een
toekomstbestendige lening ontwikkeld. Dit past bij onze 'alles
onder 1 dak-lening, zoals ook in de begroting staat. Gezien het
enorme succes, is het wenselijk om het budget te verhogen met
2,5 mln. In principe komt dit geld terug.

1.200

vanuit programmabegroting 2019-2022

2.421

4.259

7.282

5.340

3.709

150

2.441

-1.382

-640

-709

resterende ruimte 140.000
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