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Inleiding
Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage over het jaar 2020 aan. De 1e berap geeft de stand van zaken van de
doelen op dit moment weer. Daarnaast zijn de financiële ontwikkelingen (afwijkingen) inzichtelijk gemaakt.
Van belang is te melden dat de rapportage is opgesteld naar de situatie per 1 april 2020. Dat betekent dat er op
moment van toezenden van deze rapportage circa 2 maanden en op moment van behandeling door de raad 3
maanden zijn verstreken. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de actualiteitswaarde ervan.
Bijstelling van de begroting
In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat de 1e berap niet tot een bijstelling van de begroting leidde, uitzonderingen daargelaten. Bij deze berap stellen wij voor om voor de gemelde afwijkingen de begroting middels een
begrotingswijziging bij te stellen. En dus ook de berap niet voor kennisgeving aan te nemen, maar vast te stellen. Met
name voor budgetbeheerders is het ontbreken van het inzicht in het actuele budget, een gemis.
Berap en corona
In deze berap wordt op meerdere plaatsen, zowel inhoudelijk als financieel, een link gelegd naar de huidige crisis.
Omdat deze berap een momentopname is, zullen zeker niet alle effecten en voor de hele omvang zijn vermeld. Zoals
bekend is er een groot aantal maatregelen getroffen om de effecten van deze crisis op te vangen en/of te temperen.
Dit zijn maatregelen van zowel Rijk, provincie als gemeente. De gevolgen van deze maatregelen op onze begroting
worden periodiek gemonitord.
Overige aandachtspunten
De ontwikkelingen die meerjarig van invloed zijn, worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2020.
Samenvatting financiële uitkomst
De prognose van het begrotingsresultaat voor 2020 na de 1e berap ziet er als volgt uit:

Wij stellen u voor:
1. De 1e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen en de afwijkingen middels begrotingswijziging te verwerken in de
Begroting 2020.
2. Het investeringskrediet 'Bouwkundige aanpassing gemeentehuis' te verhogen met € 75.000 en de raming in 2021
voor hetzelfde krediet te verlagen met € 75.000.
3. In te stemmen met de budgettaire neutrale administratieve begrotingswijziging.

3

Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is
*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie
Waar gaan we naartoe?
-1.5.1: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie).

Stand van zaken
In het eerste kwartaal is hard gewerkt aan de Regionale energie strategie (RES). Het concept RES zal 1 juli
bij het Rijk worden ingediend. De behandeling in de gemeenteraad komt daarna.
Er is een opdracht uitgezet voor de Regionale energiemonitor 2020. Hierin komt een vergelijking in behaalde
resultaten per Achterhoekse gemeente.
-1.5.2: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen.

Stand van zaken
In het RES is een hoofdstuk opgenomen, waarin de warmtetransitie of Regionale Structuur Warmte (RSW),
wordt behandeld. Deze RSW geeft inzicht in de warmtevraag en het aanbod in de gemeente.
De voorbereidingen voor het maken van de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente zijn gestart. De
TVW gaat over (de planning van) het aardgasvrij maken van alle wijken in de gemeente.
-1.5.3: We besparen energie, electriciteit en gas.

Stand van zaken
De initiatieffase voor de Wijk van de Toekomst (WvdT) in de gemeente is begonnen. In deze fase wordt bij de
bevolking de interesse voor de WvdT gepeild. Als de interesse er is, worden de juiste mensen en partijen bij
elkaar gebracht. Door het corona virus is vertraging opgelopen in deze fase. We doen een verzoek uit naar de
provincie om deze fase te verlengen tot eind 2021.
-1.5.4: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke
normen.

Stand van zaken
De dienstverlening voor het ophalen van het huisvuil met Buha is geëvalueerd. De evaluatie is ter kennisname
gebracht aan de raad. Conform de vastgestelde startnotitie zijn verschillende scenario's voor de inzameling
van grof huishoudelijk afval (GHA) in de gemeente onderzocht. In januari zijn de eerste resultaten
gepresenteerd aan de raadscommissie FL. Een bespreking van de eindrapportage stond gepland in april,
maar is door de coronamaatregelen uitgesteld.
Voorgesteld is om de bespreking over GHA uit te stellen en samen met een bespreking over het ophalen van
fijn huishoudelijk afval (FHA) te verplaatsen naar het eerste kwartaal 2021.
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*1.7: Een visie op onze omgeving.
Waar gaan we naartoe?
-1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we voorbereid op de Omgevingswet.

Stand van zaken
Begin april is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Op het moment
van schrijven is nog niet bekend met hoe lang. Wij lagen (en liggen) op schema, en gaan door op de huidige
voet, met het ontwerpen van de Toekomstvisie en met de uitwerking van de implementatie van de
Omgevingswet in een Startnotitie. Met name dat tweede gedeelte is nu onzeker, omdat we niet weten hoe
lang er uitgesteld wordt en wat er wanneer voor ons beschikbaar komt.
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*1.8: Flexibel wonen op maat
Waar gaan we naartoe?
-1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans.

Stand van zaken
Er zijn twee instrumenten gecreëerd waarmee we beter kunnen sturen naar evenwicht tussen vraag en
aanbod: de "Regionale kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek" en de "Lokale
kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek". Laatstgenoemde lokale criteria zijn in februari van dit jaar
vastgesteld door de raad.
Er is een projectteam woningbouw samengesteld dat nieuwbouw initiatieven toetst met deze instrumenten en
proactief nieuwe initiatieven van de grond trekt.
-1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften
(levensloopbestendige en flexibele woningen).

Stand van zaken
Het college heeft het procesplan van de Taskforce Wonen en Zorg vastgesteld. Daarin is beschreven welke
stappen we gaan zetten voor het maken van een visie op wonen en zorg voor ouderen. Het streven is om eind
2020 deze visie aan de raad voor te leggen. Het is wel de vraag of en in hoeverre de beperkingen die aan ons
zijn opgelegd in het kader van het indammen van Covid-19 van invloed zijn op de planning.

6

Overige onderwerpen binnen programma 1
Waar gaan we naartoe?
-1.10.1: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving.

Stand van zaken
Dit jaar loopt het GRP af. Vanaf 1 januari is het wettelijk niet meer verplicht om een GRP te hebben. Veel
onderdelen vanuit het GRP zullen een plaats moeten krijgen in de omgevingsprogramma’s, dan wel plannen.
Daarover is nog veel onduidelijkheid, ook landelijk. Mogelijk is extra tijd nodig om zaken beter op elkaar af te
stemmen. In geval van uitstel, wordt hiervoor separaat een voorstel aan de raad gedaan.
-1.10.2: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar

Stand van zaken
Begin 2020 is het onderzoek naar een 2e fase N18 afgerond, waarna in samenwerking met de provincie
Gelderland een voorstel tot gefaseerde doorontwikkeling naar een regionale stroomweg (100 km/uur, 2x2
rijstroken, ongelijkvloers) is opgesteld. De Achterhoek Raad zal hierover een besluit nemen zodra de Coronamaatregelen dat toelaten. Regionaal zijn we aangehaakt bij de verdere verkenning van de RegioExpres en het
uitwerken van een programma voor snelle fietsverbindingen.
Verbetering van het doelgroepenvervoer is een continu proces. Er zijn nieuwe projecten gestart, onder
andere ten aanzien van ov-chipkaart terminals, integrale vervoerplanning en verduurzaming. Aan genoemde
projecten wordt ook bijgedragen vanuit de Regio Deal.
Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid is een LEADER-aanvraag voor een elektrische dorpsauto in
Breedenbroek ondersteund en zijn er deelfietsen geplaatst op de stations in Terborg en Varsseveld.
-1.10.3: Een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal buitengebied behouden en waar mogelijk versterken.

Stand van zaken
Ter voorbereiding op het realiseren van een visie op een Vitaal Platteland zijn we gestart met het opstellen van
een onderzoeksopdracht gericht op het verzamelen en analyseren van relevante databestanden. Dit moet ons
inzicht geven waar in het buitengebied opgaven en ontwikkelkansen spelen dan wel te verwachten zijn. Kort
na het zomerreces wordt een startnotitie aan de raad ter bespreking voorgelegd waarna in de 2e helft van
2020 met het opstellen van de integrale visie kan worden gestart
-1.10.4: Het kerngebied binnen onze gemeente versterken.

Stand van zaken
Met het O-team van Min BZK en de aanliggende gemeenten aan de Nederlandse zijde van de Oude-IJssel en
het Waterschap hebben we onlangs overeenstemming bereikt over een onderzoeksopdracht ter versterking
van de Oude-IJssel. De uitvoering hiervan loopt t.g.v. de Corona-crisis wellicht enige vertraging op, maar
verwachten wij Q3 2020 gereed te hebben.
Daarnaast wordt er momenteel zowel voor het gebied Landfort-Engbergen als voor het gebied van de
Hogebrug te Ulft tot en met 't Anker te Ulft een uitwerking gemaakt op stroomgebiedniveau van de OudeIJssel.
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-1.10.5: Beschermen en ontwikkelen van waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen.

Stand van zaken
De 'Visie op landschap, natuur en groene kernen' is in de maak. Dit visietraject heeft enige vertraging
opgelopen door de corona maatregelen. Hierdoor zijn een aantal stappen in het participatietraject omgezet
naar een digitale samenwerkingsvorm. De gemeenteraad is over de inhoud en de hernieuwde planning
geïnformeerd via actieve informatievoorziening in de raadscyclus van april.
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Programma 2: Een leefbare gemeente
*2.1: Meedoen aan onze samenleving
Waar gaan we naartoe?
-2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes.

Stand van zaken
Versterken samenleving:
Om te komen tot een dekkend en samenhangend basisniveau is het project Versterken sociale basis
gestart. Met dit project worden de in 2019 opgedane inzichten voor verbetering opgepakt en uitgewerkt. De
startnotitie Versterken sociale basis is in april door de raad vastgesteld. Daaruit volgt een bouwstenennotitie
waarmee de implementatie zal worden vormgegeven.
-2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen.

Stand van zaken
Het wegnemen van barrières voor inwoners en het in samenhang aanbieden van ondersteuning (integrale
samenwerking) is onderdeel van het project Versterken sociale basis. De startnotitie voor dit project is in
maart door het college aan de raad voorgelegd. Medio 2020 wordt een notitie aan de raad voorgelegd waarin
de bouwstenen voor de implementatie zijn opgenomen. De implementatie zal starten in de 2e helft van 2020.
Het project ligt op schema.
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-2.1.3: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam.

Stand van zaken
2.1.3.1: De Adviesraad Sociaal Domein is nu 1 jaar actief en heeft een eerste evaluatie gehad. Tot nu toe
hebben zij 2 gevraagde en 2 ongevraagde adviezen uitgebracht aan het gemeentebestuur.
2.1.3.2: Om laagdrempelige ontmoeting in de wijk verder te stimuleren en te versterken is het project
'Versterking sociale basis' gestart. In de eerste helft van dit jaar wordt een notitie opgesteld met daarin de
uitgangspunten en bouwstenen op basis waarvan de sociale basis vanaf 1 januari 2021 vormgegeven en
ingericht wordt.
2.1.3.3: De gemeenteraad heeft in februari de 'Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020' vastgesteld.
Hierin zijn de uitgangspunten en het proces opgenomen om te komen tot het beleidsplan in 2020. Op dit
moment zetten we de digitale mogelijkheden in om een optimaal participatietraject te kunnen realiseren ivm de
actuele corona-crisis.
2.1.3.4: In april is de startnotitie voor de Veranderopgave inburgering (Voi) in het college aangenomen, waarin
de stappen staan die worden genomen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar invoering van de wet maar het
totale beleid rondom inburgering. De invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 1 juli 2021.
2.1.3.5: In februari heeft de gemeenteraad de 'Startnotitie opbouw uitvoering Participatiewet gemeente Oude
IJsselstreek' vastgesteld. Daarin staan de stappen, de acties en het besluitvormingstraject beschreven die we
met elkaar doorlopen om de opbouw van de nieuwe uitvoering in onze gemeente tijdig te realiseren.
2.1.3.6: Het project Meedoen Werkt! wordt in de kern geraakt door de Corona-crisis. De aanpak is gebaseerd
op ontmoeting tussen werknemers en werkgevers. Dit kan nu niet plaatsvinden.
Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de financiële impact zal zijn, en of de ontstane vertraging in de 2e
helft van dit jaar mogelijk weer kan worden ingelopen. Op dit moment gaan we ervan uit dat we zeker €
250.000,- niet realiseren als onderdeel van de kwaliteitsslag.
2.1.3.7: Met verschillende onderwijsinstellingen, onder andere met Civon, basisscholen en het Almende
College is afgesproken dat we de krachten van Technobasis bundelen. Op die manier maken kinderen al op
jonge leeftijd kennis met techniek. Techniek is één van de belangrijkste sectoren qua werkgelegenheid.
2.1.3.8: Op basis van een evaluatie is de Meedoenregeling, inclusief het Kindpakket geactualiseerd en zijn er
verbeteringen aangebracht in de wijze van aanvragen.
-2.1.4: Vrijwilligers en inwoners die mantelzorg verlenen voelen zich erkend, gewaardeerd en weten dat er
ondersteuning mogelijk is.

Stand van zaken
De coronamaatregelen hebben grote impact op vrijwilligers en mantelzorgers. De verwachting is dat de
coördinatie en ondersteuning van informele zorg komende tijd meer inzet vraagt. Daarom zijn er extra
maatregelen getroffen voor de mantelzorgers. Ook bij de vrijwillige inzet is sprake van een flinke verschuiving
aan werkzaamheden.
Het actualiseren van ons uitvoeringsbeleid informele zorg en het verbeteren van de ondersteuning van
vrijwillige inzet is getemporiseerd tot de tweede helft van dit jaar.
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-2.1.5: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen.

Stand van zaken
2.1.5.1.: Uitvoeren preventieprogramma 'positieve gezondheid en preventie'.
Het Preventieprogramma 'Positieve gezondheid en preventie' is regionaal opgesteld. Dit moet nog vertaald
worden naar lokale invulling.
Door andere prioriteiten is dat nog niet gebeurd. Wel worden een aantal concrete activiteiten uitgevoerd, zoals
invulling geven aan de GIDS-gelden en het project SLIMMER.
2.1.5.2.: Sport en bewegen als middel inzetten voor een gezonde samenleving.
We hadden de intentie om een lokaal sportakkoord met het sportlandschap Oude IJsselstreek te realiseren
voor de zomer van 2020. Deze is voorlopig uitgesteld. Omdat het lokale sportakkoord van het gehele
sportlandschap in de Oude IJsselstreek moet worden, is het belang van de partners groot. We hopen hier na
de zomer toch samen invulling aan te geven. We zijn in samenwerking met Achterhoek in Beweging al wel
gestart met het uitzetten van een Achterhoekse sportmonitor onder de sportverenigingen. Op deze manier
proberen we veel input op te halen waar de behoeftes van de sportverenigingen in de Oude IJsselstreek
liggen.
In de coronaperiode ligt sportend Oude IJsselstreek voornamelijk stil. Verenigingen en sportaccommodaties
zijn gesloten. Als gemeente hebben we hier een aantal ondersteuningsmaatregelen voor getroffen naast de
steunmaatregelen vanuit het Rijk. Achteraf kunnen we pas beoordelen of deze steunmaatregelen voldoende
zijn geweest. Ook Achterhoek in Beweging past zijn werkzaamheden aan op deze periode. We onderzoeken
samen met Achterhoek in Beweging hoe we de sport kunnen ondersteunen tijdens en na de coronaperiode.
2.1.5.3: Uitvoering Cultuur- en Erfgoedpact (CEPA).
De eerste 3 maanden 2020 zijn volgens planning verlopen.
Inmiddels zijn activiteiten als bijvoorbeeld “Raken met smaken” en “Kunstproject 75 jaar bevrijding” opgeschort
ivm corona crisis. Verder zijn veel van de activiteiten die vallen onder ‘Cultuurzomer Achterhoek’ (tot nu toe ±
30 evenementen in de Achterhoek) afgelast of uitgesteld.
-2.1.5.4: Uitreiking ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ en ‘sportprijs Oude IJsselstreek’.
De uitreiking van de ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ 2020 vindt plaats op zaterdag 26 september bij
de opening van het culturele seizoen 2020/2021 in het Portiersgebouw van DRU Industriepark.
De sportverkiezingsavond van 14 maart 2020 is in verband met de coronacrisis uitgesteld tot nader orde. We
hopen dat we deze avond later dit jaar alsnog kunnen organiseren om de sportprestaties van 2019 te eren.
-2.1.5.5: Inbedden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg WvGGz.
De Wvggz is op 1 januari geïmplementeerd. Vervolgens gaan we in 2020 dit monitoren en bijsturen waar dat
wenselijk is.
-2.1.5.6: Voorbereiden decentralisatie beschermd wonen.
Het regionaal voorstel voor de implementatie is in april aangenomen en zal vervolgens in de loop van 2020
worden aangevuld met een lokaal implementatie traject.
-2.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente.

Stand van zaken
In het jaarplan voor 2020 zijn drie speerpunten benoemd, namelijk de werkgroep Onbeperkt meedoen, de
gemeentelijke organisatie en het vervolg van de nulmeting. De werkgroep heeft inmiddels 12 actieve leden die
zich voor allerlei projecten inzetten. Uiteraard gaan we verder met de 'vaste' activiteiten zoals het
scholenproject en evenementenbezoeken. Helaas liggen dit soort dingen momenteel even stil, door de
Corona-crisis. De werkgroep wil daarnaast dit jaar onder meer aan de slag met fysieke toegankelijkheid en het
betrekken van de achterban. Zij nemen zelf het initiatief en de gemeente ondersteunt waar nodig. Binnen de
gemeentelijke organisatie hebben we een eigen projectgroep Onbeperkt meedoen. Op dit moment zijn we
bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een interactieve kaart op de website en proberen we waar we
kunnen het onderwerp bij collega's onder de aandacht te brengen en te houden. Samen met beleidsadviseurs,
inwoners en externe organisaties gaan we, zodra dit kan, praten over de aanbevelingen van de nulmeting die
in 2019 is gehouden. Dit kunnen we namelijk niet alleen, we moeten de verdere uitwerking samen oppakken.
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*2.2: Een leven lang leren
Waar gaan we naartoe?
-2.2.1: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie.

Stand van zaken
Op basis van de jongerenlijst die we maandelijks ontvangen zijn jongeren zonder startkwalificatie in beeld en
wordt ondersteuning geboden om jongeren te begeleiden naar werk scholing of zinvolle dagbesteding.
-2.2.2: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug.

Stand van zaken
We zijn bezig om het regionaal en lokaal beleid voor de komende beleidsperiode op te maken. Werkgevers
zullen nauw betrokken worden in de aanpak ondersteuning en voorkomen van laaggeletterdheid.
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Programma 3: De werkende gemeente
*3.2: Een leven lang leren
Waar gaan we naartoe?
-3.2.1: In 2020 komen we tot een brede visie, beleid en samenwerking op het gebied van onderwijs.

Stand van zaken
Om te komen tot een breed gedragen visie met onze samenwerkingspartners is overleg en afstemming nodig.
Dit is weliswaar opgestart, maar momenteel beperkt door de maatregelen rondom het Coronavirus.
Tegelijkertijd wordt intensief met alle partijen samengewerkt om de noodopvang voor kinderen uit vitale
groepen en kwetsbare gezinnen vorm te geven. We gaan er vanuit dat we deze lijn kunnen doortrekken en dit
jaar nog conform planning kunnen vormgeven aan de gewenste brede visie op onderwijs. De invulling van het
huidige leerlingenvervoer wordt thans geanalyseerd om op basis daarvan te komen tot bijstellingen die de
effectiviteit en de doelmatigheid ten goede komen. Ook is het eerste kwartaal verder uitvoering gegeven aan
de samenwerking met scholen om vroegtijdig leerlingverzuim te herkennen en onderkennen en zo uitval van
leerlingen te voorkomen.
-3.2.2: Onderwijshuisvesting .

Stand van zaken
Het project "Samen Leren Silvolde" om samen met de stakeholders te komen tot een gemeenschappelijke
visie en locatiekeuze in Silvolde is in dit kwartaal voortvarend gestart en ligt op schema. Ten behoeve van het
te bouwen IKC in Gendringen voeren de betrokken besturen samen met de gemeente constructief overleg om
de stevige basis te leggen voor het onderwijs in Gendringen. Komend kwartaal wordt hierin de gewenste
duidelijkheid in verwacht.

13

*3.3: Bloeiende economie
Waar gaan we naartoe?
-3.3.1: Zorgen voor goede bedrijventerreinen.

Stand van zaken
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Hofskamp-Oost derde fase in Varsseveld is een projectteam
opgericht en is een extern adviesbureau geselecteerd. Er is gestart met de planontwikkeling en de uitvoering
van noodzakelijke onderzoeken. Een externe rentmeester voert namens de gemeente gesprekken met
eigenaren van nog te verwerven grondposities. Met de provincie voeren we overleg over realisatie van
economische en flankerende beleidsdoelen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen.
Vooralsnog zijn we op planning als het gaat om het vaststellen van het bestemmingsplan in 2020.
Ten tijde van het vaststellen van het voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling voor Hofskamp-Oost
derde fase waren de economische omstandigheden aanmerkelijk gunstiger dan momenteel t.g.v. de Coronacrisis het geval is. De nog te openen grondexploitatie heeft echter een looptijd van 10 jaar of langer. De
exploitatie van Hofskamp-Oost tweede fase heeft ons geleerd dat de uitgifte afhankelijk van de economische
omstandigheden per jaar sterk kan fluctueren, maar dat er rond Varsseveld vooralsnog sprake is van een
sterke ruimtevraag voor innovatieve maakbedrijven. Dit geeft voldoende perspectief om de planontwikkeling
door te zetten.
Uit interne verkenningen is naar voren gekomen dat vooral de bedrijventerreinen IJsselweide te GendringenUlft en Hofskamp-Zuid te Varsseveld in aanmerking komen voor een aanpak om deze toekomstbestendig te
houden. Het jaar 2020 zal worden gebruikt om een aanpak per bedrijventerrein te ontwikkelen. Uitvoering van
maatregelen is kostenintensief en is afhankelijk van in de toekomst beschikbare middelen.
-3.3.2: Afspraken per kern over ondernemerschap.

Stand van zaken
Uiteindelijk willen we toe naar vitale, leefbare en economisch krachtige kernen. Onderdeel daarvan is het
tegengaan van leegstand en het toewerken naar compacte en groene winkelcentra. Dat kan alleen door
samenwerking en een goede rol- en taakverdeling waarbij de gemeente, ondernemers en belanghebbenden
de handen ineen slaan. In een aantal kernen zijn we daarmee begonnen. Zo zijn er voor Varsseveld en
Gendringen gebiedsvisies opgesteld en is het project Ondernemers aan Zet in Terborg uitgevoerd.
-3.3.3: Versterken van de toeristische sector.

Stand van zaken
De bijgestelde beleidsnotitie T&R Oude-IJsselstreek 2020-2024 is in april door de raad vastgesteld. Ter
uitvoering van de Beleidsnotitie T&R stellen we een uitnodigingskader op en verkennen we de opzet van de
additionele projecten. De beschikbare middelen voor lokale productontwikkeling en het vermarkten van ons
lokale aanbod zijn toereikend voor een uitvoeringsniveau zoals we dit de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.
Ondernemers in de recreatief-toeristische sector worden hard getroffen door de maatregelen ter bestrijding
van de Corona-crisis. We moeten er van uitgaan dat de resultaten (zowel verblijf als dagbestedingen) in 2020
fors achterblijven bij de cijfers 2019. In lijn hiermee is het dus niet reëel te veronderstellen dat in 2020 de
groeiambitie waarop in de beleidsnotitie T&R wordt ingezet, wordt gerealiseerd.
Onze toeristische ondernemers zijn door omstandigheden momenteel minder beschikbaar om met de
regiocoördinator te werken aan lokale productontwikkeling en marketing. Wij gaan er echter vooralsnog vanuit
dat het werkbudget 2020 in de 2e helft dit jaar zal worden besteed.
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-3.3.4: Vergroten van de wendbaarheid van de economie en behoud werkzekerheid.

Stand van zaken
De economie is onderhevig aan schommelingen waarbij de hoogconjunctuur overgaat in laagconjunctuur. We
hadden in 2019 en de eerste helft van 2020 te maken met een hoogconjunctuur en dat is een goed moment
om na te denken over scenario's in tijden van laagconjunctuur. We willen daarmee de wendbaarheid van de
economie vergroten en werkgelegenheid behouden in tijden van economische laagconjunctuur. Daarvoor
verkennen we samen met werkgevers en onderwijsinstellingen scenario's zodat we een economisch vitale
gemeente blijven. De plotselinge opkomst van het coronavirus en de effecten daarvan versnellen dit
proces. We zullen daarom nog voor de zomer van 2020 hierover met de gemeenteraad van gedachten
wisselen.
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*3.4: Over onze grenzen heen kijken
Waar gaan we naartoe?
-3.4.1: Intensievere samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden.

Stand van zaken
In het eerste kwartaal van 2020 hebben we samen met de Wirtschaftsforderung Bocholt en de gemeenten
Aalten, Winterswijk en Doetinchem het project GROS ingediend bij de Regio Achterhoek. GROS
(grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren) is gericht op de verdere versterking van de
grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt. Het Internationaal Netwerkbureau is daarin
ondergebracht. De Regio Achterhoek beoordeelt het verzoek om voor dit project subsidie toe te kennen in het
kader van de RegioDeal.
We willen nauwer samen werken met de Nederlandse en Duitse buurgemeenten in het gebied van EUREGIO
Rijn Waal. De banden met deze gemeenten zijn in het eerste kwartaal aangehaald. Daadwerkelijke
bijeenkomsten en ontmoetingen zijn tot tenminste de zomer geannuleerd vanwege de corona pandemie.
Even was er twijfel of de jaarvergadering Ring van Europese IJzersteden 2020 in Italie een jaar zou
opschuiven en dat Oude IJsselstreek pas in 2022 gastheer zou zijn voor de jaarvergadering, maar daarvan is
geen sprake. We zijn daarom gestart met de voorbereidingen van de organisatie van de jaarvergadering in
2021 in onze gemeente en een eerste ruwe schets van het draaiboek is in de maak.
-3.4.2: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid
binnen de achterhoek.

Stand van zaken
Dit jaar vindt regionaal de evaluatie plaats van de Achterhoekse New Governance structuur. Oude IJsselstreek
bereidt deze ook voor. Het college heeft tweemaal de voortgang van de samenwerking in collegeverband
geëvalueerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de evaluatie in het derde kwartaal in een commissie te
behandelen.
Ook wordt dit jaar het tweede gedeelte van de Regio Deal gelden naar de regio overgemaakt. Aan de hand
hiervan heeft de gemeente een overzicht opgesteld waarin plannen en projecten worden benoemd die, voor
het tweede gedeelte, in aanmerking komen voor de Regio Deal. Dit betreffen eigen initiatieven, maar ook
projecten waarbij de gemeente als mogelijke cofinancierder voor wordt gevraagd.
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Programma 4: De dienstverlenende gemeente
*4.6: Van buiten naar binnen werken
Waar gaan we naartoe?
-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

Stand van zaken
Begin 2020 zou onze Proatbus worden opgeknapt, om vanaf april volop te rijden. Er is veel vraag naar;
initiatieven, zowel vanuit onze organisatie als in samenwerking met externe partners, zijn er voldoende. Door
brandschade is de bus echter total-loss verklaard. We zijn nu op zoek naar een nieuwe bus. Vanwege de
Coronacrisis ligt dit echter stil en kan dit weer worden opgepakt zodra dit mogelijk is.
De overige initiatieven om meer in de wijk aanwezig te zijn, liggen tevens op een lager pitje. We zijn inmiddels
op zoek naar alternatieve (digitale) manieren om toch zichtbaar te zijn en in contact te blijven met onze
inwoners.
-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken.

Stand van zaken
De nieuwe visie op dienstverlening en uitvoeringsprogramma is in april vastgesteld. Op basis hiervan gaan we
aan de slag met het verder verbeteren van onze (telefonische) bereikbaarheid en het mogelijk maken om
producten online aan te vragen en af te handelen. Het aantal producten wat online kan worden aangevraagd,
stijgt maandelijks. Ook kunnen inwoners via de website makkelijk online een afspraak maken bij de
publieksbalie.
-4.6.3: Met een taskforce werken.

Stand van zaken
Inmiddels is de taskforce wonen en zorg van start gegaan. Samen met externe partners zijn we bezig met het
ontwikkelen van een visie en een afsprakenkader rondom wonen en zorg.
-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek.

Stand van zaken
Nadat in 2019 succesvol een verkenningsfase is afgerond, wordt in 2020 gewerkt aan een
kwartiermakingsfase met het doel het platform eind 2020 operationeel te kunnen laten zijn. Er doen 9
gemeenten mee aan deze fase en het platform zal onder de naam Datalab GO worden opgestart inclusief een
leergang om medewerkers te ondersteunen in het databedreven werken.
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Overige onderwerpen binnen programma 4
Waar gaan we naartoe?
-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig.

Stand van zaken
Het Integraal Veiligheidsplan is opgesteld en wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Een actieplan ondermijning is opgesteld. In het plan is aandacht voor het op orde brengen van het beleid dat
de basis biedt om bepaalde fenomenen binnen het thema ondermijning te voorkomen. Daarnaast is er in
meegenomen hoe wordt gewerkt aan het creëren van bewustwording over ondermijning bij zowel collega’s als
ondernemers/inwoners.
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Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead
Overige onderwerpen binnen programma 5
Waar gaan we naartoe?
-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren

Stand van zaken
Verbeteringen worden binnen de processen / teams opgepakt (bijv. sociaal domein, contractmanagement en
subsidieverstrekkingen). Over openstaande punten zijn en blijven we met elkaar in gesprek om verbeteringen
door te voeren. We blijven denken in kansen en mogelijkheden om teams verder te helpen. Gezien de corona
crisis ligt het tempo begrijpelijkerwijs laag.
-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om.

Stand van zaken
Binnen grote nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de visie op dienstverlening wordt Privacy en
Informatieveiligheid actief meegenomen als onderdeel van succes. Recentelijk zijn er verschillende
grootschalige incidenten geweest die de veiligheid van de informatie bedreigt hebben zoals de problemen
rondom Citrix en het gebruik van Zoom voor online vergaderen. Doorlopend vraagt privacy en
informatieveiligheid de aandacht van de ambtelijke organisatie en het college, als ook van partners waarmee
de gemeente een zakelijke relatie heeft. De recentelijk ontstane situatie waarbij op een andere manier gewerkt
dient te worden vraagt veel flexibiliteit bij het kunnen beoordelen of gebruikte applicaties voldoen aan de eisen
voor informatieveiligheid & privacy.
-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

Stand van zaken
We voeren de actiepunten uit de communicatievisie 'oog en oor voor communicatie' verder uit. De
ontwikkeling van de digitale communicatie is een continue proces. We zijn gestart met een instagram
account, digitale nieuwsbrief sociaal domein en een online participatietraject voor de sociale basis. We
gebruiken steeds meer beeld in de communicatie, onder meer door middel van infographics in het
gemeentenieuws en video en vlogs. De website voldoet op dit moment op technisch gebied volledig aan de
gestelde eisen, is geschikt voor gebruik op mobiele apparaten en tablets en wordt door de inwoner als
gebruiksvriendelijk ervaren. Dit zien we in de bezoekersstatistieken, gemiddeld per dag hebben we meer
bezoekers dan voorheen. Volgens gerenommeerde benchmarks voldoet de website op het gebied van
informatieveiligheid en privacy aan alle verplichtingen die er zijn. In 2020 zetten we, conform de visie
dienstverlening 2020, verdere stappen met het verbeteren van de inhoud op de website. Ook behalen we in
2020 het waarmerk drempelvrij, en zorgen we dat we voldoen aan de regelgeving rondom digitale
toegankelijkheid.
-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar.

Stand van zaken
De website is het belangrijkste digitale kanaal voor onze inwoners. Deze houden we up-to-date en passen we
voortdurend aan.
Steeds meer producten maken we online beschikbaar. Zoals in de nieuwe visie op dienstverlening is
aangegeven, willen we in 2021 95% van de producten online kunnen aanbieden.
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-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’,

Stand van zaken
De basishouding 'ja' mits blijft gelden. We managen voortdurend de bestaande vraagstukken en de nieuwe
ontwikkelingen die op ons af komen. Dit op basis van juridische regels, wetten en regelgeving en de financiële
consequenties.
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Onvoorzien
Op basis van wet- en regelgeving is in de begroting een stelpost onvoorzien opgenomen. Dit is € 48.300 per jaar. Om
van de stelpost onvoorzien gebruik te maken, moet het doel voldoen aan de 3 O’s, onvoorzien, onvermijdbaar en
onuitstelbaar.
Er zijn nog geen mutaties te melden op onvoorzien.
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Financiële positie
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Afwijkingen
Progr. Omschrijving
1

Stadspark Terborg
(steengoed benutten)

Afwijking Toelichting op de afwijking
-55.000 Er wordt een éénmalig tekort verwacht van ca. € 55.000, (dit bedrag is conform de afspraken
met de Provincie, totale investering herinrichting omgeving St. Jorisschool € 300.000, subsidie
Provincie totaal € 500.000 waarvan € 250.000 voor Wonion en € 250.000 voor de gemeente
Oude IJsselstreek).
De nog verwachte kosten zijn:
- het subsidiedeel van Wonion bedraagt € 250.000 (als de subsidie volledig wordt toegekend
wordt)
- de accountantskosten zijn geraamd op ca. € 2.500

1

Afvalverwerking

5

Samenwerking
automatisering

-103.000 Belangrijke oorzaak van het nadeel betreft de inkomsten. De lagere papierprijs (130.000), de
lagere vergoeding van ingezameld textiel (26.000) en de verwachte inkomsten voor verwerking
van plastic afval (322.000) zijn daarvan de oorzaak. Daarentegen dalen ook de kosten van
verwerking van plastic afval (voordeel € 435.000).
Samen met enkel kleine verschillen komt het verwachte nadeel op € 103.000.
-90.000 Op dit moment ziet het er naar uit dat er per saldo € 90.000 extra benodigd is in 2020 boven het
huidige budget. Dit wordt veroorzaakt door de verhoging van accountskosten met € 228 per
account. Verschillende kostensoorten worden doorgerekend binnen dit tarief, waaronder extra
formatiekosten (zoals bijvoorbeeld 1 FTE servicedesk, vacature functioneel beheer en SAAS
coördinator en technisch applicatiebeheer) en extra kosten voor onvoorzien. Daartegenover
wordt er bijvoorbeeld een meevaller verwacht van € 111 per laptop voor beheer omdat er minder
beheeruren nodig zijn dan eerder begroot.
Afwijking corona-gerelateerd
De laatste jaren is er een stijgende trend van het aantal laptops. Als gevolg van de corona-crisis
kan de stijgende trend worden gestimuleerd. De kosten hiervan zijn structureel omdat laptops
een afschrijvingstermijn hebben van 5 jaar en niet in grote aantallen kunnen worden
geretourneerd. Verder zijn er extra licenties voor SMS-passcode aangevraagd zodat mensen
kunnen thuiswerken tijdens de corona-crisis. Gezien de 1,5 meter samenleving, wordt er geen
daling van kosten verwacht op korte termijn.

5

Materieel openbare
werken

5

Deelnemingen
Inkomsten

-25.000 Op 1 april is ingebroken bij de werf en onder meer gereedschap gestolen. Op deze post wordt
een overschrijding voorzien. De vervangingswaarde ligt rond de € 25.000,-.
-281.000 Wij verwachten in totaal € 281.000 minder dividend. Dit staat in principe los van de coronacrisis
omdat het gaat over het uitgekeerde rendement over het voorgaande dienstjaar. Maar de BNG
heeft al wel aangegeven dat naast een lagere uitkering, de uitkering later in het jaar wordt
uitgekeerd én dat ivm de crisis hier nog last minute een bijstelling op het uit te keren dividend
kan plaatsvinden.
Het gaat om de volgende bedragen per partij: BNG -/- € 173.000, Vitens -/- € 101.000, Alliander
-/- € 7.000
We begroten op een 3 jaars gemiddelde, daarmee zal ook voor de begroting 2021 - 2024 het
rendement lager uitvallen.
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5

OZB woningen
Inkomsten

5

Toeristenbelasting

5

Algemene uitkering

40.000 Het verschil in begrote en gerealiseerde opbrengsten zit hem in het feit dat we begin september
al de tarieven OZB hebben berekend voor de verordening OZB 2020 met de toen beschikbare
gegevens. Nadien zijn nog diverse controles geweest en diende de herwaardering nog afgerond
te worden. Het verschil wordt hierdoor veroorzaakt.
-115.000 Aangezien de gehele toeristensector zwaar getroffen wordt door de corona crises is momenteel
de verwachting dat uiteindelijk dit jaar 25% van de begrote opbrengsten toeristenbelasting kan
worden geïnd.
210.000 De algemene uitkering over 2020 kan ten gevolge van de september- en decembercirculaire met
26.000 positief worden bijgesteld. Met name als gevolg van het accres en ontwikkeling van de
verdeelmaatstaven. Over voorgaande jaren is in de afgelopen periode 184.000 ontvangen.

5

Vennootschapsbelasting

-15.000 Dit jaar hebben wij na afstemming met de Belastingdienst aangifte gedaan over het boekjaar
2016. Op dit moment komt alleen het onderdeel "bedrijfsafval" door de ondernemerspoort. De
diverse bouwgrondexploitaties (nog) niet. Hier mochten de verliezen uit het verleden namelijk
meegenomen worden. Zodra/Indien Hofskamp Oost fase III tot ontwikkeling komt, moeten we
hier wel rekening houden met vennootschapsbelasting over de uiteindelijke winsten.
De naheffing bedroeg inclusief rente € 3.750. We gaan dit jaar nu ook de jaren 2017 - 2019
aangeven. Daarbij verwachten wij een zelfde last. Dat maakt het nadeel 4 jaren x € 3.750, totaal
€ 15.000. Vanaf 2021 moeten wij nu meerjarig een bedrag ramen.

Div. kleine afwijkingen
5

-11.500 Betreft incidentele afwijkingen van maximaal €10.000.

P-begroting

In de P-begroting constateren we op dit moment een klein tekort.
Dit heeft te maken met de uitgesproken ambitie van het college en management m.b.t. de
opdrachten die er liggen.
Door het management wordt voortdurend gemonitord op welke wijze de personeelskosten
binnen de begroting passen.
Door de huidige (Corona) omstandigheden wordt per vacature bekeken wat de urgentie en
noodzaak is. Hierin wordt balans gezocht. We nemen lange-termijneffecten van het niet of later
invullen van vacatureruimte mee in de afweging van het wel/niet open stellen van vacature(s).
Op dit moment zijn er verder geen noemenswaardige zaken te melden.
Door de verschuiving binnen het college is een nieuwe wethouder benoemd. Ook voor haar zal
een (wethouders)pensioenvoorziening moeten worden aangevraagd.
Het bedrag dat hiervoor gereserveerd moet worden is op dit moment nog niet bekend. Dit zal in
de 2e Berap worden gerapporteerd.

Totaal verwachte
afwijking

445.500

De volgende posten
werken structureel door:
Samenwerking
automatisering

-90.000

Deelnemingen (dividend)

-50.000

OZB woningen

40.000

Vennootschapsbelasting

-5.000
105.000
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Sociaal domein – 1e berap 2020

Het tekort op het sociaal domein (binnen de hekjes) is in de begroting voor 2020 opgenomen voor een bedrag
van € 2.161.000. De verwachting is dat we in werkelijkheid iets lager uitkomen. Enerzijds is sprake van een
voordeel in de decembercirculaire 2019, anderzijds is sprake van een aantal nadelen, met name vanwege de
corona-crisis.
Het voordeel uit de decembercirculaire 2019 bedraagt totaal € 1,2 miljoen. Het grootste deel hiervan (afgerond €
1,0 miljoen) betreft de compensatieregeling voogdij, waarover we u eerder hebben geïnformeerd.
Binnen het sociaal domein raakt de corona-crisis in financiële zin met name het project Meedoen Werkt! De
meedoenpleinen kunnen voorlopig niet op de gebruikelijke manier doorgang vinden en werkgevers hebben
momenteel hun aandacht voornamelijk bij eigen financiële perikelen. Indien vanaf september het project weer op
de oude manier opgestart kan worden, zal dit leiden tot een fors lagere besparing dan waar in de kwaliteitsslag
mee rekening is gehouden. Het nadeel bedraagt voor 2020 dan circa € 450.000. Daarnaast heeft het college
vanwege de corona-crisis een bedrag van € 100.000 ter beschikking gesteld om lokaal maatwerk te kunnen
bieden, als rijksregelingen onvoldoende soelaas bieden. Ten aanzien van de jeugdzorg en Wmo zijn inmiddels
tussen Rijk en VNG en binnen de Regio Achterhoek afspraken gemaakt, waarbij aanbieders tegemoet worden
gekomen, indien zij vanwege Corona niet of minder zorg hebben kunnen leveren. In hoofdlijnen kunnen
aanbieders een aanvulling op wel geleverde en gedeclareerde zorg krijgen. Dit geldt dan voor de periode maart
tot en met juni en is een aanvulling tot maximaal de gemiddelde gedeclareerde zorg in de eerste maanden van
2020. Omdat we deze kosten in principe ook gehad zouden hebben zonder Corona, hoeft dit voor ons niet tot
extra kosten te leiden, hoewel het op dit moment nog te vroeg is om de exacte consequenties hiervan te zien.
Het kan namelijk ook zijn dat (op den duur) meer sprake zal zijn van escalerende zorgproblematiek die er anders
niet zou zijn geweest. In hoeverre hier sprake van zal zijn en of deze extra kosten door het Rijk vergoed worden,
is nu nog niet te zeggen.
De huidige verwachting is dat voor- en nadelen binnen de rest van de jeugdzorg en Wmo tegen elkaar
wegvallen, zodat per saldo geen verschil ten opzichte van de begroting wordt verwacht.
Tot slot is sprake van een klein voordeel bij de inburgering en van een nadeel ten aanzien van de
participatiewet. Dit laatste omvat de projectkosten omtrent zowel de uittreding uit de GR Laborijn als de nieuwe
opbouw. Eerder hebben wij u geïnformeerd over de verwachte kosten hiervan, maar dit was nog niet expliciet in
de begroting als budget opgenomen.
Al met al leidt dit tot het volgende overzicht:
Tekort Sociaal Domein in prim.begroting
Decembercirculaire 2019
Taakveld 6.1 - inburgering
Taakveld 6.3 - Meedoen werkt
Corona maatregelen
Projectkosten Participatie (uittreding/opbouw)
Bijgesteld tekort Sociaal Domein

-2.161.000 nadeel
1.204.491
37.500
-450.000
-100.000
-236.000

voordeel
voordeel
nadeel
nadeel
nadeel

-1.705.009 nadeel

Het bijgestelde tekort van € 1,705 miljoen is minder dan het vrij beschikbare deel in de reserve sociaal domein
(ad € 1,749 miljoen), zodat dit tekort uit deze reserve gedekt kan worden.
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Risico's en verwachtingen
Hieronder vermelden we risico’s en verwachtingen, voor zover daarin afwijkingen zitten ten opzichte van de
Programmabegroting 2020-2023.
• Zoals in de inleiding al vermeld, brengt de coronacrisis onzekerheden met zich mee. Niet in de laatste plaats voor de
begroting en het financieel meerjarenperspectief. Op diverse plaatsen in deze berap worden afwijkingen al hierdoor
verklaard. De berap is echter een momentopname; een volledig beeld van die effecten is op dit moment niet te geven.
Niet voor het lopende jaar, laat staan voor de volgende jaren. In de Voorjaarsnota 2021 en in de volgende berap zal
daar zeker nog nader op worden ingegaan. Wij monitoren periodiek de gevolgen van de getroffen maatregelen en
zullen u daarover periodiek informeren.
• De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is al jaren een belangrijke onzeker factor in de begroting. Met name
de middelen die gemeenten ontvangen voor het Sociaal Domein zijn onvoldoende om deze taken uit te voeren. Het
Rijk heeft voor 3 jaar (tot en met 2021 extra middelen) voor jeugdzorg beschikbaar gesteld. Het structureel maken van
deze extra middelen alsmede de noodzakelijke omvang ervan wordt onderzocht.
Ook de koppeling van de omvang van het Gemeentefonds aan de rijksuitgaven zorgt voor veel onzekerheden in de
algemene uitkering. Door onderuitputting op de rijksbegroting, dalen ook de inkomsten van de gemeenten. Zeker in de
huidige crisis schuilt daarin een gevaar. De extra uitgaven van het Rijk in verband met die crisis worden buiten de
rekensystematiek gehouden. Anderzijds is er een gerede kans dat op de reguliere begroting van het Rijk veel werk
niet wordt uitgevoerd wat tot een onderbesteding leidt. En daarmee een nadeel voor de gemeenten. Samen met een
groot aantal andere gemeenten hebben wij hierover een brandbrief naar de minister gestuurd. Op dit moment is de
VNG in overleg met het Rijk hierover.
• Volgens de oorspronkelijke planning zou in de Meicirculaire 2020 duidelijkheid worden gegeven over de gevolgen
van de herijking van het Gemeentefonds. Zoals inmiddels bekend, zit in dat proces een vertraging, mede vanwege de
verwachte herverdeeleffecten. Op dit moment wordt hiernaar nader onderzoek gedaan. De uitkomsten daarvan
moeten kort na de zomer bekend zijn. Streven is dan dat uiterlijk in december er duidelijkheid is over de gevolgen van
deze herijking. De invoering is in ieder geval doorgeschoven van 2021 naar 2022.
• Bij de vaststelling van de Jaarstukken vragen wij om het restant budget 2019 voor de Omgevingswet over te hevelen
naar het nu lopende jaar. Dit omdat het voor het lopende jaar beschikbare budget niet toereikend is om de geplande
werkzaamheden uit te voeren. Vooralsnog gaan we ervan uit dat met deze overheveling het budget voor dit jaar
toereikend is. Mocht zich alsnog een knelpunt voordoen, komen wij hierop bij de volgende rapportage terug.
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Investeringen
In de programmabegroting is in totaal een bedrag van € 250.000 opgenomen voor 'bouwkundige aanpassingen
gemeentehuis'. Dit bedrag is noodzakelijk voor kabelmanagement in samenhang met bureaus om een veilige
werkomgeving te kunnen bieden en uitval van medewerkers te voorkomen. Gepland was de investeringen gefaseerd
in twee jaren uit te voeren, zodat voor zowel 2020 als 2021 € 125.000 is begroot.
Als gevolg van de Coronacrisis en het daarmee samenhangende thuiswerken, is de bezetting op het gemeentehuis op
dit moment minimaal. Het is daarmee de ideale situatie om deze werkzaamheden zoveel mogelijk op dit moment uit te
voeren. Hierdoor is er geen of beperkt overlast voor de medewerkers.
In verband daarmee stellen wij voor van het krediet uit 2021 een bedrag van € 75.000 naar voren te halen. Voor dit
jaar is daardoor € 200.000 beschikbaar en volgend jaar het restant van € 50.000.
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Begrotingswijziging afwijkingen
Pgr

Begrotingswijziging

1
2
3
4
5

Uitgaven

Inkomsten

De gemeente waar het goed wonen is
Een leefbare gemeente
De werkende gemeente
De dienstverlenende gemeente
Bedrijfsvoering/ overhead

-309
831
2
130

-483
26
-115
46
1.921

Saldo begrotingswijzigingen

654

1.394

Administratieve begrotingswijzingen
Naast de begrotingswijziging in verband met verwachte afwijkingen op budgetten, moeten ook enkele administratieve
wijzigingen worden doorgevoerd. Dit betreffen budgettair neutrale posten (hebben geen effect op het
begrotingsresultaat). Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om bedragen die op een verkeerde post zijn begroot c.q.
bedragen die als derdengelden uit eerdere jaren weer als budget in de begroting moet worden opgenomen.
Tkvld

Begrotingswijziging

0.2

Burgerzaken

-31

-31

0.3
0.10

Beheer overige gebouwen en gronden
Reserve overige gebouwen en gronden

-78
100

22

3.1

Economische ontwikkeling

21

21

3.4

Economische promotie

15

15

5.3

Cultuur- prestentatie.productie en particiaptie

40

40

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

397

397

0.8
8.3

Overige baten en lasten
Duurzaamheidsagenda

63
-53

10

473

473

Saldo begrotingswijzigingen

28

Uitgaven

Inkomsten

