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Aanbieding
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2020. In deze jaarstukken geven we aan wat we als gemeente van
plan waren te doen, wat we hebben gedaan, wat het heeft gekost en wat het de samenleving gebracht heeft.
Wat is er in 2020 gebeurd?
2020. Een jaar dat gekenmerkt, en getekend werd door Covid-19. Een jaar waarin, ondanks alle beperkingen, de loketten
toch gewoon geopend moesten blijven, en ook bleven. Een jaar waarin vrijwel iedereen thuis zijn werk moest doen. Een
jaar waarin, weliswaar met extra inspanningen, maar wel met resultaten, het werk gewoon doorging. Een jaar, waarin
sommige beleidsvoorstellen noodgedwongen in de wacht moesten worden gezet, maar toch veel beleidsvoornemens
door de raad konden worden behandeld. Het was in alle opzichten een jaar vol uitdagingen. Maar we hebben het met een
positief financieel resultaat kunnen afsluiten! Daarom kijken wij nog steeds vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Oude
IJsselstreek is een even ambitieuze als financieel solide gemeente.
Wat is er in 2020 gerealiseerd? We beperken ons tot enkele hoofdlijnen.
Tot 31 december 2020 zijn 119 woningbouwinitiatieven met in totaal 733 woningen getoetst. Daarnaast zijn nog diverse
'oude' projecten in ontwikkeling, c.q. eindfase: per 31 december 2020 waren 160 woningen in aanbouw of vergund
(vooral 'oude', maar ook al enkele nieuwe projecten).
De raad heeft in november 2020 een motie vastgesteld en gevraagd om een tweesporenbeleid voor te bereiden. Naast
de bestaande inzet op woningbouw binnen de bebouwde kom werd gevraagd om ook uitleglocaties op te gaan pakken.
Ter voorbereiding op besluitvorming hierop in april 2021 heeft het college in een memo getiteld “Woningbouw - de
volgende stap” de route hiernaartoe beschreven.
In 2020 zijn er zowel vanuit de 'kwaliteitsslag sociaal domein' als de bestuursopdrachten Jeugd, Wmo en Participatiewet
grote stappen gezet in het anders organiseren (zo dicht mogelijk bij huis en op een manier die logisch is voor inwoners
en past bij hun leefwereld) en het werken vanuit de principes normaliseren, voorkomen en samenwerken/innoveren. We
hebben daarvoor ook onze nieuwe Visie Sociaal Domein vastgesteld, die richting geeft aan deze ontwikkelingen.
2020 stond wat het sociaal domein betreft ook in het teken van het afscheid nemen van Laborijn en het opstarten van
Stoer. Er is nog onduidelijkheid over de afrekening met Laborijn. Gemeente Oude IJsselstreek stelt zich op het standpunt
dat zij op basis van het uittredingsvoorstel een afrekening is verschuldigd van € 1.650.610. Dat bedrag is ook betaald. In
de jaarrekening is ter hoogte van een totaalbedrag van € 1.650.610 aan uittredingskosten verwerkt.
In 2020 zijn we er bij het Sociaal Domein in geslaagd binnen het budget te blijven. We zijn er gedurende 2020 zelfs in
geslaagd om de Bestemmingsreserve Sociaal Domein verder te versterken, van € 1.822.000 per 1 januari 2020 naar €
2.049.000 per 31 december 2020. En dat op een sociale manier en daar zijn wij trots op! De financiële stabiliteit geldt
zelfs voor jeugdzorg, een beleidsterrein dat landelijk op de radar staat vanwege forse kostenoverschrijdingen en een niet
aflatende toeloop van nieuwe cliënten, soms met een meervoudig complexe problematiek.
We willen toe naar vitale, leefbare en economisch krachtige kernen. Onderdeel daarvan is het tegengaan van leegstand
en het toewerken naar compacte en groene winkelcentra. Om al deze ontwikkelingen op gemeentelijk niveau vorm te
geven is het Ontwikkelingskader Detailhandel opgesteld en door de gemeenteraad in december 2020 vastgesteld. Daarin
staan vier hoofdlijnen waarmee we de detailhandel in de gemeente willen steunen: inzet op vergroening en beleving,
tegengaan van leegstand en inzet op transformatie, het stimuleren van ondernemerschap en de inzet van maatwerking
op basis van een clusterbenadering.
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Corona heeft nogal wat consequenties gehad voor diverse uitgaven binnen de begroting. Er is extra geld ontvangen via
de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds om de extra lasten voor Corona te kunnen dekken. Er zijn onder meer
eenmalige investeringen gedaan om mensen op een verantwoorde wijze thuis te kunnen laten werken. Bovendien zijn er
uitgaven gedaan om stichtingen en verenigingen in nood overeind te kunnen houden. Daar staat tegenover dat er minder
uitgaven zijn voor bestuurlijke samenwerking en diverse evenementen, omdat deze niet zijn doorgegaan.
De gemeente heeft meerdere maatregelen getroffen om daar waar nodig, de samenleving financieel en facilitair te
ondersteunen in deze tijd. De maatregelen voorzien voor een belangrijk deel in het tijdelijk voorzien van voldoende
liquiditeiten bij bedrijven en instellingen. De verwachting is dat dit ook leidt tot extra, niet begrote kosten voor onze
gemeente, waarbij nog maar de vraag is of deze volledig door het Rijk worden gecompenseerd.
Het mag nog steeds niet worden uitgesloten dat we door deze crisis in een economische recessie komen. Dit kan op
middellange en lange termijn een forse financiële impact op onze financiële positie hebben. Denk hierbij onder meer aan
een lagere uitkering uit het gemeentefonds vanwege rijks-bezuinigingen, hogere lasten in met name het sociaal domein
en wellicht gevolgen voor de grondcomplexen. Besturen is ook vooruitkijken. Nog niet wetende wat er op ons afkomt
hebben wij In totaal voor een bedrag van € 437.000 meegenomen in de resultaatbestemming, omdat verwacht wordt dat
er nog vele uitgaven vanwege de Coronapandemie en de nasleep daarvan op ons af komen.
We hebben fors geïnvesteerd in de samenwerking binnen het onderwijs. De dagelijkse praktijk van corona en de
gevolgen daarvan hebben ons allemaal beziggehouden. Desondanks hebben heel veel geplande zaken gewoon
doorgang kunnen vinden. We hebben forse stappen gezet in de preventieve aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim en
we hebben aan de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt actief bijgedragen aan projecten als de regiodeal voor AT
Techniekopleidingen en het project Route Z.
In 2020 hebben we samen met Varsseveld de voorbereidingen voor de realisatie van het VIP getroffen die geleid hebben
tot een energie- en milieuambitie, een beeldkwaliteitsplan, een website en het bestemmingsplan. Tijdens de corona
pandemie hebben we daarnaast veel contact gehad met individuele bedrijven en de ondernemersverenigingen in onze
gemeente om te kijken op welke thema’s we ze konden helpen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken.
De grondexploitatie heeft ook een goed jaar achter de rug. Ook al dankzij de gunstige marktomstandigheden kon er een
resultaat worden ingeboekt van ruim 880.000 euro.
Tenslotte:
Met kwalitatieve stappen en gerichte impulsen hebben we in 2020 gebouwd aan de toekomst van Oude IJsselstreek. We
hebben ons ondanks corona ingezet als betrouwbare partner binnen de samenleving waar we deel van uit maken.
Financieel resultaat
Gerealiseerd resultaat 2020 na reservemutaties:
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Totaal algemene dekkingsmiddelen

- 74.423.951
75.579.062

Ge
Gerealiseerd totaalsaldo voor reserve mutaties

1.155.111

Reserve mutaties

1.919.712

Totaalresultaat

3.074.823
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Ruim drie miljoen is een aanzienlijk resultaat. Maar het is wel in overeenstemming met het landelijk beeld. Kosten zijn
lager vanwege de nasleep van Corona. Bovendien draait de grondexploitatie goed.
Vaststelling
Conform de Gemeentewet stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast in het jaar volgens op het jaar waarover
verantwoording wordt afgelegd. De jaarstukken 2020 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen
jaarrekening en het jaarverslag zijn gecontroleerd door accountantskantoor RA12. De accountantsverklaring wordt
separaat toegezonden.
•

Wij stellen u voor:
• de jaarstukken 2020 vast te stellen;
• décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders voor het gevoerde beleid

•

De volgende toevoegingen te doen aan de bestemmingsreserves:

Voorstel resultaatbestemming 2020

•

49.000

storting bestemmingsreserve “Omgevingswet”

44.000

storting bestemmingsreserve “toekomstbestendigheid verenigingen”

De volgende bestemmingsreserve te vormen en onderstaande bedragen te storten:
117.000

Vorming bestemmingsreserve “Visie Vitaal Platteland”

97.000

Vorming bestemmingsreserve “Infrastructuur Almende”

40.000

Vorming bestemmingsreserve “Organisatieontwikkeling”

437.000
•

Vorming egalisatiereserve “afval”

30.000

Vorming bestemmingsreserve “Corona”

Het resterende positieve resultaat, € 2.260.823

toe te voegen aan de Algemene Reserve
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Leeswijzer
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De indeling is het zelfde als vorig jaar.
De balans wordt gepresenteerd per 31-12-2019 en per 31-12-2020. Bij de toelichting op de balans wordt dit nader
toegelicht.
Jaarverslag
Het jaarverslag bevat de inhoudelijke verantwoording over 2020.
Het jaarverslag bestaat uit:
•

Hoofdstuk 1: De Programmaverantwoording
Verantwoording voor onze 4 programma’s en het programma bedrijfsvoering via de vragen ‘wat wilden we
bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?’

•

Hoofdstuk 2: Paragrafen
Dwarsdoorsnede op een aantal specifieke (verplichte) onderwerpen, die door alle programma’s heen gaan. Dit
bevat de paragrafen Financiering, Verbonden partijen, Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen,
Grondbeleid, Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Jaarrekening
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2020. Er wordt onder andere specifiek ingegaan op de balans,
de waarderingsgrondslagen, de rekening van baten en lasten en de bijbehorende toelichtingen.
De jaarrekening bestaat uit:
•

Hoofdstuk 3: Balans
Balans per 31-12-2019 en per 31-12-2020. Daarnaast het overzicht van baten en lasten over het jaar 2020.

•

Hoofdstuk 4: Toelichting op de balans
Toelichting op alle afzonderlijke balansposten en de vermelding van de balanstotalen per boekjaar.

•

Hoofdstuk 5: Waarborgen en garanties
Inzicht in voor wie wij en voor welk bedrag wij als gemeente borg of garant staat.

•

Hoofdstuk 6: Niet uit de balans blijkende verplichtingen en vorderingen
Alle contracten en huurovereenkomsten die meerjarig door of met ons zijn afgesloten.

•

Hoofdstuk 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Inzicht in onze algemene dekkingsmiddelen vanuit de lokale heffingen, Algemene Uitkering en dividenden.
Tevens een verloopoverzicht van de post onvoorzien.

•

Hoofdstuk 8: Toelichting op baten en lasten
Presentatie van het saldo voor en na reservemutaties en inzicht per programma welke reservemutaties er
hebben plaatsgevonden.

•

Hoofdstuk 9: Analyse saldo ten opzichte van de 2de berap
Een uitgebreide analyse van het saldo en een overzicht van incidentele baten en lasten.

•

Hoofdstuk 10: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Verplichte publicatie van het inkomen van onze topfunctionarissen.

•

Hoofdstuk 11: Sisa verantwoording (Single information Single Audit)
Verantwoording van de besteding van door de accountant gecontroleerde subsidiegelden.

•

Hoofdstuk12: Verdeling van de taakvelden, gepresenteerd op productniveau

•

Hoofdstuk 13: De gerealiseerde baten en lasten per taakveld

•

Hoofdstuk 14: Investeringen
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Programmaverantwoording
Het programmaplan
Per programma geven we antwoord op de drie W-vragen:
1.

Wat wilden we bereiken? (maatschappelijke effecten/doelen)

2.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.

Wat heeft het gekost?

Het antwoord op de vragen ‘Wat wilden we bereiken’ en ‘Wat hebben we daarvoor gedaan’, zijn binnen de programma's
terug te vinden per thema, conform de programmabegroting 2020.
De kleuren geven een indicatie van de behaalde realisatie per doel.

Doel gerealiseerd/ op schema
Doel vertraagd/ gedeeltelijk gerealiseerd (door in- en/of externe omstandigheden)
Doel (nog) niet gerealiseerd (door in- en/of externe omstandigheden)

De baten en lasten, inclusief afwijkingen zijn per programma weergegeven.
Daarbij hebben we een toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen weergegeven ten opzichte van de primaire
begroting, dus over het hele jaar. Het volledige overzicht is te vinden onder hoofdstuk 8: Overzicht van baten en lasten.
Hierin zijn twee overzichten weergegeven: tot en met de 2 e berap (begrotingswijziging) en van de 2e berap tot aan de
jaarrekening. Zo is het verloop van primair naar 1e wijziging (2e berap) naar jaarrekening goed zichtbaar.
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Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is
*1.5: Duurzaamheid geeft nieuwe energie
Wat wilden we bereiken? (doel)
-1.5.1: Zelf opwekken van electriciteit (duurzame energie).

In 2030 willen we energieneutraal zijn. Om hier te komen moeten we - naast elektriciteit besparen - onder andere zelf
hernieuwbare elektriciteit opwekken. De opgave voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit is 185 GWh per
jaar. Op dit moment hebben we van deze opgave circa 56% gerealiseerd (uitgaande van realisatie van al vergunde
plannen). Dit betekent dat we nog 44% moeten behalen door besparing en omzetting naar groene energie.
Stand van zaken
Er is hard gewerkt aan het concept Regionale Energie Strategie (RES). Het concept RES is bij het Rijk ingediend
op 1 juli 2020. Onderdeel van de RES is de regionale opgave voor de opwek van duurzame elektriciteit. De
Achterhoek heeft een "bod" gedaan aan het Rijk om gezamenlijk 1.35 TWh/jr duurzame elektriciteit op te
wekken. De doorontwikkeling voor de RES 1.0 is in volle gang. In de RES 1.0 wordt duidelijk hoe en waar we (als
RES regio) de 1.35 TWh/jr gaan opwekken. De gemeenteraad wordt hierbij betrokken en stelt uiteindelijk in 2021
de RES 1.0 vast. Er komt elke 2 jaar een update van de RES. Begin augustus is de Rapportage regionale
energiemonitor Achterhoek opgeleverd. In deze rapportage staat hoever we zijn in het realiseren van de
taakstelling zoals is vastgelegd in de Achterhoekse Uitvoeringsagenda in 2016 (Akkoord van Groenlo,
Energieneutraal in 2030). De gemeente Oude IJsselstreek is goed op weg om de taakstelling te realiseren.
Belangrijk is om de huidige lijn door te zetten. Sommige Achterhoekse gemeenten lopen achter bij de realisatie
van hun taakstelling.
-1.5.2: Vervanging van aardgas door andere warmtebronnen.

We gebruiken in onze gemeente circa 50 miljoen m3 aardgas. De afgesproken doelstelling is om in 2030:
- 13 mln m3 aardgas te vervangen door andere warmtebronnen.
- 27 mln m3 aardgas te besparen (zie hiervoor het doel 'energie, elektriciteit en aardgas besparen'). Op dit moment
hebben we ongeveer 81% van de doelstelling behaald (als de realisatie van AgroGas doorgaat). We moeten dus nog 19%
realiseren in de komende 10 jaar.
Stand van zaken
In het concept RES van juli 2020 is een hoofdstuk opgenomen, waarin de warmtetransitie of Regionale
Structuur Warmte (RSW), wordt behandeld. De RSW gaat over het vervangen van aardgas voor duurzame
warmte. De RSW geeft inzicht in de warmtevraag en het warmteaanbod in de gemeente. Ook wordt
aangegeven waar warmtevraag een -aanbod kan worden gekoppeld en waar er dus mogelijkheden zijn voor
warmtenetten. Er zijn mogelijkheden voor warmtenetten in onze gemeente, al zijn die beperkt. Mogelijk kunnen
we gebruik maken van de warmte in het oppervlaktewater in de Oude IJssel en de RWZI . Deze opties zijn
verkend en moeten nader onderzocht worden. De RSW 1.0 is onderdeel van de RES 1.0, en zal in 2021 aan de
gemeenteraad worden voorgelegd. Er komt elke twee jaar een update van de RES en de RWS. Op
gemeentelijk niveau wordt in de Transitievisie Warmte (TVW) aangegeven hoe we het aardgas gaan vervangen
door duurzame warmtebronnen. Het uiteindelijke doel is om in 2050 aardgasvrij te zijn. In de TVW wordt
inzicht gegeven in de problematiek, de mogelijke oplossingen en wordt er op hoofdlijnen een
uitvoeringsstrategie beschreven. In de TVW wordt aangegeven met welke wijken we, voor 2030, gaan beginnen
om aardgasvrij te worden. Ook wordt een doorkijk gegeven tot 2050. In 2020 is een begin gemaakt met de
TVW en in 2021 wordt deze door de gemeenteraad vastgesteld. Elke 5 jaar komt er een update van de TVW.
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-1.5.3: We besparen energie, electriciteit en gas.

Om in 2030 energieneutraal te zijn moeten we - naast elektriciteit opwekken en aardgas vervangen - 27 mln m3 aardgas
en 41 GWh elektriciteit besparen. De besparing op aardgas is op dit moment 31% (cijfers 2018) van de doelstelling. We
moeten nog 69% besparen de komende 10 jaar. De besparing van elektriciteit is op dit moment 37% (cijfers 2018) van de
doelstelling. De komende 10 jaar moeten we nog 63% besparen.
Stand van zaken
We blijven onverminderd inzetten op energiebesparing. We stimuleren dit op verschillende manieren: met diverse
acties die we samen met het Agem Energieloket ondernemen en het programma "de Wijk van de Toekomst"
(WvdT). WvdT is onderdeel van het Gelders Energieakkoord en richt zich op één van de hoofdthema’s van de
energietransitie in de gebouwde omgeving: de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken
én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. De initiatieffase voor de 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 flinke vertraging opgelopen in deze fase.
Het project wordt medegefinancierd door de provincie en de provincie heeft groen licht gegeven om deze fase te
verlengen.
-1.5.4: We dringen het gebruik van originele (primaire) grondstoffen terug en sluiten daarbij aan op landelijke normen.

We stimuleren het hergebruik van grondstoffen en materialen. Bijvoorbeeld door als gemeentelijke organisatie meer
circulair in te kopen, circulair te (laten) bouwen en bedrijven te stimuleren een circulaire bedrijfsvoering na te streven.
Daarnaast zijn er duidelijke ambities bij het scheiden en hergebruik van het huishoudelijk afval. Voor de afvalscheiding
volgen we de landelijke doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 90% scheiding van het afval in 2025.
Stand van zaken
Conform de vastgestelde startnotitie zijn verschillende scenario’s voor de verbetering van 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 uitgesteld. De
bespreking wordt vervolgd in het eerste kwartaal van 2021 samen met een bespreking over het ophalen van fijn
huishoudelijk afval (FHA).

*1.7: Een visie op onze omgeving.
Wat wilden we bereiken? (doel)
-1.7.1: Op 1 januari 2021 zijn we voorbereid op de Omgevingswet.

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hiervoor treffen we de voorbereidingen.
Stand van zaken
Met het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022) is de
planning ook aangepast. Vertragingen met de implementatie op landelijk niveau hebben noodzakelijkerwijs geleid
tot vertragingen op het gemeentelijk niveau. Het doel, we zijn klaar voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, is verder niet veranderd. In 2020 hebben we daarom concept toekomstvisie aangeboden aan de
raad, zijn we een pilot gestart voor het maken van een omgevingsplan, en hebben we de benodigde software
ingekocht om te werken volgens de vereisten van de Omgevingswet. 2021 zal gericht zijn op aansluiting op het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het verder uitwerken van pilot van het omgevingsplan, het nemen van de
vereiste besluiten voor de inwerkingtreding en vormgeven aan het werken in geest van de Omgevingswet.
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*1.8: Flexibel wonen op maat
Wat wilden we bereiken? (doel)
-1.8.1: Vraag en aanbod zijn kwantitatief en kwalitatief beter in balans.

Uit recent bevolkingsonderzoek blijkt dat het aantal huishoudens tot 2025 meer toeneemt dan het aantal woningen dat
volgens planning wordt gebouwd. Daarom kunnen bovenop de vastgestelde woningbouwplanning mogelijk extra
woningen worden gebouwd. Volgens prognoses neemt het aantal huishoudens op termijn af. Dit betekent dat we straks
woningen moeten slopen. Hulp van het rijk en de provincie is dan noodzakelijk.
Ook geeft onderzoek aan dat op dit moment binnen de huidige woningvraag sprake is van een dubbele mismatch:
•

•

Mismatch woningtype en prijssegment
o

tekort aan gelijkvloerse woningen voor senioren en starterswoningen (goedkope rijtjeshuizen)

o

overschot aan vrijstaande koopwoningen

Mismatch spreiding over de kernen/clusters
o

in Varsseveld, Gendringen en Silvolde is geen evenwicht tussen de vraag naar nieuwe woningen en het
aanbod nieuwbouwplannen

o

in Ulft zijn er meer nieuwbouwplannen dan de berekende behoefte aangeeft; Terborg zit er tussenin

o

in de kleine kernen en het buitengebied is er een overschot aan plannen voor vrijstaande
koopwoningen.

Als we kijken naar de huidige planvoorraad worden vooral woningtypen in prijssegmenten gebouwd waar in het grote
geheel weinig vraag naar is.
Stand van zaken
Door het projectteam Woningbouw zijn vele bouwplannen in de afgelopen periode getoetst aan de regionale en
lokale toetsingscriteria. Tot 31 december 2020 zijn 119 woningbouwinitiatieven met in totaal 733 woningen
getoetst. Daarnaast zijn nog diverse 'oude' projecten in ontwikkeling, c.q. eindfase: per 31 december 2020 waren
160 woningen in aanbouw of vergund (vooral 'oude', maar ook al enkele nieuwe projecten).
Meer is te lezen in de memo "Rapportage voortgang woningbouw, stand per 1-1-2021'. We groeien hiermee
langzaam toe naar een beter evenwicht tussen vraag en aanbod en betere spreiding over de kernen. Naast
kleinere woningbouwplannen zien we ook grotere initiatieven, zoals het woongebied Rivierduinen (vml.
Buizenfabriek Silvolde) binnenkomen. T
In vrijwel alle kleinere kernen lopen processen om de woningbehoefte te bepalen en deze te verbinden aan
geschikte woningbouwlocaties. Het eerste concrete resultaat is de oprichting van de Vereniging van
Opdrachtgevers 'het Kuipje' te Breedenbroek; zij gaan voor zichzelf acht nieuwe woningen ontwikkelen. In 2020
zijn diverse plannen in Heelweg, Varsselder en Etten ter toetsing ingediend. In Megchelen en Netterden is de
woningbehoefte geïnventariseerd en zijn mogelijke woningbouwlocaties verkend.
In het 4e kwartaal van 2020 is de Starterslening geëvalueerd. Op basis hiervan en door het beschikbaar stellen
van 50% cofinanciering door de provincie Gelderland is een voorstel gemaakt over de aanpassing van de
verordening dat in het 1e kwartaal van 2021 aan college en raad kan worden behandeld.
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-1.8.2: Er zijn voldoende woningen geschikt om flexibel aan te passen aan veranderende behoeften (levensloopbestendige en
flexibele woningen).

Levensloopgeschikt wil zeggen dat ouderen niet gedwongen hoeven te verhuizen omdat de woning niet kan worden
aangepast. Op termijn moet dit leiden tot minder verhuizingen en woningaanpassingen vanuit de Wmo. Er komen meer
mensen met een zorgbehoefte, terwijl zij zelfstandig moeten blijven wonen. Aan de regietafel Wonen en Zorg is een
flinke stijging van zware zorgvraag door ouderen gesignaleerd. Tegelijkertijd dreigt het organiseren van de zorg aan huis
vast te lopen door oplopend tekort aan arbeidskrachten in de zorg.
Daardoor ontstaat een behoefte aan concentratie van zorgvragers door zorgaanbieders; een beweging tegengesteld aan
het langer thuis wonen. Dit leidt tot het ontstaan van het verzorgingshuis nieuwe stijl. Collectieve/geclusterde
huisvesting voor mensen met een zorgvraag en/of die niet meer thuis kunnen wonen, maar nog niet toe zijn aan
verpleeghuiszorg. Dit wordt gerealiseerd door aanpassingen van vroegere verzorgingshuizen. Hierbij wordt de
woonruimte gezien als extramuraal (financiële scheiding wonen en zorg). De complexen bevinden zich in of nabij een
zorginstelling. De Wlz zorg wordt geleverd vanuit het Modulair Pakket Thuis (MPT) of het Volledig Pakket Thuis (VPT). De
noodzaak tot opname in het verpleeghuis valt aldus zo goed als weg, omdat de zorginstelling (zeer) nabij is waardoor de
zorg ook in zwaardere gevallen extramuraal geleverd blijft. De gemeente dreigt hierdoor langdurig verantwoordelijk te
worden gemaakt voor het leveren van de hulpmiddelen en woningaanpassingen binnen deze complexen. En doordat de
zorgvraag daarbij steeds zwaarder wordt, worden ook de gevraagde hulpmiddelen en woningaanpassingen steeds
complexer en duurder.
Stand van zaken
Een procesplan om te komen tot een visie Wonen en Zorg is door B&W vastgesteld en ter kennisname gebracht
van de raad. Streven was eind dit jaar een concept van de visie gereed te hebben. De volgende stappen om te
komen tot de visie zijn gezet in 2020:
- begin dit jaar is een rapport uitgebracht met actuele cijfers over vraag en aanbod intramurale zorg voor ouderen;
- in mei heeft een digitale bijeenkomst met stakeholders plaatsgevonden over de inhoud van dit rapport;
- het rapport is gepresenteerd aan het college; het college onderstreept de urgentie van meer geschikte
woonvormen voor senioren;
- 10 jaar wonen in de Zwanenpoort te Varsseveld is geëvalueerd, de rapportage is gereed;
- een enquête is uitgezet bij het bewonerspanel van de gemeente over de woonwensen van senioren; de
rapportage is gereed.
- Als vervolg op de enquête zijn (online) interviews gehouden met bewoners over hun verhuiswens, resp. over het
levensloopbestendig maken van hun woning. Volgens de oorspronkelijke planning was het streven eind 2020 een
concept van de visie gereed te hebben. Door Corona is de uitvoering van de evaluatie Zwanenpoort, enquête
bewonerspanel (Oude IJsselstreek spreekt) en interviews vertraagd. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor het
opstellen van de visie. Met een aangepaste planning is het streven de concept visie voor de zomer van 2021 op te
leveren.

Overige onderwerpen binnen programma 1
Wat wilden we bereiken? (doel)
-1.10.1: Inwoners voelen zich prettig en veilig in hun eigen woonomgeving.

Onder dit doel valt het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. We hebben het dan over onze wegen, het groen,
speelvoorzieningen, openbare verlichting en ook de riolering. Het komende jaar staat een herziening van het gemeentelijk
rioleringsplan op de planning.
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Stand van zaken
Het beheren en onderhouden van onze openbare ruimte hoort bij deze doelstelling. In dit kader zouden we dit jaar
ons Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) herzien. Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat we breder dan
alleen riolering, maar naar verschillende watertaken moeten kijken. Van de inzameling en transport van stedelijk
afvalwater tot het beperken van de nadelige gevolgen van de grondwaterstand.
We trekken in het afvalwaterteam Etten, waarin we samenwerken met de gemeenten Montferland, Doetinchem en
het Waterschap Rijn en IJssel, zo veel als mogelijk samen op. Dit doen we ook op het GRP. Het is nog niet
duidelijk, ook op landelijk niveau niet, hoe onderdelen vanuit het GRP een plaats moeten krijgen in
omgevingsprogramma’s, dan wel plannen. Gelet hierop is besloten om hier extra tijd voor te nemen en de werking
van het huidige GRP met een jaar te verlengen.
-1.10.2: Onze gemeente is over de weg en met openbaar vervoer goed bereikbaar

In regionaal verband is begin 2020 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 besluitvorming in de Achterhoek Raad over het N18-voorstel vindt, met enige
vertraging vanwege de Corona maatregelen, plaats op 5 oktober 2020. Verder wordt regionaal een verkenning van enkele
concrete snelle fietsverbindingen voorbereid en bevindt de uitwerking van de RegioExpres zich in een volgende fase.
Verbetering van het doelgroepenvervoer is een continu proces. Naast enkele concrete projecten (bijvoorbeeld ovchipkaart terminals, integrale vervoerplanning en verduurzaming) wordt samen met de provincie Gelderland gewerkt aan
doorontwikkeling van het OV-vangnet, dat nu wordt uitgevoerd door ZOOV. Vanaf 2022 moet dat leiden tot een (deels)
vernieuwd vervoerssysteem voor het OV-vangnet.
Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid zijn afspraken gemaakt over de instandhouding van de dorpsauto's in
Netterden en Breedenbroek. Eerder in 2020 zijn reeds deelfietsen geplaatst op de stations in Terborg en Varsseveld.
Stand van zaken
Nadat in regionaal verband begin 2020 het onderzoek naar een 2e fase N18 was afgerond, heeft de Achterhoek
Raad in oktober 2020 besloten om:
- in te zetten op de realisatie van het eindbeeld N18 2x2 ongelijkvloers met 100 kilometer per uur in 2040;
- in te stemmen met een gefaseerde doorontwikkeling van de N18, waarbij medio 2021 een concreet voorstel tot
stapsgewijze uitwerking en realisatie van het eindbeeld aan de Achterhoek Raad wordt voorgelegd.
Verder wordt regionaal een verkenning van enkele concrete snelle fietsverbindingen voorbereid en bevindt de
uitwerking van de RegioExpres zich in een volgende fase.
Verbetering van het doelgroepenvervoer is een continu proces. Naast enkele concrete projecten (bijvoorbeeld ovchipkaart terminals, integrale vervoerplanning en verduurzaming) wordt samen met de provincie Gelderland
gewerkt aan doorontwikkeling van het OV-vangnet, dat nu wordt uitgevoerd door ZOOV. Vanaf 2022 moet dat
leiden tot een (deels) vernieuwd vervoerssysteem voor het OV-vangnet.
Op het gebied van fijnmazige bereikbaarheid zijn afspraken gemaakt over de instandhouding van de dorpsauto's
in Netterden en Breedenbroek. Eerder in 2020 zijn reeds deelfietsen geplaatst op de stations in Terborg en
Varsseveld.
-1.10.3: Een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal buitengebied behouden en waar mogelijk versterken.

De afgelopen decennia neemt het aantal agrarische bedrijven gestaag af. De “blijvers” groeien in omvang en tegelijkertijd
neemt de diversiteit aan functies in het buitengebied toe. Ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek (PAS) en het op
handen zijnde klimaatakkoord hebben verstrekkende gevolgen voor de landbouwsector en daarmee (nog meer nog dan
voorheen) ook voor de toekomst van ons buitengebied. Dit vraagt om een integrale visie op een vitaal en leefbaar
platteland.
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Stand van zaken
Ter voorbereiding op het realiseren van een visie op een Vitaal Platteland/Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland is
opdracht verstrekt aan het Kadaster Ruimte en Advies voor het verzamelen en analyseren van relevante
databestanden. Dit geeft ons inzicht waar in het buitengebied opgaven en ontwikkelkansen spelen dan wel op
termijn te verwachten zijn. Het op te leveren eindproduct is een dienst die het Kadaster & WECR als een nieuw
product breder in de markt gaan zetten. Uitvoering van de onderzoeksopdracht vraagt meer tijd dan is voorzien.
De planning is nu dat de opdracht in Q2 2021 wordt afgerond. Op basis hiervan stellen we een (start)notitie op en
leggen deze ter bespreking voor aan de raad.
De Plattelandsraad is t.g.v. de omstandigheden zoals in de inleiding genoemd slechts beperkt in staat geweest
om haar uitvoeringsprogramma 2020 uit te voeren. De Plattelandsraad wil ter zake in 2021 een inhaalslag maken.
De in 2020 uitgevoerde kavelruilactiviteiten hadden betrekking op een grondruil t.b.v. de doortrekking van het
Keizersbeekpad en onze betrokkenheid binnen Kavelruil Midden-Achterhoek.
De gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oude IJsselstreek werken samen aan de uitvoering van het
project "Korte voedselketens". Dit project is medio 2020 van start gegaan en zet in op het bevorderen van de afzet
van lokaal geproduceerd voedsel (tegen een betere prijs) binnen onze regio. Bovendien zijn we deelnemer
geworden in Coöperatie De Marke UA.
In 2020 is met de voorbereiding van het Regiodeal-project "Vitale erven" begonnen waaraan wij samen met de
gemeenten Berkelland, Winterswijk en Bronckhorst deelnemen. Eigenaren van (voormalig)agrarische erven
gelegen binnen de vier deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om in gesprek met een "erf
coach" te inventariseren welke opgaven/wensen zij hebben om hun erf vitaal en toekomstbestendig te houden.
Op grond van de uitkomsten van het startgesprek kan een gericht advies op maat worden aangeboden waarvan
wij middels een voucherregeling de helft van de kosten dragen. De uitvoering van dit project gaat in 2021 van
start. In combinatie met het inrichten van een "landbouwloket" geeft dit uitvoering aan betreffende raadsmotie.
Voorjaar 2020 zijn de werkzaamheden m.b.t. het omzetten van reguliere pachtcontracten binnen het Zwarte veen
naar liberale pachtovereenkomsten afgerond. Dit biedt ons ruimere mogelijkheden om in te zetten op versterking
van natuur- en landschapswaarden en de recreatieve beleving in het gebied. Met provincie en Waterschap
bespreken we wat dit betekent voor de voorgenomen aanpassing van het afwateringssysteem in het gebied en de
beschikbaarheid regelingen voor inrichting en het beheer van voorgenomen gewijzigd gebruik. Voor rekening van
het gebiedsproces AGZV is een extern adviesbureau ingeschakeld om enkele inrichtingsprincipes uit te werken
die invulling geven aan de beoogde toekomstige gebiedsinrichting. Dit vormt de basis voor een integrale
gebiedsuitwerking.
-1.10.4: Het kerngebied binnen onze gemeente versterken.

Langs de Oude IJssel is door de eeuwen heen een concentratie aan stedelijke en landelijke functies ontstaan.
Versterking van natuur- en landschapswaarden, beleving van de Oude IJssel en A-Strang (R&T) en onderscheidende
woonvormen als “water-wonen” vragen om een integrale visie op het stroomgebied van de Oude IJssel. We hebben
(mede ter uitvoering van de raadsmotie) het initiatief genomen om een vervolg te geven aan de Visie Oude IJssel zône.
Zowel voor de grensoverschrijdende verkenningen die worden opgepakt, als voor onszelf om inzicht te hebben welke
opgaven en kansen er binnen onze gemeente langs de Oude IJssel en A-Strang liggen, is het van belang om dit
samenhangend in beeld te brengen.
Stand van zaken
Het O-team van het Min. BZK , de aanliggende gemeenten aan de Nederlandse zijde van de Oude IJssel en het
Waterschap hebben een onderzoeksopdracht voor een conceptuele en fysieke uitwerking voorbereid en aan een
2-tal adviesburo's gegund. De opdrachtgevende partijen zijn met elkaar in gesprek over de concept-uitkomsten en
een mogelijk vervolg hierop.
Daarnaast is het afgelopen jaar zowel voor het gebied Gendringen-Anholt-Megchelen als voor het gebied vanaf 't
Anker tot aan sluiscomplex De Pol te Etten een concept-uitwerking gemaakt van ontwikkelopgaven- en wensen op
stroomgebiedsniveau van de Oude IJssel.
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-1.10.5: Beschermen en ontwikkelen van waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen.

Het ontwikkelen van een actueel beleidskader op natuur, landschap en (stedelijk) groen zorgt in de toekomst voor
duidelijke kaders. Dit beleidskader komt tot stand in samenwerking met betrokken partijen, organisaties en inwoners.
Het doel van dit kader is inzicht verkrijgen in waarden op gebied van natuur, landschap en (stedelijk) groen en
maatregelen te treffen om deze te beschermen en waar mogelijk te versterken.
Stand van zaken
Aan de 'Visie op landschap, natuur en groene kernen' is volop gewerkt in 2020. We hebben enige vertraging
opgelopen door de corona maatregelen. Hierdoor is een aantal stappen in het participatietraject omgezet naar
een digitale samenwerkingsvorm. In oktober is de conceptvisie openbaar geworden en besproken in de
raadscommissie. We mochten op de conceptvisie meer dan 300 reacties ontvangen. Het verwerken van al deze
reacties heeft meer tijd gekost maar ook gezorgd voor een verbeterslag. In 2021 volgt de afronding van de visie,
waarbij we verwachten dat de gemeenteraad in april de definitieve visie op landschap, natuur en groene kernen
vaststelt.
De visie geeft een samenhangend toekomstbeeld voor ons prachtige landschap, onze natuur en onze kernen. We
willen de basiskwaliteit van het landschap behouden en versterken. Daarnaast zetten we in de kernen in op het
aanplanten van groen en het vergroten van de biodiversiteit. We zien hierbij niet alleen een taak voor ons als
gemeente, maar gaan ook samen met inwoners, grondeigenaars en partners werken aan een groenere en
kleurrijke leefomgeving.

Wat heeft het gekost in 2020?
Programma 1
(excl. grondexploitatie)

Begroot voor
wijziging 2020

Begroot na
wijziging 2020

Rekening
2020

Afwijking (tov begroot na
wijziging)

Baten

15.673

15.692

17.243

1.551

Lasten

29.432

29.641

30.301

659

Saldo

-13.759

-13.949

-13.058

891

Grondexploitatie

Begroot voor
wijziging 2020

Begroot na
wijziging 2020

Rekening
2020

Afwijking (tov begroot na
wijziging)

Baten

240

240

1.947

1.707

Lasten

240

240

1.066

826

-

-

881

881

Saldo
Bedragen x 1.000

15

Programma 2: Een leefbare gemeente
*2.1: Meedoen aan onze samenleving
Wat wilden we bereiken? (doel)
-2.1.1: Iedereen werkt en handelt vanuit onze leidende principes.

De leidende principes:
Wat mogen inwoners van elkaar verwachten:
•

Zelf, met het eigen netwerk en dan buiten het eigen netwerk.

•

Voorkomen is beter dan genezen.

•

Iedereen doet mee en draagt bij aan de inclusieve samenleving.

•

Uitgaan van wat kan of wat geleerd kan worden

Wat mogen inwoners van de gemeente verwachten:
•

Zo licht en kort als mogelijk, zo zwaar en lang als noodzakelijk.

•

Processen zijn simpel, direct en in samenhang.

•

Professionals: 'het resultaat telt'.

•

Lokaal waar het kan, regionaal waar het beter is.
Stand van zaken
In 2020 zijn er zowel vanuit de 'kwaliteitsslag sociaal domein' als de bestuursopdrachten Jeugd, Wmo en
Participatiewet grote stappen gezet in het anders organiseren (zo dicht mogelijk bij huis en op een manier die
logisch is voor inwoners en past bij hun leefwereld) en het werken vanuit de principes normaliseren, voorkomen
en samenwerken/innoveren. We hebben daarvoor ook onze nieuwe Visie Sociaal Domein vastgesteld, die richting
geeft aan deze ontwikkelingen. Daarmee zijn de oorspronkelijk geformuleerde 'Leidende Principes' anders
ingevuld.
Buurtzorg Jong is op 1 januari 2020 met drie teams van jeugd- en gezinswerkers gestart met het bieden van
opvoedondersteuning en toegang tot specialistische jeugdhulp op plekken waar jongeren en gezinnen als
vanzelfsprekend al komen. In 2020 hebben zij laagdrempelig en dichtbij 465 gezinnen uit onze gemeente
geholpen bij vragen over opvoeden en opgroeien.
In de laatste maanden van het jaar is Stoer opgericht en is toegewerkt naar het moment op 1 januari 2021 waarop
inwoners lokaal terecht kunnen voor hulp die geboden wordt bij een uitkering en het vinden van werk, hulp die
uitgaat van de mogelijkheden van de inwoner en de overtuiging dat iedereen mee mag doen.
Om deze beweging ook voor de Wmo in gang te zetten is in 2020 een lokale coalitie met partners gesmeed die
samen met ons zoeken naar hoe we domein-overstijgend inwoners kunnen ondersteunen zodat zij zichzelf
kunnen helpen en van betekenis kunnen zijn voor elkaar. In 2021 moet dit leiden tot een concrete werkwijze
waarmee we hier samen invulling aan geven.
Naar aanleiding van de visie 'naar het hart van de beweging' en de eerste resultaten uit de bestuursopdrachten in
het sociaal domein is een heroverweging nodig voor de doelen en de reikwijdte van het project 'Versterken sociale
basis'. Na deze heroverweging wordt het project in 2021 opnieuw opgepakt.

-2.1.2: Onze inwoners worden integraal en snel geholpen.

De inwoner ervaart zo min mogelijk barrières bij het stellen van een vraag in het sociaal domein. Ook is voor hen duidelijk
wat er met de vraag gebeurt en van wie zij een antwoord kunnen verwachten. Eventuele ondersteuning wordt in
samenhang ingezet.
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Stand van zaken
In de zomer van 2020 is de visie 'Naar het hart van de beweging' vastgesteld. Deze visie dient als basis voor de
wijze waarop wij de verschillende 'toegangen' in het sociaal domein inrichten. Voor de Jeugdwet en de
Participatiewet is dat in 2020 geregeld. Voor Wmo zal dat in 2021 vorm krijgen waarna de visie ook in het
voorliggend veld zijn beslag moet krijgen. Door samen met onze partners vanuit eenzelfde visie te werken in de
diverse 'toegangen' tot hulp en ondersteuning zorgen we dat de inwoner zijn vraag op verschillende plekken
laagdrempelig kan stellen. Een belangrijk uitgangspunt in de visie is dat de inwoner nooit aan het verkeerde loket
komt. Daarmee bedoelen wij dat iemand altijd geholpen wordt, waarbij we onder helpen ook verstaan dat iemand
in contact wordt gebracht met de aangewezen instantie voor hulp. We hebben in onze visie geschreven dat het
gaat om mensen en dat betekent o.a. dat de ondersteuning natuurlijk in samenhang wordt ingezet waarin de
inwoner centraal staat. In 2021 zal Movisie ons ondersteunen om dit samen met onze partners en inwoners zelf
verder vorm te geven.
-2.1.3: Inwoners zijn meer zelfredzaam en samenredzaam.

De samenleving verandert voortdurend en vraagt daarmee ook anders denken en doen van inwoners, partners en
gemeente. Samen willen we maatschappelijke effecten behalen. Inwoners, ondernemers en andere partners betrekken
we in toenemende mate (vooraf) bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering daarvan. Organisaties en groepen
inwoners nemen zelf ook initiatief om problemen op te lossen, of kansen te pakken die de zelf-en samenredzaamheid
bevorderen. Vanwege de grote diversiteit aan uitdagingen vraagt dit een open en flexibele houding of rol van de
gemeente, het bestuur en haar ambtenaren.
Stand van zaken
De Adviesraad Sociaal Domein is in 2019 begonnen en nu bijna 2 jaar actief. De eerste evaluatie is afgerond. De
verbeterpunten die daaruit komen, moeten nog worden opgepakt.
Wel hebben we bij verschillende thema's partners een plek kunnen geven om samen aan beleid en uitvoering te
werken. Zoals bij de Bestuursopdracht Wmo en het Beleidsplan Schuldhulpverlening. De startnotitie ‘Op weg naar
een stevige Sociale Basis’ is vastgesteld in de raadsvergadering van april 2020. De planning voor deze versterking
van de voorliggende voorzieningen is verruimd tot juli 2021. Los daarvan is, ook in het kader van Corona, sterker
ingezet op de ondersteuning van jongeren. Dit loopt via onze maatschappelijke partners zoals Buurtzorg Jong en
het Sociaal Werk. Het beleidsplan schuldhulpverlening is in oktober 2020 in de raad vastgesteld. Vervolgens is het
Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening opgepakt, en de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2021 vormgegeven. De
invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Bij de vaststelling van het beleidsplan
Inburgering heeft de gemeenteraad aangegeven graag met de oorspronkelijk gekozen voortvarendheid, de nieuwe
aanpak Inburgering in te voeren.
De uittreding uit Laborijn is per 1 januari 2021 gereed. Onze aanpak staat met STOER op een gedegen fundament.
We geven over de gehele breedte van Werk en Inkomen uitvoering aan onze visie 'naar het Hart van de Beweging'.
De basis is op orde. 2021 wordt het jaar van fase 2 van de Transformatie in de kijk op Werk. Het project Meedoen
Werkt! wordt in de kern geraakt door de Corona-crisis. De aanpak is gebaseerd op ontmoeting tussen
werknemers en werkgevers. Dit heeft in 2020 niet of nauwelijks plaats kunnen vinden. We hebben gewerkt aan
een alternatieve manier om onze inwoners te bereiken. Resultaten zijn er wel, maar heel beperkt. Het
gedachtegoed van Meedoen Werkt! is meegenomen in STOER.
De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt heeft vanuit de gemeente in 2020 uiteindelijk minder aandacht
gekregen dan de bedoeling was. We nemen dit in 2021 wel weer mee in de aanpak van fase 2 rondom Werk en
Inkomen. De Meedoenregeling, inclusief het Kindpakket, is geactualiseerd en er zijn verbeteringen aangebracht in
de wijze van aanvragen. Schuldhulpverlening, Gemeentelijke Belastingen, Bijzondere Bijstand en Werk en Inkomen
komen steeds dichter bij elkaar. Uiteindelijk moet dit resulteren in één ondersteuning aan onze inwoners met
vragen rondom financiën.
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-2.1.4: Vrijwilligers en inwoners die mantelzorg verlenen voelen zich erkend, gewaardeerd en weten dat er ondersteuning
mogelijk is.

Vrijwilligers en mantelzorgers vervullen een belangrijke rol bij de ondersteuning van onze inwoners. Ons doel is dat zij
zich erkend en gewaardeerd voelen en weten dat er ondersteuning mogelijk is als zij dat nodig hebben. Zij worden
gesteund door elkaar, hun omgeving en als het nodig is ook door de gemeente. En kunnen mede daardoor hun inzet
volhouden.

Stand van zaken
Passend bij de visie ‘naar het hart van de beweging’, werken we samen met professionals aan de duurzame
doorontwikkeling van de informele zorg en vrijwillige inzet. Uitvoeringsbeleid past daar niet langer bij.
De samenwerking tussen Mantelzorg steunpunt en het lokaal team jeugd is gestart.
De integrale trainingen in de methodische aanpak ondersteuning van informele zorg is online gestart en loopt
door in 2021.
Veel vrijwillige inzet (met name aan kwetsbare inwoners) is online gecontinueerd. Vindingrijkheid is aanwezig. Zo
is bijv. de sociale cohesie versterkt met ‘straat bingo’s op 1,5m afstand’.
-2.1.5: De gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen.

Wij willen de gezondheidsvaardigheden van onze inwoners verhogen zodat zij in staat zijn om zelf hun
(gezondheids)problemen op te lossen of te voorkomen. Zij beschikken over informatie over gezond leven, begrijpen die
informatie en zijn daardoor actief bezig met hun gezondheid. De mate van overgewicht en zorgafname zijn hierna in
beeld gebracht.

Stand van zaken
Het Preventieprogramma 'Positieve gezondheid en preventie' is regionaal opgesteld. In de 2e helft van 2020 is dit
lokaal vertaald. Het Lokaal Plan Gezondheid wordt in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Ondertussen is een start gemaakt met de Dementievriendelijke gemeente.
Het belang van sport en bewegen is tijdens de coronacrisis erg benadrukt. Voldoende sporten en bewegen en een
gezonde leefstijl dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners en ook aan het sterker zijn dan het coronavirus.
Samen met Helpgewoon Buurtsport, Achterhoek in Beweging en onze sportverenigingen proberen we het
verantwoord sporten zoveel mogelijk te stimuleren. De sportverenigingen hebben we tijdens de coronacrisis
zoveel mogelijk ondersteund met berichtgeving en steunmaatregelen van de gemeente, provincie en het Rijk. We
zien dat veel sportverenigingen creatief zijn geweest en binnen de mogelijkheden afgelopen periode zijn
doorgekomen. Dit heeft ook geleid tot mooie en nieuwe samenwerkingen en initiatieven. Helpgewoon Buurtsport
en Achterhoek in Beweging hebben hierbij op een aantal vlakken ondersteund. Het Lokaal sportakkoord Oude
IJsselstreek hebben we door de coronamaatregelen in 2020 niet op kunnen pakken. Dit gaan we nu in het
voorjaar van 2021 doen. Afgelopen jaar zijn al een aantal Achterhoekse gemeenten met een lokaal sportakkoord
gestart. De ervaringen van deze gemeenten willen we meenemen in ons proces, dat moet leiden tot een Lokaal
Sportakkoord van en voor het sportlandschap van de gemeente Oude IJsselstreek.
De eerste 3 maanden 2020 zijn volgens planning verlopen. De rest van 2020 verliep helemaal anders dan gepland.
De deelnemers van het CEPA hebben in gezamenlijkheid de moeilijkheden zo goed mogelijk getrotseerd, en
hebben daarvoor ook ondersteuning van de Provincie ontvangen. Om cultuurorganisaties toekomstbestendig te
maken, is er ook gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling door de Provincie. In 2021 zal het CEPA daar ook
gebruik van maken. De uitreiking van de ‘kunst en cultuurprijs Oude IJsselstreek’ 2020 vond plaats op zaterdag 26
september, ‘Corona-proof’ met maximaal 50 bezoekers, 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. Op 13 maart 2021 zijn alsnog de prijzen uitgereikt om de sportprestaties van 2019 te
eren.
De Wvggz is op 1 januari 2020 geïmplementeerd. In 2020 hebben wij vooral ingezet op preventie. We hebben dan
ook in 2020 geen aanvragen Wvggz (verkennend onderzoek) ontvangen. Wij vermoeden dat deze positieve
ontwikkeling mede te maken heeft met de inzet van onze wijkfunctionaris.
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De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit heeft ook
gevolgen voor de doordecentralisatie van Beschermd wonen deze stond gepland voor 2022, maar is met een jaar
uitgesteld tot 2023. Inmiddels gaan we door met de voorbereiding van de lokale implementatie en de regionale
afspraken.
-2.1.6: Binnen 4 jaar een inclusieve gemeente.

We zijn binnen 4 jaar een inclusieve gemeente die zoveel als mogelijk zonder drempels toegankelijk is. Inwoners merken
op fysiek en sociaal gebied dat er rekening gehouden wordt met hun beperking of de beperking van een ander.
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 15 actieve leden die
zich voor allerlei projecten inzetten. Ondanks de Corona-crisis is het toch gelukt een aantal mooie dingen te
realiseren, zoals een eigen pagina op de website, het opstarten van een adviesgroep en een rondgang door
Varsseveld. Binnen de gemeentelijke organisatie hebben we een eigen projectgroep Onbeperkt meedoen. Met
deze groep zijn we vooral bezig geweest om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld een
toegankelijkheidswijzer gemaakt voor alle collega's, zodat ze nu weten hoe ze een document toegankelijk
kunnen maken. Verder voldoet onze website inmiddels aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid en
hebben we zelfs recentelijk het waarmerk Drempelvrij behaald. Wat helaas nog steeds niet is gelukt, is de
bijeenkomst met beleidsadviseurs, inwoners en externe organisaties om te praten over de aanbevelingen van de
nulmeting. Deze bijeenkomst volgt nu in 2021 en in de tussenliggende periode gaan we alvast aan de slag met
de thema's sport, inclusief onderwijs en toegankelijk bouwen.
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*2.2: Een leven lang leren
Wat wilden we bereiken? (doel)
-2.2.1: Alle inwoners van de gemeente hebben een startkwalificatie.

Inwoners tot 27 jaar zonder startkwalificatie hebben we in beeld en ondersteunen we bij het verkrijgen van een
startkwalificatie of het realiseren van een beter toekomstperspectief.
Stand van zaken
Om verborgen werkloosheid en schuldenproblematiek onder jongeren zichtbaar te maken wordt maandelijks een
actuele lijst opgesteld van jongeren (18 tot 27 jaar) zonder een startkwalificatie die niet zijn ingeschreven op een
opleiding en ook geen inkomsten uit werk hebben. Deze jongeren worden allemaal actief benaderd om te zien of
aanvullende ondersteuning nodig is. Gemiddeld werden in 2020 4 jongeren per maand bezocht, waarbij in
slechts 10% van de gevallen sprake was van verborgen werkloosheid. In 20% van de gevallen is sprake van
(naderende) financiële problemen. 85% van de jongeren stelt het op prijs dat zij actief benaderd werden.
-2.2.2: We dringen laaggeletterdheid in onze gemeente terug.

Ook in onze gemeente komt laaggeletterdheid voor, vaak niet zichtbaar. Wij zetten ons in om laaggeletterde inwoners te
helpen zodat ze nog beter kunnen meedoen in de samenleving.
Stand van zaken
We hebben een regionaal- en lokaal uitvoeringsplan opgesteld. De regionale werkgroep is onder andere bezig
met een aanbestedingstraject voor Volwasseneneducatie. In maart 2021 is bekend wie de nieuwe aanbieder
wordt. Een lokale werkgroep wordt nog ingericht om het lokale uitvoeringsplan uit te voeren.

Wat heeft het gekost in 2020?
Programma 2
Baten

Begroot voor wijziging Begroot na
2020
wijziging 2020
11.788

13.266

Rekening Afwijking(tov begroot na
2020
wijziging)
21.855

8.589

Lasten

51.648

52.839

61.810

8.970

Saldo

-39.860

-39.574

-39.955

-382

Bedragen x 1.000
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Programma 3: De werkende gemeente
*3.2: Een leven lang leren
Wat wilden we bereiken? (doel)
-3.2.1: In 2020 komen we tot een brede visie, beleid en samenwerking op het gebied van onderwijs.

Onze kinderen verdienen het beste onderwijs en goede zorg dichtbij huis. De faciliteiten op het gebied van onderwijs en
educatie moeten actueel en dekkend te zijn. Scholen fungeren steeds meer als centrum van afstemming tussen
onderwijs, welzijn en zorg bij de vroegsignalering en preventieve aanpak. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk
om een breed gedragen visie op het gebied van onderwijs en educatie op te stellen als kader voor ons huidige handelen
en richting gevend voor de toekomst.
Stand van zaken
Zowel de scholen als de opvangorganisaties hebben zich enorm ingezet om in te kunnen spelen op de gevolgen
van de schoolsluitingen en afstandsonderwijs vanwege het Coronavirus. Daarin is heel veel energie gestoken.
Onze coördinerende rol bij de noodopvang heeft bijgedragen aan versterking van de samenwerking en betere
afstemming tussen en met onze samenwerkingspartners (onderwijs, kinderopvang, zorg). We hebben met de
schoolorganisaties in de LEA (Lokaal Educatieve Agenda) na de eerste golf geëvalueerd en geconstateerd dat
we er onder meer in geslaagd zijn om met de noodopvang alle kwetsbare kinderen in beeld te houden. Dit is
gerealiseerd met een grote betrokkenheid, creativiteit en goede onderlinge afstemming tussen alle betrokken
partijen. Onze hernieuwde inzet en begeleiding van de LEA heeft ertoe bijgedragen dat de onderwerpen op deze
agenda breder zijn en dat we een goede basis hebben voor verdergaande samenwerking en afstemming tussen
de jeugdwet en passend onderwijs. De actuele zorgen over groeiende ongelijkheid bij de ontwikkeling van
leerlingen is een ander thema dat op de LEA agenda gezamenlijke inzet en prioritering vraagt. We werkten goed
samen bij de taalklassen en de versterking van de samenwerking met leerplicht en buurtzorgjong. De
zomerschool heeft in 2020 door omstandigheden niet plaatsgevonden, maar de voorbereidingen voor een
zomerschool 2021 zijn al wel in 2020 gestart. Door vroegtijdig verzuim te herkennen en sneller te kunnen
doorschakelen om de vaak achterliggende problematiek te begrijpen zien we dat de effectiviteit en
doelmatigheid van leerrecht wordt versterkt. Begin 2021 wordt deze huidige preventieve aanpak geëvalueerd.
Aan de hand van de analyse van het huidige leerlingenvervoer wordt in 2021 een nieuwe verordening
leerlingenvervoer opgesteld, waarbij meer maatwerk en zelfredzaamheid en kansen voor de doelgroep
belangrijke uitgangspunten zijn.
-3.2.2: Onderwijshuisvesting .

De gemeente en de schoolbesturen bieden voor alle leerlingen een passende onderwijsplek, zoveel mogelijk dichtbij huis.
De onderwijshuisvesting is adequaat en duurzaam om ook in de toekomst de nodige diversiteit en kwaliteit van het
onderwijs te kunnen bieden. Door het bouwen van kindcentra realiseren we, fysiek, de gewenste samenhang en
afstemming tussen kinderopvang, jeugdzorg e.d.
Stand van zaken
Ook in 2020 heeft de gemeente geparticipeerd in het initiatief van schoolorganisaties voor onderwijshuisvesting in
Silvolde. Dit project "Samen Leren Silvolde" om samen te komen tot een gemeenschappelijke visie op doorgaande
leerlijnen en een locatiekeuze in Silvolde heeft na verschillende overleggen geleid tot het advies dat de huidige
locatie van De Plakkenberg de meest geschikte locatie is voor het in 2021 nader uit te werken IKC Silvolde. De
lokale visie op de doorgaande leerlijnen zal in 2021 breder worden gedeeld met stakeholders om te kunnen dienen
als bouwsteen voor verdere uitwerking.
Voor het te realiseren IKC in Gendringen is door de gemeente samen met de betrokken besturen een principe
keuze gemaakt om op de locatie van de huidige Christoffelschool vervangende nieuwbouw te gaan realiseren.
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Daarmee is de basis gelegd voor de vaststelling van de definitiefase van het project, dat nu onder leiding van een
procesbegeleider verder wordt uitgewerkt. De besluitvorming van deze fase is in het tweede kwartaal van 2021
gepland.
Naast deze projecten, voortkomend uit het IHP, zijn er ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en
ventilatievoorzieningen in schoolgebouwen. Samen met de betreffende schoolbesturen zijn we deze in kaart aan
het brengen om met geactualiseerde leerlingenprognoses en onderwijskundige ontwikkelingen, in 2021 te komen
tot een visie op duurzame onderwijshuisvesting in onze gemeente en te kijken hoe die zich verhoudt met het
huidige IHP.

*3.3: Bloeiende economie
Wat wilden we bereiken? (doel)
-3.3.1: Zorgen voor goede bedrijventerreinen.

Wij zorgen voor goede bedrijventerreinen zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen en/of kunnen groeien. Om bestaande
bedrijventerreinen vitaal te houden werken we een projectaanpakdocument "toekomstbestendige bedrijventerreinen". We
zetten vol in op de realisatie van Hofskamp-Oost III.
Stand van zaken
3.3.1 Zorgen voor goede bedrijventerreinen
Samen met vertegenwoordigers van ons bedrijfsleven (onder andere de VIV en IBOIJ) en in afstemming met de
provincie Gelderland hebben we in 2020 gewerkt aan de planuitwerking van bedrijventerrein Hofskamp-Oost III.
We zetten in op het bieden van ontwikkelmogelijkheden specifiek gericht op de innovatieve maakindustrie. Met
het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan (december 2020 door het college en januari 2021 door de
raad) zijn de planologische kaders vastgesteld voor dit nieuw te ontwikkelen bijzondere bedrijventerrein met
ambities voor een duurzame en emissiearme opzet. Het welzijn van de werknemer en ruimte voor
natuurontwikkeling in het noordelijke deel zijn inspanningen die eveneens bijdragen aan een hoogwaardig,
duurzaam en toekomstgericht bedrijventerrein.
Het VIP beslaat een bruto oppervlakte van circa 43 hectare (inclusief natuurontwikkeling en waterberging),
waarvan de gemeente al een aanzienlijk deel in eigendom had. In 2020 is het verwervingstraject van de
(huis)percelen gestart. De planning is om het verwervingstraject eind 2021 afgerond te hebben.
In 2020 hebben we nadere uitvoeringsafspraken gemaakt voor het in 2019 vastgestelde Regionaal Programma
Werklocaties (RPW). In het RPW is de ontwikkelopgave van Hofskamp-Oost III (nu dus het VIP) opgenomen. De
gemeenten in de Achterhoek en de provincie Gelderland hebben zich hiermee gecommitteerd aan de
ontwikkeling van het VIP. In het RPW hebben we bovendien vooruitgelopen op een mogelijk toekomstige
behoefte rond Ulft in. De verkopen en reserveringen op de Rieze gaan inmiddels voorspoedig. In de RPWBedrijventerreinmonitor Achterhoek hebben we daarom ook al een verkenningsopgave voor aanvullende behoeft
aan bedrijventerreinen ook opgenomen.
Met Varsseveldse ondernemers hebben we vastgesteld dat de naam "Varsseveld Industriepark" (VIP) een
passendere naam is voor de diverse terreinfasen Hofskamp. Met gemeentelijke ondersteuning hebben zij de
website www.hetvip.nl in het leven geroepen.
Uit een analyse van de bestaande bedrijventerreinen is naar voren gekomen dat vooral de bedrijventerreinen
IJsselweide te Gendringen-Ulft en Hofskamp-Zuid te Varsseveld de hoogste urgentie scoren als het gaat om
maatregelen om deze toekomstbestendig te houden. Op andere terreinen, zoals Hofskamp Oost fase 2, zijn ook
mogelijkheden genoemd om het terrein te verbeteren, maar daar zijn ze minder ingrijpend. Om een aanpak per
bedrijventerrein te ontwikkelen zijn we in 2020 gestart met een nadere analyse van de terreinen en hebben we
bepaald welke onderwerpen de aandacht verdienen. In juni 2021 informeren we de raad over de vorderingen
hiervan. Uitvoering van revitalisering van bedrijventerreinen is kostenintensief. In afstemming met onze WestAchterhoek partners voeren we overleg met de provincie Gelderland over externe bijdragen.
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-3.3.2: Afspraken per kern over ondernemerschap.

Het maken van afspraken per kern over ondernemerschap hebben we in Terborg middels het project Ondernemers aan
Zet gedaan. Positief zijn niet alleen de resultaten van Ondernemers aan Zet en de invulling van leegstaande panden door
de nieuwe woningbouwcriteria, maar ook het versterken van de banden tussen ondernemers en de gemeente. Aan de
hand deze projectopzet willen we daar in 2020 ook in Ulft mee beginnen. Vanwege het coronavirus is dat er nog niet van
gekomen. Voor Varsseveld en Gendringen heeft een adviesbureau de opdracht gekregen om gebiedsvisies op te stellen.
Die kunnen helpen bij het maken van afspraken over ondernemerschap per kern.
Na het centrum in Varsseveld en industrieterrein Akkermansweide in Terborg heeft het centrum van Terborg ook een
ondernemersfonds gekregen. Voor het centrum van Ulft wordt ook een ondernemersfonds opgezet dat in april 2020
door de gemeenteraad behandeld zal worden. In 2020 zullen er bovendien parkmanagementorganisaties opgezet gaan
worden op industrieterreinen Hofskamp, Hofskamp-Zuid en Hofskamp-Oost in Varsseveld en De Rieze in Ulft. Onderdeel
van deze parkmanagementorganisaties is het opzetten van een ondernemersfonds.
Met de nieuwe wooncriteria kan er nog beter dan voorheen leegstand en verloedering van leegstaande winkelpanden
tegengegaan worden. Dat is ook belangrijk om het winkelbestand te concentreren zodat de detailhandelsstructuur sterk
en vitaal blijft. Op een aantal plekken wordt dit al toegepast. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn te vinden in de
centra van Varsseveld en Terborg. Op andere plekken kan het nieuwe afwegingskader voor wonen in de toekomst als
oplossing dienen, mits de pandeigenaren dat ook willen.
Stand van zaken
We willen toe naar vitale, leefbare en economisch krachtige kernen. Onderdeel daarvan is het tegengaan van
leegstand en het toewerken naar compacte en groene winkelcentra. De coronacrisis legt hier extra nadruk op.
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 door de gemeenteraad behandeld waarin toegewerkt wordt naar
compacte en vitale winkelcentra. De eerste resultaten in de gebieden zijn het afgelopen jaar al te zien:
leegstaande winkels worden getransformeerd tot woningen en er hebben zich zelfs een paar nieuwe
ondernemers in de centra gevestigd. Verder is in Terborg het project Ondernemers aan Zet uitgevoerd met
verschillende aanknopingspunten om Terborg van impulsen te voorzien. Die impulsen zijn het afgelopen jaar als
één van de bouwstenen in de Visie Oude IJsselzone verwerkt.
Om al deze ontwikkelingen op gemeentelijk niveau vorm te geven is het Ontwikkelingskader Detailhandel
opgesteld en door de gemeenteraad in december 2020 vastgesteld. Daarin staan vier hoofdlijnen waarmee we
de detailhandel in de gemeente willen steunen: inzet op vergroening en beleving, tegengaan van leegstand en
inzet op transformatie, het stimuleren van ondernemerschap en de inzet van maatwerking op basis van een
clusterbenadering. De OPFOIJ (de besturen van de ondernemersverenigingen uit Gendringen, Ulft, Silvolde,
Terborg en Varsseveld) kunnen zich hierin vinden in en daardoor biedt het Ontwikkelingskader ondanks de
impact van de coronacrisis houvast voor verdere ontwikkeling in de detailhandel.
Helaas hebben we in Ulft het project Ondernemers aan Zet nog niet kunnen starten vanwege de beperkingen
door de coronamaatregelen. Dat hopen we in 2021 alsnog te gaan doen. Wel is er in Ulft in 2020 al een
ondernemersfonds opgericht.
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-3.3.3: Versterken van de toeristische sector.

De toeristische sector biedt werkgelegenheid en zorgt voor een aantrekkelijke recreatieve gemeente voor zowel onze
inwoners, als bezoekers aan onze gemeente. Daarom zetten we in op het versterken van de toeristische sector.
Stand van zaken
De Beleidsnotitie T&R Oude IJsselstreek 2020-2024 is april 2020 vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap
gezet om de ambities voor de T&R-sector op een hoger plan te tillen. De meerjaren uitvoeringsagenda van de
Beleidsnotitie T&R is uitgewerkt en daar aan wordt inmiddels uitvoering gegeven.
Samen met Stichting DRU-Industriepark zijn we in 2020 gestart met een ruimtelijke verkenning naar
mogelijkheden om binnen het DRU-Industriepark een (depot)museum en een hotelaccommodatie te realiseren.
Ook worden mogelijkheden onderzocht om de recreatief-toeristische beleving van de oeverzone van de Oude
IJssel ter hoogte van Ulft te verbeteren. De eerste beelden van de ruimtelijke verkenningen zijn december 2020
met de raad gedeeld. Dit is een eerste stap om de haalbaarheid van de additionele initiatieven binnen de
Beleidsnota T&R in beeld te brengen.
Ondernemers in de recreatief-toeristische sector zijn het afgelopen jaar hard getroffen door de maatregelen ter
bestrijding van de Corona-crisis. Tijdens bedrijfsbezoeken hebben we onze betrokkenheid getoond en informatie
opgehaald waar de grootste knelpunten zich voordoen en hoe we daarop kunnen inspelen. Om de ondernemers
in de toeristische sector te ondersteunen, hebben we ondermeer besloten om de aanslagen voor de
toeristenbelasting over 2019 uit te stellen.
In juli 2020 is het Toeristisch Inspiratiepunt (TIP) binnen het Loongebouw in gebruik genomen. Hiervoor heeft
Stichting DRU-Industriepark een Leader-subsidieaanvraag ingediend en ontvangen. Het TIP geeft een
aansprekend totaaloverzicht van het toeristisch aanbod binnen onze gemeente en in onze grensregio. Daarnaast
is het TIP de centrale ontvangstbalie voor het DRU Industriepark. De DRU exploiteert met ondersteuning van vele
VVV-vrijwilligers de VVV-functie in het TIP. Hiermee heeft onze lokale VVV-functie een doorstart kunnen maken.
Mede doordat veel mensen vakantie hebben gevierd in Nederland en ook in de Achterhoek en omdat
streekgenoten in de eigen omgeving bleven heeft het TIP een vliegende start gemaakt en heeft het veel
bezoekers mogen verwelkomen. In november 2020 heeft de notariële oprichting van Stichting Toerisme
Recreatie Oude IJsselstreek (STROIJ) plaatsgevonden waarin toeristische ondernemers binnen onze gemeente
met elkaar inzetten op het versterken en ontwikkelen van toeristisch aanbod in de gemeente Oude IJsselstreek.
Met de doorstart van de lokale VVV en de oprichting van het ondernemersplatform STROIJ is de lokale R&Tsamenwerkingsstructuur versterkt. Hiermee is uitvoering gegeven aan een opgave die eveneens in de
Beleidsnotitie T&R is opgenomen.
Ons rode loperbeleid voorziet in ondersteuning van ondernemers in deze sector en zij weten de weg steeds vaker
te vinden.
Door de Regio-coördinator T&R is in 2020 gewerkt aan diverse opgaven zoals het actualiseren van de
Verhalenbankjesroute, onze deelname in de Geluksgids Achterhoek en de oplevering van een nieuwe website
VVV Oude IJsselstreek.
-3.3.4: Vergroten van de wendbaarheid van de economie en behoud werkzekerheid.

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.
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Stand van zaken
Het coronavirus en de effecten daarvan hebben het jaar 2020 voor een groot deel bepaald. Ook economisch.
Hoewel we eind 2019 al de eerste tekenen van de economische impact zagen, heeft de langdurige impact van de
coronacrisis geleid tot het Aanvalsplan Conjuncturele Schommelingen (Plan B) waarover eind 2020 met de
gemeenteraad van gedachten gewisseld is. Daarmee volgen we internationale en landelijke trends, want we zien
dat allerlei overheden zich inzetten om de economie op peil te houden en tegelijkertijd robuuster, innovatiever en
duurzamer uit de crisis willen komen. Voor Oude IJsselstreek betekent dat we inzetten op vijf gebieden: industrie,
bouw, zorg, toerisme en plattelandsontwikkeling. We verwachten dat daar een belangrijk deel van de
toekomstige duurzame economie van de gemeente ligt. Dat draagt bij aan de brede welvaart. Het afgelopen jaar
zagen we al een aantal positieve ontwikkelingen. Zo heeft het bedrijfsleven zich verenigd in een coöperatie die
een huurcontract met ons aan is gegaan om de startup locatie SHII echt vorm te geven om zo innovatie binnen
de smart industry te versnellen en startups aan de regio te binden. Daarnaast zijn we onder andere begonnen
met het (proces tot het) toekomstbestendig maken van industrieterreinen, hebben we het voortouw genomen in
de samenwerking met het Stadslab van Hogeschool Saxion (inclusief de bootcamp in de regio), opende de
Technologie & Zorg Academie in het Civon Innovatiecentrum en zijn we lid geworden van coöperatie De Marke
en participeren we in het project Toekomstbestendige Erven om de agrofood sector te steunen.
Voor een groot deel zijn de plannen met extra investeringen al in de Voorjaarsnota 2021 vervat en door de
gemeenteraad vastgesteld, zij het dat de gemeenteraad met moties extra middelen aan toerisme en
woningbouw heeft toegekend. Per additionele opgave zullen we daarover ook met de gemeenteraad van
gedachten gaan wisselen.
Dat neemt niet weg, dat er grote verschillen tussen sectoren zijn. Een aantal sectoren hebben een goed jaar
achter de rug, zoals bepaalde vormen van verblijfstoerisme, de bouwsector (inclusief de bouw- en tuincentra) en
industriële bedrijven als Van Raam die in de finale van de Koning Willem I Prijs stond. Dat vertaalt zich ook in
positieve (vooruitzichten op de) grondverkoop op de industrieterreinen. De vaststelling van het bestemmingsplan
van Het VIP is een zeer positieve ontwikkeling. Bovendien laat de coronacrisis het belang van duurzaamheid en
korte ketens zien. Wat dat betreft, loopt het project Zonnige Bedrijven Achterhoek goed: met de realisatie van
ruim vijf hectare zon op dak komen we uit op twaalf hectare zon op dak en is de doelstelling van twintig hectare
zon op dak binnen bereik. Daarmee dragen we bij aan de realisatie van het Akkoord van Groenlo. Maar er zijn ook
sectoren die al economische schade hebben opgelopen. Dat is op hoofdlijnen te zien aan cijfers van bijvoorbeeld
het CBS en het UWV, zij laten duidelijk zien welke sectoren het moeilijk hebben. De zwaarst getroffen sectoren
zijn: sport, kunst en cultuur, (dag)recreatie, evenementensector, personenvervoer, fossiele energiesector, horeca
en non-food detailhandel, met name schoenen- en kledingwinkels. Hoewel de impact sterk regionaal verschilt,
zien we in onze gemeente dat de evenementensector geraakt is (denk aan Huntenpop), net zoals de
(dag)recreatie, horeca en de non-food detailhandel. We hebben verder gedurende de coronacrisis veel contact
gehad met zowel de industriële kringen IBOIJ en VIV als de OPFOIJ (de vijf ondernemersverengingen). Samen
met hen hebben we gekeken naar wat mogelijk is om de economie en leefbaarheid op peil te houden, uiteraard
wel binnen de coronamaatregelen. Denk aan het bieden van uitstel van belastingen voor ondernemers in de
branches toerisme, de markt en detailhandel. Ook hebben we samen met de ondernemers binnen de
coronamaatregelen actief gekeken naar het bieden van extra mogelijkheden voor terrassen voor de horeca in de
zomer van 2020 en veilige winkelstraten in de grotere winkelcentra in de winter van 2020. Tot slot hebben we
samen met de ondernemersverenigingen extra media-aandacht besteed aan de actie “koop lokaal” om de lokale
ondernemers te steunen.
Verder hebben we, als opvolging van de werkzaamheden van Laborijn op dit vlak, een ondernemersloket bij Stoer
BV geopend waar ondernemers een beroep kunnen doen op allerlei Rijksregelingen. Denk aan Rijksregelingen als
de Tozo, Voor 2021 gaan we dat voortzetten en dan gaat het om regelingen als de Tozo en Tonk. Het doel is
steeds om ondernemers zo snel en goed mogelijk te helpen. Als gemeente wijzen we ondernemers actief door
naar dit loket.
Daarnaast hebben we veel gesproken met allerlei verschillende individuele ondernemers en bedrijfsbezoeken
gebracht. Niet alleen zodat zij zich gehoord en gesterkt voelen, maar ook om samen met de ondernemers te
kijken naar wat er wel kan binnen de coronamaatregelen. We horen van de ondernemers dat zij dit waarderen en
de gemeente als partner zien, ook als we in 2021 naar versoepelingen toe gaan werken. Dat biedt perspectief.
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*3.4: Over onze grenzen heen kijken
Wat wilden we bereiken? (doel)
-3.4.1: Intensievere samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden.

Regionale en internationale samenwerking is belangrijk om vraagstukken op te kunnen lossen. Demografische
ontwikkelingen leiden tot opgaven en vraagstukken die zich niet beperken tot de gemeente- en landsgrenzen. Om onze
ambities te realiseren is samenwerking belangrijk. Regionale en internationale samenwerking biedt kansen op
economisch en cultureel gebied en op de onderwijs- en arbeidsmarkt. We maken onszelf en de regio sterken. Samen sta
je sterken, heb je meer geld en meer invloed.
Stand van zaken
In 2020 dienden we samen met de Wirtschaftsforderung Bocholt en de gemeenten Aalten, Winterswijk en
Doetinchem een subsidieaanvraag in bij de Regio Achterhoek, voor het project GROS Regiodeal. "GROS " staat
voor 'grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren'. Doel van het project is verdere versterking van de
grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt. In het project zijn de activiteiten van het Internationaal
Netwerkbureau ondergebracht. De Regio Achterhoek keurde de aanvraag goed en het project ging op 1 juli van
start. GROS organiseerde in 2020 vijf goedbezochte online seminars voor ondernemers, een digitale conferentie
over waterstof, en een 'Talent Match Event' voor Nederlandse en Duitse ondernemers en studenten. De
Matchmaker van het Internationaal Netwerkburo voerde vijf en zestig adviesgesprekken. We willen nauwer
samen werken met de Nederlandse en Duitse buurgemeenten in het gebied van EUREGIO Rijn Waal. De banden
met de gemeenten in het gebied zijn in 2020 verder aangehaald. In het kader van de samenwerking schreven we
samen met Doetinchem en Montferland een reactie op de Strategienota van EUREGIO Rijn Waal. Vanwege
corona stonden geplande bijeenkomsten en activiteiten sinds het tweede kwartaal van 2020 in de wacht. Oude
IJsselstreek is in 2021 gastheer voor de jaarvergadering van de Ring van Europese IJzersteden. De
voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 begonnen en verlopen voorspoedig. Of deze vergadering in 2021 fysiek kan
doorgaan is i.v.m. de corona situatie nog de vraag. Zo niet, dan wordt een digitaal symposium georganiseerd.
Enkele activiteiten van de werkgroep IJzeren Ring worden doorgeschoven naar 2021, zoals het project
afvalbakken maken, het project IJzerwijs, en het project Kunstwerk Ring met medewerking van het Technasium
Almende Isala College.
-3.4.2: We hebben een intensieve samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid binnen de
achterhoek.

Vanwege demografische en economische opgaven werken overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties
al jaren samen in de Achterhoek (we noemen dat ook wel 'triple helix' of de 3 O's). Ook onze gemeente participeert
daarin. De samenwerking is in 2018 geïntensiveerd door het inrichten van een nieuwe samenwerkingsstructuur met een
Achterhoek Board, Achterhoek Thematafels en Achterhoek Raad. Aan de basis van deze doorontwikkelde samenwerking
ligt het document Visie Achterhoek 2030. Met deze visie richten wij ons met de 3 O's de komende jaren op de pijlers
Smart Economy, Smart Living en Smart Governance.
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Stand van zaken
In september ging de evaluatie van de Achterhoekse New Governance structuur van start. Zoals afgesproken
gebeurt dit twee jaar na de oprichting van de Achterhoek Raad. Die begon in september 2018. De evaluatie loopt
niet via de Achterhoek Raad, maar via de afzonderlijke gemeenteraden. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek
heeft hiervoor een subcommissie ingesteld, die namens de gemeenteraad van Oude IJsselstreek de input geeft
voor de evaluatie. De evaluatie wordt uitgevoerd door Bureau Berenschot. De resultaten worden halverwege
2021 verwacht.
In 2020 kreeg de Regio Achterhoek het tweede gedeelte van de Regio Deal gelden van het Rijk. We maakten een
concept overzicht van de plannen en projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie in de tweede
ronde. Niet alleen eigen initiatieven, maar ook projecten van anderen waarvoor we als gemeente cofinanciering
willen leveren. Voor de economische ontwikkeling van Oude IJsselstreek belangrijke initiatieven zoals de
doorontwikkeling van de Anton Tijdink Techniekopleidingen kregen met onze bestuurlijke steun subsidie uit de
Regiodeal. Onze subsidieaanvraag voor de Heuvelstraat werd goed gekeurd. Ook de pilot Zelfredzaamheid Z
Route waar onze gemeente aan meedoet kreeg subsidiegeld. We doen ook mee aan de projecten Smart Hub
Industry Incubator (SHII) en Smart Business Centre +. In 2020 werd in de eerste ronde van de Regiodeal ons
project GROS (grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren) gehonoreerd.

Wat heeft het gekost in 2020?
Programma 3
Baten

Begroot voor
wijziging 2020

Begroot na
wijziging 2020

Rekening
2020

Afwijking (tov begroot
na wijziging)

72

108

470

362

Lasten

3.113

2.948

3.399

450

Saldo

-3.041

-2.841

-2.929

-88

Bedragen x 1.000
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Programma 4: De dienstverlenende gemeente
*4.6: Van buiten naar binnen werken
Wat wilden we bereiken? (doel)
-4.6.1: De inwoner vindt dat we goed zichtbaar zijn in de wijk.

Inwoners, maar ook medewerkers van instellingen en ondernemers, hebben contact met medewerkers van de gemeente
in de eigen buurt of op de eigen locatie. En zij ervaren dat als een verbetering. Wij komen elkaar tegen op allerlei plekken,
buurten en wijken. We ontmoeten elkaar, werken samen en we steken de handen uit de mouwen.
Stand van zaken
Afgelopen jaar zijn we er, ondanks de beperkingen, in geslaagd om (digitaal) betrokken en zichtbaar te zijn bij
onze inwoners. Zo lukte het steeds beter om met alternatieve (digitale) manieren in contact te blijven. We
hebben met verschillende (digitale) workshops en sessies waardevolle inbreng bij onze inwoners opgehaald.
Daarnaast hebben we actief inwoners om feedback gevraagd rondom onze dienstverlening. Ook is het digitaal
aanvragen van producten en diensten verbeterd. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de minimaregelingen, waar een
meerderheid van de aanvragers, al dan niet samen met formulierenhulp, gebruik van heeft gemaakt. De Praotbus
stond klaar voor gebruik, maar kon helaas nog niet ingezet worden.
-4.6.2: De inwoner kan ons zowel online als offline goed en makkelijk bereiken.

In de visie dienstverlening 2020 staan onze ambities en plannen op zowel de digitale (online) als de persoonlijke (offline)
dienstverlening. Denk aan het blijven verhogen van de gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website en
het afhandelen van steeds meer online aanvragen. Maar ook onze bereikbaarheid aan de balie, telefoon e.d. voor vragen
over onze producten en diensten.
Stand van zaken
De nieuwe visie op dienstverlening en uitvoeringsprogramma is in april vastgesteld. Op basis hiervan zijn we aan
de slag gegaan met het toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van de website. Dit betekent dat de
gemeentewebsite eind 2020 volledig voldeed aan de wetgeving rondom digitale toegankelijkheid, in januari 2021
is hier het waarmerk drempelvrij voor behaald.
In 2020 is geen extern onderzoek gedaan naar bereikbaarheid, we hebben wel bij de collega's uitgevraagd hoe zij
denken over hun eigen bereikbaarheid, en hoe we dit kunnen verbeteren. Hieruit blijkt dat we op de goede weg
zitten, maar er zijn verbeterpunten waar we in 2021 aan gaan werken. Denk hierbij aan aangepaste spelregels, en
optimale communicatie over deze spelregels.
In 2020 zijn we aan de slag gegaan met het maken van webformulieren. De minimaregelingen zijn nu online aan
te vragen, dit wordt als zeer positief ervaren door de inwoners. We hebben in 2020 een overzicht gemaakt van
producten en diensten, en hebben we de strategie en het proces klaar om in 2021 een aantal producten
beschikbaar te maken voor online aanvraag.
Zie ook 5.10.4.
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-4.6.3: Met een taskforce werken.

Voor enkele grotere opgaven richten we een taskforce op zodat er meer denk- en uitvoeringskracht vanuit de
samenleving en de gemeente bij elkaar komt. Aan deze taskforces nemen mensen deel die voor de opgaven een
belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren en inbreng hebben. Geen “positiespelers” maar creatieve dwarsdenkers.
Mensen die hun nek durven uitsteken, die vanuit gezamenlijke belang denken, inspireren en geïnspireerd worden,
innoverend willen zijn en daarin zelf ook risico willen nemen. Van een taskforce verwachten we visie, kaders en plannen
waarmee partners en wij samen aan de slag willen. En als we op weg zijn monitoren de taskforces de voortgang en
halen de beruchte spreekwoordelijke “beren op de weg” weg. Dit zou moeten leiden tot meer gevoel van gezamenlijk
eigenaarschap, meer innovatie en snellere realisatie.
Stand van zaken
De taskforce wonen en zorg is eind 2019 van start gegaan. Samen met externe partners zijn we aan de slag
gegaan met het ontwikkelen van een visie en een afsprakenkader rondom wonen en zorg.
Een procesplan om te komen tot een visie Wonen en Zorg is door B&W vastgesteld en ter kennisname gebracht
van de raad. Streven was eind dit jaar een concept van de visie gereed te hebben. De volgende stappen om te
komen tot de visie zijn gezet in 2020:
•

Begin dit jaar is een rapport uitgebracht met actuele cijfers over vraag en aanbod intramurale zorg voor
ouderen;

•

In mei heeft een digitale bijeenkomst met stakeholders plaatsgevonden over de inhoud van dit rapport;

•

Het rapport is gepresenteerd aan het college; het college onderstreept de urgentie van meer geschikte
woonvormen voor senioren;

•

10 jaar wonen in de Zwanenpoort te Varsseveld is geëvalueerd, de rapportage is gereed;

•

Een enquête is uitgezet bij het bewonerspanel van de gemeente over de woonwensen van senioren; de
rapportage is gereed.

•

Als vervolg op de enquête zijn (online) interviews gehouden met bewoners over hun verhuiswens, resp.
over het levensloopbestendig maken van hun woning.

Volgens de oorspronkelijke planning was het streven eind 2020 een concept van de visie gereed te hebben. Door
corona is de uitvoering van de evaluatie Zwanenpoort, enquête bewonerspanel (Oude IJsselstreek Spreekt) en
interviews vertraagd. Volgens een aangepaste planning is het streven de concept visie voor de zomer van 2021
op te leveren.
-4.6.4: Platform Maatschappelijke Informatie Achterhoek.

De 10 Achterhoekse gemeenten en de regio 8HKAmbassadeurs vormen samen met het CBS een Platform
Maatschappelijke Informatie Achterhoek PMIA (wordt ook wel een Urban datacentre genoemd). Dit om voor de lokale en
regionale vraagstukken op een professionele wijze onze data in te zetten voor beleidsvoorbereiding, monitoring en/of
evaluatie.
Stand van zaken
Het PMIA heeft als doel het datagedreven werken (kwalitatief) te versterken. Er doen inmiddels 9 gemeenten
mee aan deze fase, breder dan alleen de Achterhoek. Inmiddels gaat het platform onder de naam Datalab GO
verder, omdat dit de lading beter dekt (Datalab Gelderland Oost). Nadat in 2019 succesvol een verkenningsfase
is afgerond, is in 2020 gewerkt aan een kwartiermakingsfase met het doel het platform operationeel te maken.
Onderdeel waren twee leergangen 'datagedreven werken', die in oktober en november plaats hebben gevonden.
De provincie Gelderland steunt het initiatief enthousiast en heeft een groot deel van de kosten voor deze
leergangen voor zijn rekening genomen.
De kwartiermakersfase is afrondend met een bestuurdersconferentie en 8 gemeenten zijn akkoord het Datalab
op te gaan zetten. Daarmee zijn in januari 2021 de eerste stappen gezet.
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Overige onderwerpen binnen programma 4
Wat wilden we bereiken? (doel)
-4.10.1: Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als schoon en veilig.

Vanuit het oogpunt ‘een schone omgeving’, werken we al enkele jaren met een uitgebreid inzamelsysteem. Dit
afvalscheidingssysteem heeft geleid tot goede resultaten. Maar het kan nog beter, door onder andere inwoners te
coachen over het goed scheiden van afval. Wat betreft Veiligheid staat komend jaar in het teken van het Integrale
Veiligheidsbeleid en activiteiten op het gebied van High Impact Crimes, ondermijning en cybercrime.
Stand van zaken
Het Integraal Veiligheidsplan is opgesteld en wordt in 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Het actieplan ondermijning is opgesteld. Het beleid dat de basis biedt om fenomenen binnen het thema
ondermijning te voorkomen is op orde. Daarnaast loopt er een lokaal ondermijningsoverleg
met (externe)partners. Hierin worden signalen van ondermijning besproken en indien nodig opgepakt. We zijn
gestart met bewustwording over ondermijning bij de collega's intern. Een plan voor bewustwording onder
externen ligt klaar.

Wat heeft het gekost in 2020?
Programma 4
Baten

Begroot voor wijziging Begroot na
2020
wijziging 2020

Rekening
2020

Afwijking (tov begroot
na wijziging)

727

685

744

59

Lasten

5.211

5.219

5.331

112

Saldo

-4.484

-4.534

-4.588

-53

Bedragen x 1.000
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Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead
Overige onderwerpen binnen programma 5
Wat wilden we bereiken? (doel)
-5.10.1: We hebben vastgesteld wat de taken zijn en hoe we ze uitvoeren

Dit noemen we interne beheersing. Werkprocessen zijn vastgelegd en we blijven de kwaliteit van de werkprocessen
steeds verbeteren.
Stand van zaken
Door de coronacrisis en personele verschuiving ligt het tempo voor het verder vormgeven van de interne
beheersing lager. Verbeteringen worden desondanks nog steeds doorgevoerd (bijvoorbeeld in het sociaal
domein en op het gebied van subsidieverstrekkingen). Over openstaande punten zijn en blijven we met elkaar in
gesprek om te verbeteren waar dat noodzakelijk is. We blijven denken in kansen en mogelijkheden om teams
daarbij verder te helpen. Eén punt waar in 2021 extra aandacht nodig is, is de inrichting van de
rechtmatigheidsverklaring.
-5.10.2: We gaan op de juiste manier met informatie van burgers en organisaties om.

We borgen privacy en informatieveiligheid door te voldoen aan wet- en regelgeving en we integreren privacy in alle
nieuwe processen en projecten.

Stand van zaken
Binnen grote nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de visie op dienstverlening en het project
rondom de uittreding van Laborijn is privacy en Informatieveiligheid expliciet meegenomen als onderdeel van het
traject. Sinds eind 2019 zijn er verschillende grote incidenten geweest, onder meer veroorzaakt door de Citrix
software.
Door de corona-maatregelen is er extra waakzaamheid nodig aangezien mensen grotendeels vanuit huis werken.
Hierdoor is er van de ict-dienstverleners veel flexibiliteit gevraagd bij het beoordelen of gebruikte applicaties
voldoen aan de eisen voor informatieveiligheid & privacy, en was het ook belangrijk om een sneller resultaat
hierop te leveren.
Iedereen binnen de gemeente alsmede partners van de gemeente moet aandacht blijven houden voor privacy en
informatieveiligheid. Het vernieuwde Informatieveiligheidsbeleid is in voorbereiding aangeboden te worden aan
het college ter vaststelling. Dit beleid is een samenvoeging van Privacy en informatiebeveiligingsbeleid, in lijn met
de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO, een soort ISO27001 norm voor overheden), AVG en andere weten regelgeving.
In 2020 zijn er 19 veiligheidsincidenten vastgelegd. 7 hiervan zijn beveiligingsincidenten en 12 zijn vastgelegd als
datalek. Het meest voorkomende type datalek, zijn datalekken waarbij de verkeerde ontvanger post of email van
de gemeente ontvangt.
Via waarstaatjegemeente.nl is een rapportage beschikbaar over informatieveiligheid inzichtelijk voor alle
inwoners.
De verantwoording van onze Suwinet- en DigiD-aansluiting zal middels een collegeverklaring de raad bereiken via
de jaarlijkse cyclus ENSIA. Op het moment van schrijven is reeds bekend dat Laborijn (tot eind 2020) voor de
aansluiting van Suwinet een afwijking had op het normenkader. Begin 2021 heeft Laborijn daarvoor een
verbeterplan opgeleverd. Bij de DigiD-aansluiting is één norm nog in onderzoek of daar vanuit de leverancier wel
of niet aan wordt voldaan. Het definitieve resultaat zal meegenomen worden via de collegeverklaring. Tevens zal
op een gelijk moment de privacyrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming via actieve informatie tot
de Raad komen.
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-5.10.3: De inwoner vindt dat de gemeente hem goed informeert.

De inwoner ontvangt of vindt de informatie die hij nodig heeft. Deze informatie is helder en begrijpelijk. De gemeente
gebruikt verschillende manieren om inwoners en bedrijven te bereiken. Dat varieert van persoonlijk contact via sociale
media tot een brief.
Stand van zaken
De communicatievisie 'oog en oor voor communicatie' is onze leidraad in de communicatie
richting inwoners. De ontwikkeling van de digitale communicatie is een continu proces. We hebben nieuwe
online middelen ingezet voor de communicatie en participatie met inwoners zoals online participatiesessies, live
chats, instagram en digitale nieuwsbrieven. We maken meer gebruik van infographics (in gemeentenieuws),
animaties en video's. De website voldoet op technisch gebied volledig aan de gestelde eisen. In januari 2021
hebben we bovendien het certificaat drempelvrij behaald. Daarmee is de website aantoonbaar toegankelijk.
-5.10.4: We zijn digitaal goed bereikbaar.

De vernieuwde website maakt dat we meer datagedreven kunnen inspelen op de vraag van de inwoner. En hierdoor onze
(digitale) dienstverlening naar een hoger niveau kunnen brengen. Met de nieuwe visie op dienstverlening als onderlegger
maken we stappen voor nog betere digitale bereikbaarheid. Zo zijn we alle producten en diensten in kaart aan het
brengen en gaan we deze analyseren in de nieuwe product- en dienstencatalogus.
We maken daarnaast steeds meer producten beschikbaar om online aan te vragen. Zo zijn sinds kort ook de
minimaregelingen (bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, etc.) online aan te vragen. Het streven is over twee
jaar 95% van alle producten en diensten online beschikbaar te maken. In 2020 willen wij het keurmerk toegankelijkheid
voor onze website verkrijgen.
Stand van zaken
De website is het belangrijkste digitale kanaal voor onze inwoners. In 2020 hadden we 35% meer bezoekers op
de website dan in 2019. Steeds meer producten maken we beschikbaar om online aan te vragen. Hiervoor is in
2020 een producten- en dienstencatalogus gemaakt. In dit overzicht houden we bij welke producten online
beschikbaar zijn, en voldoen aan de (wettelijke) standaarden die we in de visie op dienstverlening hiervoor
opgesteld hebben.
Zie ook 4.6.2.
-5.10.5: De basishouding is ‘ja mits’,

We gaan uit van mogelijkheden en denken mee met onze inwoner. Bij vraagstukken maken we de afweging tussen de
maatschappelijke effecten, de juridische regels en de financiële consequenties. Als we toch ‘nee’ moeten zeggen, leggen
we uit waarom dit zo is. Als we ‘ja’ zeggen, leggen we dat natuurlijk ook goed uit. Vooral maatwerkbeslissingen vragen
om een gedegen toelichting.
We moeten ons houden aan wetten en regels en rekening houden met het algemeen belang, maar zoeken hierin op deze
wijze naar een redelijke balans.
Stand van zaken
De basishouding 'ja' mits blijft gelden. We maken voortdurend afwegingen bij de bestaande vraagstukken en de
nieuwe ontwikkelingen die op ons af komen. Dit op basis van het beoogde effect, de geest van de regels en de
financiële consequenties. Daarmee werken we steeds bewuster ‘vanuit de bedoeling’.
Onze sturingsfilosofie versterkt dit en geeft richting voor het college en de organisatie. Tevens is met de raad in
een workshop verkend waar en hoe zij het werken uit de bedoeling kan ondersteunen en verstevigen.
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Wat heeft het gekost in 2020?
Overhead

Begroot voor
wijziging 2020

Baten

Begroot na
wijziging 2020
1.559

Rekening
2020
584

Afwijking (tov begroot na
wijziging)
672

89

Lasten

13.190

13.552

13.528

-24

Saldo

-11.632

-12.968

-12.855

113

Algemene dekkingsmiddelen
Baten
Lasten
Saldo

Begroot voor
wijziging 2020

Begroot na
wijziging 2020

Rekening
2020

Afwijking ( tov begroot
na wijziging)

72.824

74.605

75.579

974

48

-

-

-

72.775

74.605

75.579

974

Bedragen x 1.000
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Paragrafen
In de paragrafen geven we een dwarsdoorsnede van de begroting op een aantal onderwerpen door alle programma’s
heen. Dit betekent dat hier algemene beleidsregels worden geformuleerd die doorwerken in verschillende programma’s.
Het is dan ook mogelijk dat er doublures ontstaan met wat gemeld is in de programma’s zelf. Bedrijfsvoering is
verantwoord onder het hoofdstuk 'bedrijfsvoering'.
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Paragraaf financiering
Inleiding
De paragraaf financiering geeft inzicht in de financieringspositie en de beheersing van de risico’s die aanwezig kunnen
zijn bij het aantrekken en/of uitzetten (uitlenen) van middelen (geld). In deze paragraaf brengen we de kansen en risico’s
rond financiering in beeld.

Beleid
Bij het aantrekken en uitzetten van geld is het van belang dat slechts beperkt risico wordt genomen. De belangrijkste
kaders hierover zijn opgenomen in de volgende beleidsdocumenten:
•

Financiële verordening, artikel 212 (2016)

•

Treasurystatuut (2017). Het treasurystatuut is bij besluit in 2017 vastgesteld door de raad. Het treasurystatuut
is de vertaling van het door de gemeente gehanteerde treasurybeleid. In dit statuut zijn de doelstellingen,
richtlijnen en limieten van het beleid vastgesteld. Doel van het treasurybeleid is enerzijds om op een
verantwoorde wijze een zo goed (lees: hoog) mogelijk rendement te maken op belegde gelden. Anderzijds is het
doel om op een verantwoorde wijze gelden aan te trekken tegen een zo aantrekkelijk (lees: laag) mogelijke rente.
Kort gezegd levert een actief en gedegen treasurybeleid de gemeente juist geld op, respectievelijk bespaart het
de gemeente geld.

•

Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Op de bepalingen in deze wet berust het treasurystatuut.
Het uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van risico’s. Het doel is om doelmatig en doeltreffend om te
gaan met de beschikbare financiële middelen.

Financiering
Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte is het verschil tussen de boekwaarde van de investeringen en de vaste financieringsmiddelen.
Deze zijn terug te vinden op de balans. Onder vaste financieringsmiddelen verstaan we de reserves en voorzieningen
plus de vaste geldleningen. Hierbij houden we rekening met investeringen waartoe is besloten (nieuwe investeringen).
Een eventueel financieringstekort wordt eerst opgevangen door het opnemen van het goedkope kasgeld (tot de
kasgeldlimiet – zie onder kasgeldlimiet-). Voor het overige deel wordt een vaste geldlening aangetrokken. Dit jaar zijn de
financieringsmiddelen minder dan de financieringsbehoefte. Omdat daarnaast ook de voorraden voorgefinancierd
worden, is het restant opgevangen door kasgeld aan te trekken.

Financieringsbehoefte (x 1.000)

31-12-2020

Financieringsbehoefte
Boekwaarde (im)materiële vaste activa
Boekwaarde financiële vaste activa
Totaal financieringsbehoefte

138.789
10.417
149.206
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Financieringsmiddelen
Reserves (inclusief jaarrekeningresultaat)

29.154

Voorzieningen

7.418

Vaste geldleningen *

116.345

Totaal financieringsmiddelen

152.917

Financieringsoverschot

3.711

Leningenportefeuille
De gemeente heeft behoefte aan externe financiering voor het herfinancieren van de huidige (aflopende) geldleningen,
voor het bekostigen van investeringen, grondexploitaties en voor tijdelijke liquiditeitsbehoeften van de exploitatie
uitgaven.

Leningenportefeuille (x 1.000)
Stand leningen per 1 januari

2020
114.374

Reguliere aflossingen

18.029

Nieuwe leningen*

20.000

Stand leningen per 31 december

116.345

*Er zijn dit jaar 2 vaste geldlening aangetrokken. € 10 miljoen op 31 maart en 10 miljoen op 30 december.
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Activa
We kennen financiële en (im) materiële vaste activa. De meeste investeringen vinden plaats onder de materiële vaste
activa. Deze investeringen bestaan uit investeringen met maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut.
Investeringen die kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch
nut. Investeringen met maatschappelijk nut hebben geen mogelijkheid tot het verwerven van inkomsten, zoals wegen en
bruggen.
Op het moment dat een investering wordt gedaan, worden de kapitaallasten berekend en meegenomen in de exploitatie.
De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. Als de investering helemaal is afgeschreven (bijvoorbeeld na 10 jaar),
vallen de afschrijvingslasten vrij. Elk jaar hebben we daardoor zogenaamde ‘vrijval’ in de afschrijving. Dit is in feite de
ruimte voor nieuwe investeringen, uitgaande van een vast bedrag per jaar voor kapitaallasten.
Grote projecten en/of investeringen
Dit jaar zijn er een aantal grote projecten uitgevoerd of gestart te weten: het riool aan de Middelgraaf, de voorbereiding
voor het VIP (Varsseveld Industrie Park), de reconstructie van de Emmerikseweg en het bijbehorende riool, en de
kantoorinrichting van STOER, zie ook de toelichting op de vaste activa van de balans.

Risicobeheer
Wij zijn als gemeente voor onze uitgaven afhankelijk van externe financiering. De gemeente leent alleen geld voor de
uitvoering van gemeentelijke taken binnen de kaders van de Wet Fido en het treasurystatuut. Er is sprake van
totaalfinanciering; de gemeente trekt geen financiering aan voor specifieke projecten. Totaalfinanciering houdt in dat de
gemeente alle uitgaven samen financiert. Deze wijze van financiering leidt tot eenvoud en efficiency. De gemeente
gebruikt bij de financiering geen ingewikkelde financiële producten, zoals derivaten.
In de Wet Fido zijn kaders opgenomen ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld (kasgeldlimiet) en
het renterisico op de vaste schuld (renterisiconorm).
Kasgeldlimiet
Om het risico van kortlopende financiering te beperken is in de Wet Fido de kasgeldlimiet vastgesteld. De kasgeldlimiet is
een vastgesteld percentage berekend over de lastenkant van de begroting. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5 % van het
begrotingstotaal. We sluiten een langlopende lening af zodra de hoogte van de kortgeldleningen de kasgeldlimiet met
een derde opeenvolgende kwartaal overschrijdt. Wij benutten de kasgeldlimiet zo maximaal mogelijk, aangezien de rente
voor kortlopende leningen momenteel zeer laag is. In 2020 was het rentepercentage voor het kortgeld het gehele jaar
negatief, waardoor we rente hebben ontvangen. Toch is er voor gekozen om de ruimte niet geheel te gebruiken. We
hebben namelijk 2 langlopende geldleningen afgesloten met ook een negatieve rente.

Kasgeldlimiet
Begrotingstotaal per 1 januari 2020
Vastgesteld percentage

2020
102.883.000
8,5%

Kasgeldlimiet

8.745

Gemiddeld opgenomen kortlopende leningen

6.571

Ruimte (+)

2.174
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Renterisiconorm
Op grond van de Wet Fido is voor gemeenten de zogenaamde renterisiconorm ingesteld. Doel hiervan is dat gemeenten
hun leningenportefeuille zodanig spreiden, dat de renterisico’s gelijkmatig over de jaren worden gespreid ingeval van
herfinanciering en renteherziening van geldleningen. De renterisiconorm geeft een aanwijzing voor de gevoeligheid van
de gemeente voor veranderingen in de rente.
De renterisiconorm is gesteld op 20% van het begrotingstotaal per 1 januari. Daar wordt het berekende renterisico op de
vaste schuld tegen af gezet. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overtreffen. Navolgend
schema laat de berekening over 2020 zien.

Renterisiconorm (x 1.000)

2020

Renterisiconorm
Lasten begroting

102.883

Percentage risiconorm

20%

Totaal renterisiconorm

20.576

Aflossingen en renteherzieningen
Reguliere aflossingen geldleningen
Geldleningen met renteherziening
Totaal aflossingen en renteherzieningen
Ruimte (+)

18.029
0
18.029
2.547
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Paragraaf Verbonden partijen
Inleiding
Verbonden partijen zijn partijen waar de gemeente een bestuurlijke relatie mee heeft en waarin we een financieel belang
hebben. We hebben een zetel in het bestuur (vertegenwoordiging) of we hebben vanwege eigendom van aandelen
stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter
beschikking heeft gesteld die in geval van een faillissement achterblijven.

Beleid
Het BBV schrijft voor om van de verbonden partijen een samenvattend overzicht te geven en onderscheid te maken in
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verenigingen en coöperaties/vennootschappen. Conform onze financiële
verordening (verordening op grond van artikel 212 gemeentewet), lichten we de verbonden partijen op hoofdlijnen toe in
deze paragraaf. Het gaat hierbij om partijen met aanmerkelijk financieel belang (dit zijn partijen waar we minimaal €
50.000 per jaar aan bijdragen). Per verbonden partij zijn de doelstellingen, activiteiten, ontwikkelingen en risico’s
benoemd. De paragraaf sluit af met het financieel overzicht.
De wijze waarop de verbonden partijen bijdragen aan het realiseren van onze maatschappelijke opgaven is in de
programma's van deze begroting inzichtelijk gemaakt.
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Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem)

Relatie met de programma's

Doelstelling

Activiteiten

1. De gemeente waar het goed wonen is.

•

Uitvoeren van alle wettelijke archieftaken voor de acht gemeenten in de Achterhoek.

•

Uitvoeren van de zogenoemde “Staring-taken” (diensten op het gebied van behoud van en
onderzoek naar streekcultuur en –historie). Voor 15 gemeenten in Achterhoek en Liemers.

•

Het beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbewaarplaatsen van de
deelnemende overheidslichamen conform de Archiefwet.

•

Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de (8) gemeenten in de Achterhoek.

•

Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en
de Liemers in de ruimste zin van het woord.

Deelnemende partijen

Gemeenschappelijke Regeling van acht Achterhoekse gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn:
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Bestuurlijk belang

De burgemeester heeft namens Oude IJsselstreek zitting in het Algemeen Bestuur.

Ontwikkelingen

Het ECAL richt zich de komende jaren vooral op het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en
houden van archieven. Hierbij hoort ook het digitaliseren van de archieven en collecties.
Voor 2019-2022 is een bijdrage vastgesteld voor vier jaar. En is in 2020 conform begroting voldaan.

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

Geen.
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GGD Noord- en Oost Gelderland
Relatie met de
programma's

2. Een leefbare gemeente (sociaal domein)
4. De dienstverlenende gemeente

Doelstelling

Het op regionaal niveau vaststellen en uitvoeren van gezondheidsbeleid. Dit betreft met name activiteiten op het
gebied van preventie zoals gezondheidsbevorderende en –beschermende maatregelen.

Activiteiten

•

Preventieve en uitvoerende taken vanuit de Wet publieke gezondheid, genoemd in de artikelen 2, 4, 5,
5a, 6 en 7. Dit betreft o.a. de taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg en preventieve
ouderengezondheidszorg.

•

Het uitbrengen van hygiëneadviezen aan instellingen.

•

Het uitvoeren van inspecties bij kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang.

•

Het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma.

•

Het uitbrengen van medisch milieukundige adviezen.

•

Het vaccineren en voorlichten van reizigers.

•

Het verrichten van taken op het terrein van de forensische geneeskunde.

•

Overige uit te voeren taken op het terrein van de volksgezondheid die van een GGD verwacht mogen
worden ten behoeve van gemeenten, personen, instellingen en organisaties.

Deelnemende partijen

• Aalten
• Apeldoorn
• Berkelland
• Bronckhorst
• Brummen
• Doetinchem
• Elburg

• Epe
• Ermelo
• Harderwijk
• Heerde
• Lochem
• Montferland
• Nunspeet

• Oldebroek
• Oost Gelre
• Oude IJsselstreek
• Putten
• Voorst
• Winterswijk
• Zutphen

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder volksgezondheid vanuit het college van B&W neemt deel aan het algemeen bestuur.
•

De begroting is een uitwerking van de Uitgangspuntennota 2020. Met de uitgangspuntennota biedt de
GGD meer kans aan gemeenten op sturing van de jaarlijkse begroting. De begroting bevat vijf
inhoudelijke programma's: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg en Kennis en
Expertise.

•

De GGD werkt middels de Bestuursagenda 2019-2023 aan 4 prioriteiten: NOG gezondere jeugd, NOG
gezondere leefomgeving, NOG gezonder ouder worden en NOG gezondere leefstijl.

Voor alle vier prioriteiten geldt:
•

De GGD sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen en bij het gezondheidsbeleid en de preventieagenda’s
van de gemeenten.

•

Gemeenten dragen bij aan het NOG gezonder laten worden van hun inwoners en aan het verkleinen van
gezondheidsverschillen. Door meer te investeren in preventie en gezondheidsbevordering kan
gezondheidswinst worden behaald.

•

De GGD besteedt specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare groepen (mensen met een lage
sociaaleconomische status, in armoede, laaggeletterdheid, nieuwkomers en psychisch kwetsbare
mensen).

•

De GGD zoekt innovatieve strategieën om het bereik en de effecten van gezondheidsprogramma’s te
vergroten.

Ontwikkelingen

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

De beleidsvoornemens zijn gebaseerd op de strategische visie. Kern van deze visie is dat de gemeenten hebben
gekozen voor een GGD die zich versterkt als een gemeentelijke gezondheidsdienst.
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Laborijn (Doetinchem)
Relatie met de
programma's

2. Een leefbare gemeente (sociaal domein)
In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet is de decentralisatie op het gebied van werk en
inkomen. Hiermee is een aantal grote beleidsinhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De uitvoering van de
Participatiewet vindt plaats door de gemeenschappelijke regeling Laborijn.

Ontwikkelingen

Doelstelling

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft in juni 2019 besloten om uit te treden uit de GR Laborijn en
laat onderzoeken op welke wijze de overgang vanuit de GR naar de beoogde nieuwe situatie het beste kan worden
vormgegeven. De nieuwe uitvoeringsorganisatie is uiterlijk 1 januari 2021 operationeel.
De uittreding uit deze Gemeenschappelijke Regeling is ook per 1 januari 2021 gerealiseerd.
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de
Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De
Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel
van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
De kerntaken van Laborijn hebben betrekking op werk en inkomen. Door allerlei interventies ondersteunt Laborijn
haar bijstandsgerechtigden naar werk.

Activiteiten

•

Diverse re-integratie-instrumenten, zoals scholing, loonkostensubsidies en overige interventies op het
gebied van werk en inkomen.

•

Mensen begeleiden naar de voor hen hoogst haalbare positie op de werkladder.

•

Begeleid werken.

•

Beschut werken.

•

Detachering van mensen in de WSW.

Deelnemende partijen

Gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. De gemeente Montferland heeft (vanuit
Wedeo) alleen de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening neergelegd bij de Laborijn.

Bestuurlijk belang

Vanuit het college van B&W is een lid en een plaatsvervangend lid in Dagelijks en Algemeen Bestuur van Laborijn
afgevaardigd.

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

Er is een reëel risico dat de ontvangen middelen die van het Rijk (BUIG) niet voldoende zijn om de uitkeringen te
betalen en er vanuit de algemene middelen bijbetaald moet worden.
Bij effectuering van het voorgenomen besluit tot uittreding uit de GR Laborijn moeten we rekening houden met de
kosten van uittreding en het inrichten van een nieuwe organisatie.
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Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.)
Relatie met de
programma's

4. De dienstverlenende gemeente

Doelstelling

Het uitvoeren van omgevingsrecht conform de landelijke kwaliteitscriteria.

Activiteiten

Vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieuwetgeving en aanverwante specialismen.

Deelnemende partijen

•

Gemeente Aalten

•

Gemeente Berkelland

•

Gemeente Bronkhorst

•

Gemeente Doetinchem

•

Gemeente Lochem

•

Gemeente Montferland

•

Gemeente Oost Gelre

•

Gemeente Zutphen

•

Gemeente Oude IJsselstreek

•

Provincie Gelderland

•

Gemeente Winterswijk

Bestuurlijk belang

Burgemeester Van Dijk neemt namens de gemeente deel aan het Algemeen Bestuur.

Ontwikkelingen

In 2017 is gestart met output financiering. Op basis van monitoring van de daarop volgende jaren is voor 2020
een planning gemaakt. Door corona zijn een aantal reguliere controles niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft de
ODA gevelcontroles uitgevoerd om hun bedrijvenbestand te actualiseren. Het aantal aanvragen om vergunning en
advies is in 2020 groter geweest dan geraamd. Voor de producten wordt gebruikt gemaakt van het door de ODA
gemaakte productenboek. De komende tijd kan, indien gewenst, de ODA meewerken aan de implementatie van de
Omgevingswet.

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

De Omgevingsdienst Achterhoek is een uitvoeringsorganisatie die - met de Gelderse Maat als uitgangspunt conform wet- en regelgeving uitvoering geeft aan vergunningverlening, toezicht en handhaving (de zgn. VTH-taken).
Formeel blijven de deelnemende organisaties hiervoor verantwoordelijk. Voor zover er sprake is van zelfstandige
beleidsvoornemens hebben die hoofdzakelijk betrekking op het niveau van bedrijfsvoering.
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Regio Achterhoek (Doetinchem)

Relatie met de
programma's

1. De gemeente waar het goed wonen is
2. Een leefbare gemeente
3. De werkende gemeente
4. De dienstverlenende gemeente

Doelstelling

Wij zijn actief betrokken bij GR Regio Achterhoek/ 8RHK Ambassadeurs. Samen met andere organisaties,
ondernemers en overheden bundelen we onze krachten voor het realiseren van de Achterhoek Visie 2030.
Een Visie gericht op een bloeiende economie en kwaliteit van leven. Met daarbij een gezamenlijke lobby
richting Provincie, Rijk en de EU.
De Achterhoek Raad heeft de Achterhoek Visie 2030 vastgesteld. Op basis van deze visie bepaalt de
Achterhoek Board samen met de Achterhoek Thematafels de inhoudelijke activiteiten, die worden
beschreven in de jaarplannen. De Achterhoek Raad ziet toe op de voortgang. De uitvoering van deze
inhoudelijke activiteiten gebeurt aan de volgende zes Thematafels:

Activiteiten

•

Smart werken en Innovatie

•

Onderwijs en Arbeidsmarkt

•

Wonen en Vastgoed

•

Mobiliteit en Bereikbaarheid

•

Circulaire energie en Energietransitie

•

De Gezondste Regio

De GR Regio Achterhoek blijft bestaan naast de nieuwe structuur en voert de volgende taken uit:
•

Voert de regie op de algehele samenwerking

•

Faciliteert het opstellen en uitvoeren van de Achterhoek Visie 2030, de jaarplannen en
bijbehorende investeringsagenda

•

Adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook de capaciteit

•
•
•

Deelnemende partijen

Aalten
Berkelland
Bronkhorst

•
•
•

Doetinchem
Oost Gelre
Oude IJsselstreek

•

Winterswijk

Bestuurlijk belang

Burgemeester Van Dijk heeft zitting in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn we bestuurlijk
vertegenwoordigd aan alle zes Thematafels. Portefeuillehouder wonen van Oude IJsselstreek is voorzitter
van de Thematafel Wonen en Vastgoed. Portefeuillehouder Sport uit Oude IJsselstreek is vicevoorzitter van
de Thematafel De Gezondste Regio.

Ontwikkelingen

Bij de totstandkoming van de nieuwe regionale samenwerking 8RHK Ambassadeurs is met elkaar
afgesproken om deze samenwerking na twee jaar te evalueren. Het doel van deze evaluatie, welke thans
plaatsvindt, is om scherp in beeld te brengen in welke mate de samenwerking bijdraagt aan de realisatie
van waarde voor de deelnemers in de samenwerking. De verwachting is dat in Q2 of Q3 van 2021 de
resultaten van de evaluatie worden gepresenteerd. Resultaten van de evaluatie kunnen mogelijk voor
wijzigingen zorgen in de samenwerkingsregeling.

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

Geen
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Stadsbank Oost Nederland (Enschede)
Relatie met de
programma's

2. Een leefbare gemeente (sociaal domein)

Doelstelling

Op zowel maatschappelijk als zakelijk verantwoorde wijze:
• voorzien in de behoefte aan sociaal geldelijk krediet;
• regelen van schulden van personen in financiële moeilijkheden conform de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening;
• voorzien in budgetbeheer;

Activiteiten

• kredietverlening
• budgetbeheer
• schuldhulpverlening
• verzorgen van aanvragen wet schuldsanering natuurlijke personen

Deelnemende partijen

• Aalten
• Almelo
• Berkelland
• Borne
• Bronckhorst
• Dinkelland
• Enschede
• Haaksbergen

Bestuurlijk belang

Portefeuillehouder sociale zaken is vanuit het college lid van het Algemeen Bestuur, een lid van het college is
plaatsvervangend lid.

Ontwikkelingen

• Hellendoorn
• Hengelo (O)
• Hof van Twente
• Lochem
• Losser
• Montferland
• Oldenzaal
• Oost Gelre

• Oude IJsselstreek
• Rijssen-Holten
• Tubbergen
• Twenterand
• Wierden
• Winterswijk

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ingegaan per 1 juli 2012. In algemene zin zien we een
verslechterende financiële positie voor een deel van onze inwoners. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van
financiële ondersteuning om (dreigende) schulden op te lossen.
Sinds 2018 voeren we de intake voor de dienstverlening van de Stadsbank uit in eigen beheer.
De bijdrage van de Oude IJsselstreek aan de Stadsbank 2020 is ten opzichte van 2019 iets afgenomen door een
afnemende aantal cliënten.

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

De in gang gezette registratie en verantwoording van de geldstroom vormt een vast onderdeel van bestuurlijke
rapportages vanuit het sociaal domein.
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Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Relatie met de
programma's

4. De dienstverlenende gemeente

Doelstelling

Het gemeenschappelijk en op regionaal niveau uitvoeren van veiligheidsbeleid, specifiek gericht op
brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en
multidisciplinaire samenwerking, zowel preventief als repressief.

Activiteiten

• inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
• adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet
aangewezen gevallen als ook in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
• adviseren van het college van burgemeester en wethouders over:
o het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
o het beperken van brandgevaar;
o het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
o het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
o voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing;
o instellen en in stand houden van een brandweer;
o instellen en in stand houden van een GHOR;
o voorzien in de meldkamerfunctie;
o aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
o inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en
tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de eerder genoemde
taken.

Deelnemende partijen

•

Aalten

•

Ermelo

•

Apeldoorn

•

Harderwijk

•

Oost Gelre

•

Berkelland

•

Hattem

•

Oude IJsselstreek

•

Bronkhorst

•

Heerde

•

Putten

•

Brummen

•

Lochem

•

Voorst

•

Doetinchem

•

Montferland

•

Winterswijk

•

Elburg

•

Nunspeet

•

Zutphen

•

Epe

•

Oldebroek

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur.

Ontwikkelingen

De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) streeft ernaar een toekomstbestendige
veiligheidsregio te worden en te blijven. Hiervoor is op 15 januari 2020 de Toekomstvisie (en Opdrachten)
door het Algemeen Bestuur VNOG vastgesteld. De Toekomstvisie en Opdrachten is de basis voor het
Regionaal Beleidsplan. Hierin wordt ook de ontwikkeling van repressie naar meer risicobeperking en
preventie aangegeven.
Op 10 december is het Regionaal Risicoprofiel/Regionaal Beleidsplan vastgesteld en het bijbehorende
dekkingsplan.
In 2021 wordt het financieel herverdeelmodel dat in 2017 is ingevoerd voor het eerst geactualiseerd.
Over de voortgang van de Toekomstvisie worden de raden geïnformeerd, onder andere in de komende
jaarstukken 2020.

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

I.v.m. de nijpende financiële situatie is de gemeentelijke bijdrage met 10 % over 2018 en 2019 gestegen. De
raad heeft een zienswijze ingediend op de financiële jaarstukken VNOG. Deze ontstane tekorten hebben in
2020 een structureel karakter gekregen.
De portefeuillehouder heeft bij memo op 5 december 2019 al laten weten aan de raad dat de motie, ten
aanzien van de begroting 2020-2024, niet kon worden uitgevoerd.
De programmabegroting 2021-2024 van de VNOG is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kaderbrief en
de vastgestelde Toekomstvisie en Opdrachten. De begroting is meerjarig sluitend. De begroting zelf is
opgave-gericht opgebouwd; per programma wordt aangegeven wat het doel is (afkomstig uit de
Toekomstvisie en Opdrachten) wat wil men bereiken, wat gaat men ervoor doen en hoe dat wordt gemeten.
Dit wordt kritisch gemonitord.
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Stichting Achterhoek Toerisme(Borculo)

Relatie met de programma's

3. De werkende gemeente

Doelstelling

Gemeenten en bedrijfsleven willen de vrijetijdssector ontwikkelen tot een grotere economische drager in
de Achterhoek. Door middel van vernieuwende marketing en fysieke producten meer bezoekers te
genereren die langer in de Achterhoek willen verblijven, meer willen besteden en een herhalingsbezoek
plannen. Daarnaast draagt STAT zorg voor een goede infrastructuur qua routes ed.

Activiteiten

Ondersteuning voor de leden voor allerlei toeristische activiteiten. Daarnaast overkoepelend orgaan en
sparring partner voor de gemeenten in de Achterhoek op het gebied van toerisme en recreatie.

Deelnemende partijen

• Aalten
• Berkelland
• Bronkhorst
• Doetinchem
• Lochem

Bestuurlijk belang

De acht Achterhoekse gemeenten plus Lochem nemen deel in het bestuur. Door formeel een besluit te
nemen tot deelneming in de stichting werd een correcte juridische procedure gevolgd, waardoor
gemeentelijke vertegenwoordigers niet meer op persoonlijke titel deelnemen.

Ontwikkelingen

Het COVID-19 virus heeft in de toeristische sector behoorlijke gevolgen gehad. Positief was dat veel
Nederlanders in eigen land bleven tijdens de mei- en zomervakantie, waardoor met name de campings
voldoende animo hadden. Negatief was dat alle evenementen afgelast werden door aanscherping van de
regels m.b.t. tot afstand houden, dichtgaan alle horeca ed.

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

• Montferland
• Oost Gelre
• Oude IJsselstreek
• Winterswijk

Risicovol voor de gemeente is dat ze de ondersteuning van Stichting Achterhoek Toerisme (STAT) op
toeristisch gebied mist wanneer deze uit beeld verdwijnt. Met STAT worden meerjarige contracten
afgesloten die voor de gemeente een risico betekenen wanneer STAT ophoudt te bestaan. De stichting is
afhankelijk van de bijdrage van gemeenten voor de uitvoering van hun activiteiten. Mochten deze
inkomsten teruglopen, door bijv. een steeds meer terugtredende overheid die meer aan de markt overlaat,
of door een slechte financiële situatie bij gemeenten, dan loopt de stichting het risico om haar taken voor
de gemeenten niet meer te kunnen uitvoeren. Ook spelen de politieke agenda’s van de verschillende
gemeenten hierbij een rol. STAT moet van toegevoegde waarde blijven voor de gemeenten.
De gemeente OIJ huurt bij STAT een regio coördinator in die ingezet wordt voor toeristische
productontwikkeling en lokale promotie en marketing. De regio coördinator ondersteunt daarbij tevens de
nieuwe toeristische organisatie in OIJ. Mocht STAT dit niet meer kunnen doen, dan heeft dit gevolgen voor
deze inhuurstructuur en voor de toeristische organisatie in Oude IJsselstreek.
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BNG Bank (Den Haag)

Primair doel

Bankier van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang.

Activiteiten

De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in Nederlandse
publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk dividend voor de aandeelhouders.

Deelnemende partijen

De Staat is houder van 50% procent van de aandelen, de andere 50% is verdeeld onder gemeenten,
provincies en hoogheemraadschap.

Financieel

Wij bezitten 161.460 aandelen. In de jaarrekening 2020 wordt een dividend verantwoord van € 205.054. De
uitkering van het dividend heeft op dit moment nog niet plaatsgevonden. De BNG houdt nog steeds geld
vast in verband met Corona, omdat banken door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn geadviseerd om
zoveel mogelijk vermogen te behouden.
Op basis van het gemiddelde over de afgelopen 3 jaren begroten we voor 2021-2024 € 358.000.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.

Risico's

Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen
en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.
Alliander N.V. (Arnhem)

Primair doel

Netwerkbedrijf dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de energieleidingen in Nederland.

Activiteiten

Kernactiviteit is het aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en
elektriciteit.

Deelnemende partijen

Provincie Gelderland en Noord Holland, Falcon BV en de gemeente Amsterdam bezitten 75% van de
aandelen. De overige 25% is verdeeld over diverse gemeenten.

Financieel

Wij bezitten 580.414 aandelen. In de jaarrekening 2020 wordt een dividend verantwoord van € 481.999. Op
basis van het gemiddelde over de afgelopen 3 jaren begroten we voor 2021-2024 € 503.000.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.

Risico's

Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen
en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.
Vitens (Utrecht)

Primair doel

Drinkwaterbedrijf dat drinkwater levert aan 5,6 miljoen klanten.

Activiteiten

Verantwoordelijk voor een gezonde en duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur
en milieu.

Deelnemende partijen

De aandeelhouders bestaan uit provincies en gemeenten.
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Financieel

Wij bezitten 40.057 aandelen. In de jaarrekening 2020 wordt geen dividend verantwoord. Op basis van het
gemiddelde over de afgelopen 3 begroten we voor 2021-2024 € 57.000.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder, de portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt onze gemeente.

Risico's

Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze aandelen
en het begrote bedrag aan dividend in onze begroting. De kans hierop schatten wij in op nihil.

Financieel overzicht
Verbonden partij
Regio Achterhoek
GGD Noord- en Oost Gelderland

Bijdrage 2020

Bijdrage 2020

primitief

na wijziging
264

Eigen
1-1-2020

264

5.688

Vreemd

31-12-2020

1-1-2020

6.229

17.609

Resultaat

31-12-2020
22.523

183

616

616

2.877

2.970

2.529

7.036

69

2.050

2.050

7.843

14.546

46.174

42.340

4.929

ODA

619

612

-389

645

2.242

1.883

538

Stadsbank ON

297

285

1.696

960

14.616

15.157

223

2.507

2.507

6.129

9.553

10.517

16.407

2.352

167

167

154

199

680

768

-21

62

62

0

0

1.300

1.535

-92

6.582

6.563

23.998

35.102

95.667

107.649

8.181

VNOG

Laborijn
Erfgoedcentrum Ecal
Stichting Achterhoek Toerisme
Totaal
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Paragraaf Lokale heffingen
Inleiding
De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is bestemd (rioolheffing,
afvalstoffenheffing) als heffingen waarvan de besteding niet van te voren is bestemd (onroerende-zaakbelasting en
toeristenbelasting). Uit het overzicht “algemene dekkingsmiddelen” blijkt overigens van welke omvang het budgettaire
belang is van met name de niet-bestemde heffingen. Dat inzicht, gekoppeld aan het inzicht over omvang, werking en
reikwijdte van de lokale heffingen is van belang, omdat de budgettaire positie van de gemeente mede wordt bepaald
door de wijze waarop het lokale belastinginstrument wordt gehanteerd.

Beleid
Het beleid ten aanzien van de lokale belastingen is opgenomen in de door de raad vastgestelde verordeningen. Om een
goed overzicht te behouden in de actuele stand van zaken, stellen we jaarlijks een nieuwe verordening vast.
De gemeente Oude IJsselstreek kent de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen:
Belasting/ heffing

Omschrijving

Marktgelden

Geheven voor innemen standplaatsen op warenmarkt Silvolde, Terborg, Ulft en Varsseveld.

Precariobelasting

Geheven voor het verlenen van een standplaats op gemeentegrond

Lijkbezorgingrechten Geheven voor gebruik algemene begraafplaatsen Varsseveld en Terborg. Eventuele overschotten of tekorten worden
conform besluit verrekend met de reserve.
Leges

Deze betreffen diverse gemeentelijke leges (bouwvergunning, uittreksels etc.)

Toeristenbelasting

Belastingheffing van personen die niet in de gemeentelijke bevolkings-administratie zijn opgenomen, maar die tegen
betaling/vergoeding wel verblijf houden door overnachtingen in bijv. hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele
kampeermiddelen.

OZB niet - woningen Wordt geheven van zowel eigenaren als gebruikers van niet-woningen.
Woonlasten

Dit zijn de onroerende-zaakbelastingen zakelijk recht woningen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tezamen. De
opbrengsten OZB-woningen is conform besluit met 3% gestegen. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt een
kostendekkend tarief gehanteerd.

Reinigingsrechten

Reinigingsrecht voor bedrijven en instellingen die geringe (passend in de normale containers) hoeveelheden afval
aanbieden en de gemeente hebben verzocht afval tijdens normale inzamelingsactiviteiten mee te willen nemen.

Precariorechten

Geheven voor het gebruik maken van een met vergunning verleende standplaats op voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond.

Reclamebelasting

Deze belasting is vanaf 2017 ingevoerd voor het centrum van Varsseveld en vanaf 2019 en 2020 ook voor
bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg, centrum Terborg en kerngebied Ulft voor openbare aankondigingen. Wij
innen deze belasting in feite als tussenpersoon. De inkomsten worden verrekend met door de gemeente gemaakte
kosten. Het restant wordt rechtstreeks doorbetaald aan de desbetreffende ondernemersfonds. Per saldo is dit dus
budgettair neutraal.
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Tarieven
Tarieven diverse heffingen

2019

2020

Onroerende-zaakbelastingen
Eigenaren van woningen, in % van de waarde

0,16330%

0,16145%

Gebruikers van niet-woningen, in % van de waarde

0,16190%

0,15605%

Eigenaren van niet-woningen, in % van de waarde

0.19450%

0.19198%

Meerpersoonshuishoudens met kleine grijze- of verzamelcontainer

174,00

183,60

Meerpersoonshuishoudens met grote grijze- of verzamelcontainer

258,00

271,80

Eénpersoonshuishoudens met kleine grijze- of verzamelcontainer

129,00

135,84

Eénpersoonshuishoudens met grote grijze- of verzamelcontainer

213,00

223,92

Extra grote grijze container

258,00

271,80

Standaard containerset met kleine grijze container

210,36

210,00

Standaard containerset met een grote grijze container

295,68

294,00

237,00

231,00

1,27

1,30

Dagtarief

13,05

13,45

Jaartarief

540,00

555,00

Afvalstoffenheffing

Reinigingsrechten

Rioolheffing
Per aansluiting
Toeristenbelasting
Per overnachting
Precariorechten

Opbrengsten
Opbrengsten belastingen/
heffingen (x 1.000)

Werkelijk 2019

Begroot voor wijziging 2020

Begroot na wijziging 2020

Werkelijk 2020

OZB woningen

5.812

5.883

5.973

6.014

OZB niet-woningen

2.572

2.584

2.549

2.567

Afvalstoffenheffing

2.794

2.920

2.820

2.928

Rioolheffing woningen

4.014

3.892

3.892

3.911

220

220

220

220

1.153

844

832

979

290

125

125

120

17

18

18

19

Rioolrecht bedrijven
Leges
Lijkbezorgingrechten
Marktgelden
Reinigingsrechten

43

35

35

45

Toeristenbelasting

145

151

36

126

7

6

6

7

Precariobelasting
Reclamebelasting
Totaal

36
17.103

18
16.678

16.506

16.954
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Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven

Afvalstoffenheffing + reinigingsrecht
Kosten Afval

Lijkbezorgingsrechten
2.650

Opbrengsten afval excl. heffingen

Kosten begraafplaatsen
787

Opbrengsten begraafplaatsen

Reinigingsrechten

45

Netto kosten Begraafplaatsen

Netto kosten Afval

1.818

Salaris + overhead

Salaris + overhead

468

Kapitaallasten

BTW

519

Onttrekking reserve

Rente

38

Resultaat tbv reserve afval

1
56
120
8
63

Totale kosten

121
121

114

Totale kosten

2.957

Opbrengst heffingen

Opbrengst heffingen

2.957

Dekking

Dekking

100%

Rioolheffing
Kosten Riolering

57

100%

Omgevingsvergunning bouwen
2.583

Opbrengsten Riolering excl. heffingen

Kosten omgevingsvergunning bouwen
28

Rioolheffing bij bedrijven

220

Netto kosten Riolering

2.335

Salaris + overhead

520

BTW

475

Rente

621

Onttrekking bufferfonds riolering

-39

Totale kosten

3.912

Opbrengst heffingen

3.912

Dekking

100%

Overige opbrengsten

55
0

Netto kosten omgevingsvergunning bouwen
Salaris + overhead

55
615

Totale kosten

670

Opbrengst heffingen*

663

Dekking

99%

*primitief begrote heffingen 450.000

Algemene dienstverlening
Kosten algemene dienstverlening
Overige opbrengsten

Markten
29
0

Netto kosten algemen dienstverlening
Salaris + overhead

Kosten markten
Overige opbrengsten
29

346

37
3

Netto kosten markten
Salaris + overhead

34
2

Totale kosten

375

Totale kosten

36

Opbrengst overige dienstverlening

247

Opbrengst heffingen

20

Dekking

66%

Dekking

56%

52

Kwijtschelding
Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding krijgen voor de aanslagen van de woonlasten. Bij de beoordeling
van het verzoek vindt er een toets plaats naar inkomen en vermogen. De gemeente mag alleen kwijtschelding verlenen
als het inkomen per saldo niet hoger ligt dan 100% van het bijstandsniveau.
In 2020 is een totaalbedrag van € 302.318 aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden. Dit is 3,85% van de totaal
geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen die voor gemeentelijke kwijtschelding in aanmerking komt. In 2019
werd in totaliteit ruim € 322.000 aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden.
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Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
In deze paragraaf zijn conform de voorschriften in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) het beleidskader en de
daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de kapitaalgoederen van de gemeente opgenomen.
De kapitaalgoederen zijn grofweg als volgt te rubriceren:
Infrastructuur:
•

Wegen

•

Civiel technische kunstwerken

•

Riolering

•

Gemeentelijke gebouwen

•

Water

Voorzieningen:
•

Openbaar groen

•

Speelplaatsen

•

Openbare verlichting

Het onderhoud van kapitaalgoederen legt beslag op een belangrijk deel van de middelen en komt in bijna alle
programma’s voor. De kapitaalgoederen zijn vaak van groot belang voor het realiseren van de programma’s. In deze
paragraaf geven we inzicht in het onderhoud en beheer, conform de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet). Niet
alleen vanuit het financiële belang, maar ook vanuit het belang van de inwoner. Op beheerniveau werken we aan het
opstellen van een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).
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Beleids- en beheerplannen
De beleidsplannen stellen we tenminste eens in de 10 jaar vast, conform de eisen van de provincie. Dit betreft de
inrichting van de openbare ruimte en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, verlichting,
straatmeubilair, sportfaciliteiten, water, wegen, riolering, kunstwerken en gebouwen. Eens in de vier á vijf jaar evalueren
we de beheerplannen en zo nodig stellen we ze bij.
De volgende nota’s zijn vastgesteld:
Beleidsstuk/ beheerplan

Planperiode

Inhoud/opmerking

Wegenbeleid

2019- 2023

Wegenbeleidsplan

Openbare verlichting beleid

2012 - 2016

De reserve wegen is uitgebreid met openbare verlichting. Nieuw
beleidsplan wordt naar verwachting in de eerste helft van 2021
vastgesteld.

Gemeentelijk rioleringsplan

2017 - 2020

Waterplan

2010 - 2020

Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

2018 - 2022

Waterbeleidsplan

Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen vanaf 2021

Verwachting is dat de Visie op Landschap,Natuur en Groene
Kernen in 2021 gereed is.

Groenbeheerplan

2014 - 2020

In 2021 wordt er een nieuw beheerplan voor groenvoorziening
opgesteld.

Bomenbeheerplan

2008 - 2020

Nieuw Bomenbeheerplan gereed in 2021.

Speelruimtebeleid

2007 - 2015

In 2021 wordt er een nieuw beleidsplan voor speelruimte en voorzieningen opgesteld.

Op basis van de vastgestelde plannen is per kapitaalgoed inzicht gegeven in het gemeentelijke beleid, de doelstellingen,
de activiteiten die op stapel staan, de daarmee gemoeid zijnde financiële middelen en eventuele ontwikkelingen en
risico’s. Aan het einde van deze paragraaf bieden we integraal inzicht in de financiën die met het onderhoud
van kapitaalgoederen gemoeid zijn.

Wegen
Beleid
Het gemeentelijke beleid is gericht op efficiënt en effectief onderhoud aan de wegen. De uitgangspunten zijn beschreven
in het “beleidsplan wegen gemeente Oude IJsselstreek 2019-2023”. Het beleidsplan geeft, op basis van het (door de
raad) vastgestelde kwaliteitsniveau en het aanwezige areaal, aan wat gemiddeld per jaar nodig is om de kwaliteit van de
wegen op peil te houden. In het beleidsplan staat aangegeven dat de wegen in de gemeente Oude IJsselstreek
kwaliteitsniveau basis moeten hebben (volgens de richtlijnen van de CROW-systematiek). Één keer per twee jaar worden
alle wegen in de gemeente Oude IJsselstreek geïnspecteerd op schades en beoordeeld op kwaliteit. Deze gegevens,
samen met de vaste gegevens vanuit het beheerpakket, vormen de basis voor het uit te voeren onderhoud. Vanuit het
beheerpakket kan een meerjarenplanning (3 jaar) voor het groot onderhoud aan de wegen worden opgesteld.
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Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaar

Wat mag het kosten?

jaarlijks

Bestaand beleid

iedere 2 jaar

Bestaande budgetten

jaarlijks

Bestaande budgetten en
formatie

Hoofddoelstelling

Schoon, heel, veilig
Niveau Basis (kwaliteitscijfer 5,5-6,5)

Planmatig onderhoud en groot
onderhoud van wegen
Rapportage kwaliteitsniveau van de
wegen op basis van de weginspectie
2019

Subdoelstelling
Uitvoering van het beleidsplan Wegen
2019-2023
Efficiënt en effectief onderhoud aan wegen

Opstellen en bijhouden
jaarlijks
meerjarenplanning voor groot onderhoud
van wegen
jaarlijks
Up to date houden meerjarenplanning
voor vervangingen (reconstructies van
wegen)

Bestaande formatie
Bestaande formatie

Kwaliteit
In het huidige beleidsplan staat aangegeven dat de wegen in de gemeente Oude IJsselstreek kwaliteitsniveau Basis
moeten hebben. Kwaliteitsniveau Basis is een voldoende (kwaliteitscijfer tussen 5,5 en 6,5).
Om te kunnen bepalen welk kwaliteitsniveau de wegen in onze gemeente hebben, vertaalt een onafhankelijk bureau
structureel (per 2 jaar) de inspectiegegevens van de wegen naar een bijbehorend kwaliteitsniveau. De uitgevoerde
weginspecties tonen aan dat de kwaliteit van de wegen een lichte stijging laat zien richting kwaliteitsniveau Basis. Op dit
moment wordt de kwaliteitsambitie Basis nog niet overal bereikt. Met name de asfaltverhardingen blijven achter.
Financiën
In het beleidsplan Wegen, dat de raad in maart 2019 heeft vastgesteld, staat een aantal uitgangspunten voor de
financiële berekening beschreven, zoals:
•

Omvang van het huidige areaal;

•

Berekening alleen voor verharde wegen;

•

In stand houden van de bestaande situatie (dezelfde materialen, dezelfde constructieopbouw, dezelfde
wegbreedte, enz.);

•

Alleen kosten voor groot onderhoud, geen kosten voor vervanging, geen kosten voor klein onderhoud, geen
kosten voor verzorgend onderhoud zoals straatvegen of onkruidbeheersing;

•

In stand houden van het huidige areaal op het gewenste kwaliteitsniveau.

Met de hierboven genoemde uitgangspunten, het beheerareaal en de kwaliteitsambitie Basis is in het beleidsplan een
berekening gemaakt voor de jaarlijkse onderhoudskosten. Voorstel is om deze kosten in jaar van uitvoering ten laste van
de exploitatie te brengen (jaarlijks ramen in de begroting). Hierdoor is de bestemmingsreserve komen te vervallen.
Volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) mogen de kosten voor vervangingen (reconstructies) niet
meegeraamd worden in het onderhoudsbudget Wegen.
Voor reconstructies van wegen en fietspaden vragen we een apart investeringsbudget aan. We houden hierbij voorlopig
rekening met een bedrag van gemiddeld € 600.000 per jaar. Dit bedrag voeren we vanaf 2021 als investering op in de
meerjarenbegroting.
Ontwikkelingen
Alle facetten die afgelopen jaren zijn besproken, zijn in het beleidsplan opgenomen. Ieder jaar bekijken we de
onderhoudsplanning van de wegen opnieuw. En stellen we ze eventueel bij.
Risico’s
De risico’s liggen vooral op het terrein van de wettelijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de gemeente een
verzekeringspolis afgesloten.
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Civieltechnische kunstwerken en kunst in openbare ruimte
Beleid
De visie van de gemeente op het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken en kunst in de openbare
ruimte is kernachtig te verwoorden als "veilig, heel, doelmatig en schoon". Deze visie is uitgewerkt in het beheerplan dat
het college in 2018 heeft vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaar

Wat mag het kosten?

Opstellen uitvoeringsplan naar aanleiding van jaarlijks te
houden (globale) inspecties.

jaarlijks

Bestaande formatie en budgetten

Volledige inspectie van de civieltechnische kunstwerken
(vijfjarige inspectie).

2020

Bestaande formatie en budgetten

Hoofddoelstelling

Schoon, heel en veilig

Kwaliteit
In het beheerplan is opgenomen dat elke vijf jaar het volledige areaal door een gespecialiseerd bedrijf geïnspecteerd
wordt. In de tussenliggende jaren voert de eigen dienst inspecties uit. Voor de kunst in de openbare ruimte is ervoor
gekozen om de eigen dienst jaarlijks een globale inspectie uit te laten voeren. Door omstandigheden (Corona) is de
vijfjaarlijkse inspectie door een gespecialiseerd bedrijf niet uitgevoerd. Deze inspectie is doorgeschoven naar het eerste
kwartaal van 2021.
Planning
Aan de hand van de jaarlijks uit te voeren schouw, plannen we de onderhouds- en herstelwerkzaamheden in.
Afhankelijk van de resultaten van de uit te voeren inspectie in 2021, maken we een meerjaren planning voor het
herstellen van de geconstateerde gebreken.
Financieel
In de aanloop naar de begroting 2020 is het beschikbare budget naar beneden bijgesteld. Zoals eerder aangegeven heeft
deze bijstelling druk gezet op de uitgangspunten "heel, doelmatig en schoon". Bij met name de kunst in de openbare
ruimte, is duidelijk waar te nemen dat de jaarlijkse reinigingsronde niet meer wordt uitgevoerd. Uiteindelijk heeft dit zijn
weerslag op het onderhoud in de toekomst.
Aan het uitgangspunt "veilig", zijn geen concessies gedaan naar aanleiding van de bijstelling van het budget.
De brug over de Akkermansbeek is in zijn geheel vervangen. Met de betrokken partijen, het Waterschap Rijn en IJssel, de
gemeente Doetinchem en Rijkswaterstaat, zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling en het beheer en onderhoud
voor de toekomst.
Risico’s
De risico’s liggen vooral op het terrein van de wettelijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de gemeente een
verzekeringspolis afgesloten.

Openbare verlichting
Beleid
Openbare verlichting draagt bij aan een veilige en leefbare openbare ruimte. Het is daarom een beleidsterrein waarbij het
van belang is dat de gemeente zelf een sturende rol vervult bij het definiëren van het beleid en het uitvoeren van het
beheer en onderhoud.
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Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaar

Wat mag het kosten?

Hoofddoelstelling
Uitvoeren beleidsplan Openbare verlichting
Het openbare leven bij
duisternis zo goed mogelijk
te laten functioneren en bij
te dragen aan een sociaal
veilige, verkeersveilige en
leefbare omgeving.

Subdoelstelling

Vervanging openbare verlichting (binnen de
projecten)

Jaarlijks

Vervanging masten en armaturen

Jaarlijks

Uitvoeren regulier onderhoud

Jaarlijks

Jaarlijks

Afhandelen storingen en klachten

Jaarlijks
Opstellen Beleidsplan/vervangingsplan 2021-2024 2021

Het vervangen van lampen (en bijbehorende
armaturen) met hoog energieverbruik.
Het toepassen van innovatieve ontwikkelingen op
het gebied van de energieaanpak

2020
Jaarlijks

Bestaande budgetten en formatie
Waar mogelijk vanuit de projecten
Volgens Vervangingsplan
Waar mogelijk bestaande budgetten en
formatie
Bestaande budgetten en formatie
Bestaande budgetten en formatie

Waar mogelijk bestaande budgetten en
formatie
Bestaande budgetten en formatie

Kwaliteit
In de periode 2017-2020 zijn alle SOX en SON armaturen en een groot deel van lichtmasten van 45 jaar en ouder
vervangen. Het vervangen zorgt voor daling van veiligheidsrisico’s en uniformiteit van masten en armaturen waardoor
een rustig straatbeeld ontstaat.
Financieel
In 2021 wordt het beleidsplan ge-updated. Hierin wordt ook het nieuwe vervangingsplan 2021-2024 meegenomen.
Daaruit moet blijken of het huidige budget nog voldoende is om de doelstelling uit het vervangingsplan te halen
(vervangen van armaturen van 25 jaar en ouder en lichtmasten van 45 jaar en ouder).
Ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied van LED (Light Emmitting Diodes) verlichting gaan nog steeds door. De LED lamp is nu
een stabiele factor in de openbare verlichting waardoor we een definitieve switch naar de LED verlichting hebben
gemaakt. In het vervangingsplan is dit ook meegenomen waardoor we alle conventionele armaturen gaan vervangen
door LED armaturen. Doordat de SOX en SON armaturen duur in onderhoud zijn, worden deze in de eerste cyclus van 4
jaar door LED armaturen vervangen. Het is de verwachting dat we eind 2020 tussen circa 25% van alle armaturen
vervangen hebben door een LED armatuur. Hierbij is het de bedoeling dat alle SOX en SON armaturen dan vervangen
zijn. In 2021 stellen we een nieuw vervangingsplan op voor masten en armaturen. Deze wordt in het nieuwe beleidsplan
verwerkt.
Het dimmen van de openbare verlichting voeren we verder in. Dit scheelt ongeveer 10% energieverbruik op de totale
installatie. Het onderhoud van de openbare verlichting voeren we vanaf 2012 gezamenlijk met de gemeenten
Montferland en Doetinchem uit. Het huidige onderhoudscontract loopt tot eind 2023.
Risico’s
Ieder jaar testen we masten die 40 jaar of ouder zijn op stabiliteit. Uit deze meting, die vanaf 2013 jaarlijks wordt
uitgevoerd, komen masten met een, vanuit inspectiejargon, “code rood” naar boven. Masten met deze code vertonen
ernstige gebreken die de stabiliteit van de mast niet waarborgen. Deze masten dienen binnen 6 maanden na de meting
vervangen te worden. Met de toevoeging van € 150.000 extra budget kunnen we tot nu toe de masten in tijdig vervangen
. Daarmee blijft het risico beperkt. In 2021 gaan we met een nieuwe vervangingscyclus starten. Uit de berekening
hiervoor moet blijken of het huidige budget nog steeds voldoende is om dit te realiseren.
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Riolering
Beleid
Binnen de Waterwet heeft de gemeente de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. In het
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2020 (GRP) is opgenomen hoe de gemeente denkt om te gaan met deze
drie zorgplichten. Dit bevat:
•

een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van
afvalwater en het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn;

•

een overzicht van de aan te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld onder a;

•

een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd; de gevolgen voor het
milieu van de aanwezige voorzieningen en van de in het plan aangekondigde activiteiten;

•

een overzicht van de financiële gevolgen van het GRP.

Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering zijn er verschillende bronnen. De aanleg van riolering in
nieuwe bestemmingsplannen bekostigen we uit de exploitatieopzet van die plannen en verdisconteren we in de
verkoopprijs. De kosten van het beheer en de aanleg van riolering, hemel- en grondwatervoorzieningen bij bestaande
panden, dekken we uit de rioolheffing. De hoogte van deze heffing herzien we jaarlijks en stellen we vast met behulp van
een kostendekkingsplan.
Met de invoering van de Omgevingswet, vervalt de verplichting op het hebben van een Gemeentelijk Rioleringsplan. De
invoering van deze wet stond gepland voor 1 januari 2021. De looptijd van het huidige GRP sloot hier naadloos op aan.
Door problemen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de invoering echter met een jaar uitgesteld. Om toch
aan de wettelijke verplichting op het hebben van een GRP, te kunnen voldoen, heeft de gemeenteraad besloten het
huidige plan met één jaar verlengen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor
Jaar
doen?

Wat mag het kosten?

Uitvoeren vGRP

2017-2020

Bestaande formatie en budgetten

Uitvoeren GRP

jaarlijks

Idem

Oplossen knelpunten

jaarlijks

p.m.

Uitvoeren vGRP

jaarlijks

Bestaande formatie en budgetten

Hoofddoelstelling
Schoon, heel, veilig
(Bescherming volksgezondheid, kwaliteit leefomgeving
waarborgen en bescherming grond- en oppervlaktewater)
Subdoelstelling
Efficiënt en effectief onderhoud aan riolering
Voorkomen van “water op straat”

Kwaliteit
Door middel van camera-inspecties bepalen we jaarlijks de kwaliteit van een deel van de vrijvervalriolering. Aan de hand
van deze inspecties, en inspecties uit het verleden, stellen we met behulp van het rioolbeheersysteem een
vervangingsplanning op.
Samen met de vrijvervalriolering maakt de electro-mechanische riolering (drukriolering) het grootste onderdeel uit van
het gehele rioolsysteem. Om ook hier inzicht te krijgen in de kwaliteit is er nog niet zo lang geleden besloten om dit
onderdeel ook periodiek te inspecteren. De eerste inspecties bevestigen de verwachte levensduur van bepaalde
onderdelen. Aan de hand van de uitgevoerde inspecties stellen we hier ook een vervangingsplan voor op.
Binnen het GRP is al rekening gehouden met de hierboven genoemde vervangingsplannen.
Planning
De vervanging van vrijvervalriolering en het aanleggen van infiltratievoorzieningen, wordt zoveel mogelijk afgestemd met
de onderhoudswerkzaamheden aan de wegen. Dit om overlast te voorkomen en werk met werk te kunnen maken.
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Financieel
Uitgangspunt is het door de raad vastgestelde Rioleringsplan 2017-2020, waarvan de werkingsduur met een jaar is
verlengd. Met de vaststelling van dit plan, zijn ook de uitgangspunten voor de bepaling van de hoogte van de rioolheffing
vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn:
•

Jaarlijkse stijging van de heffing met 3%;

•

Jaarlijks beoordelen of dit percentage voldoende of juist onvoldoende is voor de dekking van de riooluitgaven;

•

Een acceptabele stand van de voorziening riolering (ca. € 300.000) om eventuele tegenslagen op te kunnen
vangen.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten, stellen we voor de rioolheffing voor 2020 te laten dalen met € 6 per
huishouden (van € 237 naar € 231). Dit, omdat de stand van de voorziening hoger is dan noodzakelijk.
Ontwikkeling
Dat het klimaat aan het veranderen is, is inmiddels duidelijk. Wat in alle scenario’s naar voren komt zijn hogere
temperaturen, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Met name de heftigere buien leveren een
uitdaging op. Het traditionele riool kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Om bij
grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig. Hierbij kan gedacht worden aan infiltratie in
de bodem, afvoer naar open water of kortdurende bering in de openbare ruimte. Daarnaast moeten we werken aan
bewustwording bij inwoners. Zij zullen moeten accepteren dat er door de heftigere buien, vaker water op straat blijft
staan. Het huidige (verlengde) GRP 2017 – 2020 speelt nog meer dan het vorige in op de gevolgen van
klimaatverandering.
Risico’s
Met de jaarlijkse financiële actualisatie om de hoogte van de rioolheffing te bepalen beperken we eventuele risico’s tot
een aanvaardbaar niveau.

Groen, natuur en landschap
Beleid
Voor de groenvoorziening hanteren we in de wijken beeldkwaliteit Basis en in centra beeldkwaliteit Hoog. Dit is conform
het vastgesteld beeldkwaliteitsplan van 2016. Uit een laatst gehouden schouw (2018) blijkt dat de meeste
groenonderdelen nog net scoren op kwaliteitsniveau ‘basis’, maar wel aan de onderkant.
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaar

Wat mag het kosten?

Jaarlijks

Bestaande budgetten en
formatie

Hoofddoelstelling
Behoud van groenvoorzieningen op het vastgestelde
kwaliteitsniveau voor een aantrekkelijke groene woon- en Uitvoeren planmatig onderhoud
werkomgeving in Oude IJsselstreek
Subdoelstelling
Streven naar beeldkwaliteit groen die overeen komt met
het wensbeeld vanuit groenbeleidsplan

Uitvoeren planmatig onderhoud

Jaarlijks

Bestaande budgetten en
formatie

Kwaliteit
Door middel van verschillende jaarlijkse inspecties op groenvoorziening en bomen toetsen we of de vastgestelde
beeldkwaliteit en veiligheid behaald wordt.
Financieel
De werkzaamheden voeren we uit binnen de huidige budgetten en formatie. Onzekere financiële factoren zijn:
- nieuwe aanbesteding bestrijding eikenprocessierups, waarbij (door marktwerking) een toename van de kosten te
verwachten is;
- bestrijding eikenprocessierups door landelijk toenemende plaagdruk.
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Ontwikkeling
In 2021 ronden we de Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen af. Zie ook 1.10.5 Beschermen en ontwikkelen van
waarde op gebied van Landschap, Natuur en Groene Kernen.
Risico’s
Mogelijke risico’s liggen vooral op het terrein van de wettelijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de gemeente een
verzekeringspolis afgesloten.

Water
Beleid
Het Waterplan bestaat uit een inventarisatie en een analyse. Dit beleidskader zorgt dat al het water een duidelijke functie
heeft voor inwoners, toeristen, bedrijven, natuur en milieu. Het gaat om waterbeleid, waardoor water en
watergerelateerde raakvlakken gelijkwaardig zijn aan andere beleidsvelden. Het eindresultaat is een gezonde, "waterrijke"
en milieuvriendelijke gemeente. Het plan is in 2009 vastgesteld, en loopt dit jaar af. We bekijken hoe, en in welke vorm, de
inhoud van het huidige plan terug kan komen in bijvoorbeeld de omgevingsplannen.
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaar

Wat mag het kosten?

Hoofddoelstelling
In 2020, een ecologische, recreatieve,
cultuurhistorische en ruimtelijke samenhang in
het water in en om de gemeente Oude
IJsselstreek

Uitvoering in overeenstemming met het
jaarlijks
uitvoeringsprogramma

Bestaande budgetten en
formatie

Financieel
De financiële aspecten van het onderdeel water zijn opgenomen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
Ontwikkelingen
Zoals al beschreven in het onderdeel Riolering, is het klimaat aan het veranderen. Deze verandering is niet alleen van
invloed op de riolering, maar ook op het watersysteem. Overtollig water uit de kernen dient ook op een verantwoorde
wijze verwerkt te worden. Binnen het GRP 2017 - 2020 is hier ook aandacht voor.
Planning
Binnen het verlengde GRP 2017 – 2020 is ruimte opgenomen om het beheer en onderhoud van de watergangen meer
vorm te geven.
Risico’s
Behoudens beperkte overstromingsrisico’s zijn er geen risico’s bekend.

Speelplaatsen
Speelplekken en -toestellen
Beleid
Veilig houden van de speelvoorzieningen volgens de WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (= landelijke
norm)).
Kwaliteit
Uit de inspectieronden is gebleken dat de toestellen nog wel voldoen aan het WAS, maar verouderd zijn.
Financieel
In het huidige budget is er geen ruimte voor vervanging van speeltoestellen.
Ontwikkeling
Om de huidige speelsituatie, kwaliteit van de speelvoorzieningen en de financiële situatie in kaart te brengen zijn
verschillende scenario's uitgewerkt. Hierop volgend wordt in 2021 een nieuw beleidsplan voor speelruimte en voorzieningen opgesteld.
Voor 2021 is incidenteel €85.000,- beschikbaar gesteld, voor het schrijven van het beleidsplan en voor eventuele
vervanging van toestellen die niet meer voldoen aan de WAS.
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Risico’s
Door het consequent (laten) uitvoeren van een inspectie van de speeltoestellen voldoet de gemeente aan haar
verplichtingen in het kader van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
De risico’s ten aanzien van de veiligheid (ongelukken) en aansprakelijkheid (claims) zijn daarmee beheersbaar.
Op het moment dat een speeltoestel niet meer voldoet aan de WAS verwijderen we deze. We vervangen niet, vanwege
het huidige beschikbare budget. Het gevolg is een versobering van speelplekken.

Financieel overzicht
Onderdeel
(x 1.000)

Begroting primitief 2020
Uitgaven

Wegen

Begroting na wijziging 2020

Inkomsten

Uitgaven

Rekening 2020

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

5.268

78

5.267

83

5.293

187

130

-

150

-

95

-

Riolering

7.949

8.288

7.949

8.288

7.682

8.157

Gebouwen

4.809

2.212

4.776

2.276

5.323

2.552

Groen

4.319

28

4.736

425

4.559

191

12

-

18

-

17

-

470

-

470

-

492

11

Civiele kunstwerken

Speelplaatsen
Openbare Verlichting
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Paragraaf Grondbeleid
Inleiding
Inleiding
Onder grondbeleid wordt verstaan het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om ruimtelijke
doelstellingen te realiseren. Het grondbeleid omvat alle strategieën van de gemeente rondom het verwerven, beheren,
bewerken en uitgeven van gronden. Grondbeleid is een verzamelnaam van een aantal specifieke beleidsuitingen en kan
worden ingezet om doelstellingen van de andere beleidsaspecten binnen de gemeente mede mogelijk te maken. Het
grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van de beleidstaken zoals: ruimtelijke ontwikkeling,
volkshuisvesting, verkeer en vervoer, zorg en welzijn, cultuur, sport en recreatie en economische structuur.
Daarnaast kan het grondbeleid grote financiële gevolgen hebben. Met name de (financiële) risico’s zijn van belang voor
de financiële positie van de gemeente.
Het bestaande beleid op het gebied van Grondbeleid is opgenomen in de volgende stukken:
- Nota Grondbeleid;
- In bestemmingsplannen;
- Structuurvisie(s).
Nota grondbeleid
De nota grondbeleid van de gemeente Oude IJsselstreek biedt naast faciliterend grondbeleid de mogelijkheid om actief
te verwerven en te ontwikkelen, de nota anticipeert op wijzigingen en aangescherpte regelgeving vanuit het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV). Naast de reguliere P&C cyclus wordt gewerkt met een Meerjaren Prognose
Grondexploitaties (MPG).
Gronduitgifte
De gemeente heeft, binnen de daarvoor vastgestelde grondexploitaties voor woningbouw, nog maar een enkele
bouwmogelijkheid, met name in twee kleine kernen, beschikbaar heeft. Ingevolge de beleidsnota ‘Woningbouwplanning
gemeente Oude IJsselstreek’ zijn deze niet meer direct voor uitgifte beschikbaar maar kunnen met een daarvoor te
volgen RO-procedure, en mits ze aan de huidige regionale en lokale criteria, voldoen alsnog uitgegeven worden.
Net als in 2019 lijkt voor het boekjaar 2020, wat betreft de uitgifte van bedrijventerreinen, de economische crisis ver
achter ons en dat komt tot uitdrukking in het verlenen van reserveringen en opties en de verkoop van bouwkavels, die
vooral in het plan de Rieze in Ulft een vlucht hebben genomen. Daardoor is ook het eerder mogelijk verwachte verlies
omgezet in een winstverwachting en ook een uitname in de vorm van een kleine winstneming.
Beleidsuitgangspunten reserves, voorzieningen en risico’s voor grondzaken
De gemeente Oude IJsselstreek kent geen reserve(s) voor de grondexploitatie. Voor de gronden in exploitatie met
verwachte nadelige resultaten wordt voor deze nadelige resultaten een verliesvoorziening getroffen. Risico’s worden
geïnventariseerd en zijn van invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente. Deze zal groot genoeg moeten zijn
om de risico’s af te dekken wanneer deze zich ook daadwerkelijk voordoen. Daarmee kan worden gesteld dat met
verwachte nadelige resultaten en financiële risico’s binnen de grondexploitatie in voldoende mate rekening wordt
gehouden.

Wijziging in wet en regelgeving
Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen
Op basis van handreikingen toetst de gemeente Oude IJsselstreek of en in hoeverre het “grondbedrijf” van de gemeente
wordt belast met een afdracht in het kader van de vennootschapsbelasting (Vpb). Op basis van deze toets is het meest
waarschijnlijke scenario nog steeds dat voor het “grondbedrijf” van de gemeente Oude IJsselstreek géén afdracht voor
de Vpb zal plaats vinden. Het argument daarbij is dat de gemeente Oude IJsselstreek met het grondbedrijf géén
onderneming drijft omdat niet wordt voldaan aan het criteria “winststreven”. De Vpb wordt echter bepaald aan de hand
van toekomstige kasstromen en op basis van afwaarderingen in het verleden.
De Belastingdienst Grote Ondernemingen Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen komt vervolgens tot de
conclusie dat de gemeente inderdaad géén winstoogmerk heeft, maar geeft aan dat vanwege de aantrekkende markt
het mogelijk is dat de gemeente op een later moment alsnog een winstoogmerk heeft. Daarom dient deze toets (de
QuickScan) jaarlijks te worden uitgevoerd.
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Winstneming
Als onderdeel van de regelgeving is, in de Notitie Grondexploitaties uit 2016, de aanbeveling opgenomen dat volgens het
realisatiebeginsel, wanneer voldoende zekerheid voor winstnemen bestaat, de winst dan ook dient te worden genomen.
Duidelijk is geworden dat dit geïnterpreteerd moet worden als een verplichting tot tussentijdse winstneming wanneer is
voldaan aan de daarvoor gestelde voorwaarden. In navolging van de winstneming in het boekjaar van 2019 wordt ook in
het boekjaar 2020 winst genomen als gevolg van de gerealiseerde grondverkopen op de 2e fase van Hofskamp-Oost in
Varsseveld. Ook voor het bedrijventerrein de Rieze V&VI geldt dat nu voor het eerst winst kan worden genomen.
Wetvoorstel Aanvullingswet grondeigendom
Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is nabehandeling in de Tweede Kamer inmiddels door
de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel voorziet in de integratie van de regels over onteigening,
voorkeursrechten, landinrichting, stedelijke herverkaveling en kostenverhaal in de Omgevings-wet. De regeling van de
grondexploitatie in de omgevingswet bevat enkele vernieuwingen, maar de kern van het stelsel is intact gebleven.
Onderdelen van de aanvullingswet zijn:
Voorkeursrecht en onteigening
De huidige instrumenten van het voorkeursrecht worden vervangen door instrumenten die zo dicht mogelijk blijven
bij de oude grondslagen voor vestiging van een voorkeursrecht zoals de omgevings-visie (de oude structuurvisie)
en het omgevingsplan (het voormalige bestemmingsplan).
In de nieuwe wetgeving voor onteigening wordt een scheiding aangebracht tussen de onteigeningsprocedure en de
schadeloosstellingsprocedure. Beide worden afzonderlijk van elkaar doorlopen. Het bestuur dat het aangaat neemt
een onteigeningsbeschikking dat door de bestuursrechter moet worden bekrachtigd. De rechtbank spreekt niet
langer de onteigening uit. Nadat aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan wordt een onteigeningsakte
ingeschreven.
Kostenverhaal
Gekozen is voor een herziene regeling die ook geschikt is voor gebiedsontwikkelingen met een onzeker eindbeeld
en een onzeker tijdsverloop. Daarom kent de regeling in de Omgevingswet herziening voor kostenverhaal.
Uitgangspunten voor kostenverhaal Omgevingswet
Het wetsvoorstel kent meer flexibiliteit: kostenverhaal zowel geschikt voor actieve grondpolitiek als voor
organische ontwikkeling met veel onzekerheden.
Figuur exploitatieplan verdwijnt: kostenverhaalsbeschikking
Als het kostenverhaal niet is verzekerd komt de verplichte publiekrechtelijke regeling in beeld. Het kostenverhaal
wordt in de Omgevingswet geïntegreerd in de kerninstrumenten van de Omgevings-wet, zoals een omgevingsplan
of omgevingsvergunning, of het projectbesluit.

Actualisaties en herzieningen grondexploitaties
Actualisatie grondexploitaties
Alle gronden in exploitatie worden eens per jaar (peildatum 31 december) geactualiseerd. Deze actualisatie houdt het
volgende in:
•

Bijstelling van de boekwaarden op basis van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

•

Actualiseren van de ramingen voor de nog geplande uitgaven en inkomsten.

•

Actualiseren van planning en fasering naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen.

•

Het verwerken van eventuele gevolgen uit wijziging van wet- en regelgeving.

•

Aanpassing parameters:
•

De rente waarmee in de grondexploitatie in de grondexploitaties werd gerekend bedroeg voor
2020 2 % en bedraagt voor 2021 en volgende jaren 1,75 % (zoals ook begroot).
Elk jaar wordt voor het herzien van de grondexploitaties bij het opstellen van de jaarrekening
berekend wat de rente moet zijn die over de boekwaarde aan de algemene middelen wordt
vergoed, de zogenaamde ‘omslagrente’.
De gemeenten zijn verplicht om de werkelijke rente over het vreemde vermogen toe te rekenen
aan de grondexploitaties Op basis hiervan kon de huidige rekenrente in de
grondexploitatieberekeningen worden verlaagd naar 1,75 %. Eventuele rentedalingen dan wel stijgingen in de komende jaren zijn meegenomen in de (risico)berekeningen van de
grondexploitaties.
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•

De kostenstijging is verlaagd naar 2 %. Grondexploitaties hebben grotendeels betrekking op
Grond, weg- en waterbouw. Aangezien voor het merendeel van de huidige exploitaties geldt
dat het bouw- en woonrijpmaken grotendeels is afgerond, is de hoogte van dit percentage
slechts van geringe invloed. Daarentegen zijn er nog plankosten (verkooptraject, beheer- en
administratiekosten) te maken maar deze betreffen dan weer (grotendeels) het doorberekenen
van interne uren. Het gehanteerde percentage past binnen de bandbreedte zoals beschreven
in ‘Outlook Grondexploitaties 2021’ van Metafoor.

•

Het percentage van de opbrengstenstijging wordt, opnieuw, gehandhaafd op 0 %. Om reden
van de korte exploitatieduur voor de resterende plannen voor woningbouw wordt geen
opbrengstenstijging toegepast. Voor de enkele kavels die nog beschikbaar waren, zijn
inmiddels al (koop)afspraken gemaakt of pas weer beschikbaar na het doorlopen van een
planologische procedure (als gevolg van de Woningbouwplanning).
Ook voor bedrijventerreinen wordt vooralsnog uitgegaan van 0 % opbrengstenstijging.
Enerzijds omdat voor bedrijventerreinen al (prijs)afspraken zijn gemaakt door reservering,
optie, dan wel omdat onderhandelingen al lopen voor deze bouwkavels. Volledigheidshalve zijn
er taxaties uitgevoerd. De gehanteerde verkoopprijzen passen nog binnen deze waardering
van december 2020.

Resultaten van gronden in exploitatie
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd per peildatum 31 december 2020. Dat wil zeggen dat alle kosten van
verwerving, bouw- en woonrijpmaken en plankosten (investeringen) en opbrengsten en winstnemingen
(desinvesteringen), die zorgen voor de vermeerdering respectievelijk vermindering van de boekwaarden zijn verwerkt en
dat de parameters zo nodig zijn aangepast (zie hiervoor onder Actualisatie grondexploitaties). De boekwaarden, de
hoogte van de voorzieningen en de te verwachten resultaten van alle gronden in exploitatie zijn weergegeven in
onderstaande tabel. Het resultaat is in 2020 ten opzichte van het vorige boekjaar, mede dankzij de verkoop van
bouwterreinen binnen het plan van de Rieze in Ulft, van nadelig naar voordelig gegaan.
De daarvoor getroffen verliesvoorziening komt daarmee te vervallen.

Verloop

Boek-

Gronden in

waarde

exploitatie

1-1-2020

Investeringen

Des-

Boek-

Investe-

waarde

ringen

31-12-2020

Gecorr.

Resultaat 2020

Voorzie-

Balans-

Obv NCW

Resultaat 2019
Obv NCW

ningen

waarde

(BBV Discon-

(BBV Discon-

31-12-2020

teringsvoet)

teringsvoet)

De Rieze V + VI

5.069.909

144.540

514.815

4.699.634

0

4.699.634

-537.012

460.463

Hofskamp Oost II

2.506.652

153.474

-19.892

2.680.018

0

2.680.018

-356.407

-407.266

Hutten Noord

185.800

18.993

74.081

130.712

191.097

-60.385

191.097

188.854

Centrumplan Ulft

153.398

6.580

0

159.978

9.666

150.312

9.666

6.921

37.968

4.596

70.955

-28.391

208

-28.599

208

881

261.238

10.720

89.320

182.638

131.370

51.268

131.370

128.236

8.214.965

338.903

729.279

7.824.588

332.341

7.492.247

-561.078

378.089

(saldo voordelig)

(saldo nadelig)

Slawijkseweg
Kromkamp
Totaal
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Afsluiting complexen en winstneming
Afsluiting complexen
Bij jaarrekening 2020 kunnen (nog) geen grondcomplexen worden afgesloten.
Winstneming
In de Notitie Grondexploitaties uit 2016 is een aanbeveling opgenomen die geïnterpreteerd moet worden als een
verplichting tot tussentijdse winstneming wanneer aan de daaraan te stellen voorwaarden wordt voldaan. In
onderstaand overzicht is een analyse opgesteld inzake de voorwaarden per complex en de gevolgen.
Overzicht winstneming grondcomplexen
Resultaat
betrouw-

Complex

baar

Gronden

Kosten

verkocht

gerealiseerd

%

%

Gemaakte

Gerealiseerde

kosten

opbrengsten

%

Bedrag

winstneming Winstneming

De Rieze VI + V

Positief

nee

nee

96

11

11

47.923

Hofskamp-Oost

Positief

nee

nee

81

99

80

98.714

Hutten-Noord

Negatief

nee

nee

Geen

Centrumplan
Ulft

Negatief

nee

nee

Geen

Slawijkseweg

Negatief

nee

nee

Geen

Kromkamp

Negatief

nee

nee

Geen

Resultaat van winstneming 2020

146.637

Ook in 2020 is er (verplicht) winstgenomen die voor dit boekjaar totaal € 146.637,-- bedraagt als gevolg van het
doorzetten van de verkopen op met name de Rieze in Ulft. De hoogte wordt bepaald door de daarvoor geldende
berekeningsmethodiek volgens de begroting- en rekeningvoorschriften gemeenten (BBV).
Grondexploitaties bedrijventerreinen
Bij de herziening van de grondexploitaties voor de bedrijfsterreinen De Rieze (V&VI) in Ulft en Hofskamp-Oost 2e fase in
Varsseveld waren de vooruitzichten destijds nog somber gestemd met als gevolg dat voor de verwachte nadelige
resultaten verliesvoorzieningen waren getroffen. In 2019 bestond alleen nog een verliesvoorziening voor de Rieze in Ulft.
Deze is bij jaarrekening 2020 komen te vervallen. Enerzijds wegens de gerealiseerde verkopen en anderzijds door de
toegenomen belangstelling en de daaruit volgende reserveringen en opties. Mede daardoor zijn de door de voorschriften
buiten de opbrengsten gehouden bouwpercelen weer ingebracht waardoor een omslag van verliesgevend naar
winstgevend is ontstaan. Hoewel de uitgifte voor Hofskamp-Oost in Varsseveld achterbleef kunnen dit jaar de verleende
opties worden verzilverd. Onderstaand overzicht van het verloop van de verliesvoorziening bedrijfsterreinen.
Verloop verliesvoorzieningen

Balanswaarde

Bedrijfsterreinen

VVZ

Toevoeging

Vermindering

01-01-2020
De Rieze V + VI Ulft
Hofskamp-Oost 2e fase Varsseveld
Totaal

460.463

460.463

0
460.463

Balanswaarde

Vrijval

VVZ

(toevoeging

31-12-2020

alg. reserve)
0

460.463

0
460.463

0

460.463
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Ontwikkeling bedrijventerrein Het Varsseveld Industriepark
Al in het Gelders Streekplan van 1997 is een fasegewijze ontwikkeling van bedrijventerrein Hofskamp-Oost in Varsseveld
opgenomen. Sindsdien heeft de innovatieve maakindustrie rond Varsseveld een forse ontwikkeling doorgemaakt. Dat
blijkt ook uit de verkoop van bouwkavels binnen het bestemmingsplan Hofskamp-Oost 2e fase. Na vaststelling van het
regionaal programma werklocaties (RPW) door de Provincie Gelderland, is de voorbereiding voor het benodigde
bestemmingsplan van een derde fase gestart. Voor de kosten van voorbereiding van dit plan, het Varsseveld
Industriepark, is een voorbereidingskrediet beschikbaar. Inmiddels is in januari 2020 bij vaststelling van het
bestemmingsplan ook de kosten- en opbrengstenbegroting vastgesteld. De verantwoording van de (financiële)
ontwikkelingen dit plan zal verder bij jaarrekening 2021 plaatsvinden. Inmiddels zijn ook de eerste aankopen gerealiseerd
en is voor de aankoop van alle zich in het plan bevindende woningen overeenstemming bereikt. Alle bewoners hebben
zich daarvoor elders kunnen vestigen. Naast de al in eigendom zijnde percelen resteren thans nog losse percelen
landbouwgrond voor aankoop.
Regionaal bedrijventerrein A18 Bedrijvenpark en Euregionaal Bedrijventerrein DocksNLD
De gemeenten Doetinchem, Montferland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek werken samen bij de ontwikkeling en
herontwikkeling van bedrijventerreinen binnen de gemeenten. Specifiek bij de ontwikkeling van het Regionaal
Bedrijventerrein A18 Bedrijvenpark (RBT) in de gemeente Doetinchem en het Euregionaal Bedrijventerrein DocksNLD
(EBT) in de gemeente Montferland, waarbij de deelnemende gemeenten risicodragend zijn.
In 2019 hebben de vier Achterhoekse gemeenteraden ingestemd met de uitwerking van de gedachtenlijnen voor de
toekomst van de bedrijventerreinen in de West Achterhoek. De uitwerking van deze gedachtenlijnen betekent voor het
A18 BP dat het noordelijk deel weer in exploitatie wordt genomen door de toenemende vraag naar (grote) bedrijfskavels,
de concrete belangstelling en een daadwerkelijke verkoop op het noordelijk deel.
De recentelijke actualisatie van de grondexploitatie van het Bedrijvenpark A18 in Doetinchem laat, uiteraard ook door een
toenemende vraag en verkoop van beschikbaar bedrijventerrein, wederom een lager nadelig resultaat zien dat nu
uitkomt op € 415.816. Dat heeft ook te maken met de ontwikkelingen op DocksNLD waarvan het voordelige resultaat
nog verder is toegenomen en als bijdrage in de exploitatie van Doetinchem is opgenomen.
Onderstaande overzichten geven cijfermatig het verloop van de voorzieningen en de risico’s voor het boekjaar 2020.
Voor ons als deelnemende gemeente neemt de getroffen verliesvoorziening per saldo thans met ruim € 283.620,-- af tot
€ 83.000,--. Voor dit laatste bedrag zou onze gemeente nog aangesproken kunnen worden als de exploitatie van het
grondcomplex BP A18 van Doetinchem uiteindelijk en definitief met dit verlies wordt afgesloten. De verwachting is dat
deze verliesvoorziening nog verder zal afnemen. Nu de verliesvoorziening afneemt, nemen de risico’s binnen dit plan ook
verder af en wel tot € 28.000,--.

Verloop verliesvoorziening
Samenwerking WA
(aandeel Oude IJsselstreek)

Balans-

Balans-

waarde

Toename

VVZ

waarde

Afname

Vrijval

VVZ

1-1-2020

31-12-2020

Bedrijvenpark A18

366.620

283.620

83.000

283.620

Totaal

366.620

283.620

83.000

283.620

Verloop Risico’s Samenwerking WA

Risico’s

(aandeel Oude IJsselstreek)

1-1-2020

Toename

Afname

Risico’s
31-12-2020

Bedrijvenpark A18

52.000

24.000

28.000

Totaal

52.000

24.000

28.000

Risicoprofiel
Gewogen

Risico’s
31-12-2020
28.000
28.000
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Financiële gevolgen Woningbouwplanning Oude IJsselstreek (regionale woonagenda)
Na het terugbrengen van de plancapaciteit als doel van de woningbouwplanning in 2016 is ondertussen regionaal het
standpunt ingenomen vooral voor starters en senioren te blijven bouwen. Wel onder de voorwaarden van regionale en
lokale kwaliteitscriteria waaraan (oude en nieuwe) plannen getoetst kunnen worden. Besluitvorming over deze criteria
heeft inmiddels plaatsgevonden.
Dit heeft vervolgens als resultaat dat eerder geschrapte bouwmogelijkheden binnen en buiten de gemeentelijke
grondexploitaties alsnog (al dan niet in gewijzigde vorm) kunnen worden benut.
De verliesvoorziening onder de naam “Verliesvoorziening woningbouwplanning Oude IJsselstreek 2016” is vorig jaar al
komen te vervallen en gewijzigd in “Verliesvoorziening woningbouw” voor de gemeentelijke grondcomplexen en bedraagt
thans € 332.340,-Overzicht verloop verliesvoorzieningen
In het boekjaar 2020 hebben diverse mutaties binnen bestaande voorzieningen plaatsgevonden en zijn alle
verliesvoorzieningen geactualiseerd. Het verloop van deze voorzieningen staat weergegeven in onderstaand overzicht.

Verloop verliesvoorzieningen

Balans-

Toevoeging

waarde

voorzieningen

01-01-2020

(onttrekking alg. reserve)

Inzet / onttrekking

Vrijval

waarde

(toevoeging

3-12-2020

alg. reserve)

VVZ Woningbouw O IJ

322.892

VVZ bedrijventerreinen O IJ

460.463

460.463

VVZ Samenwerking WA A18 BP

366.620

283.620

83.000

283.620

744.083

415.341

744.083

Totaal
1

1.149.975

9.449

Balans-

9.449

332.341
460.463

Alle in deze paragraaf genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW
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Risico’s
Inleiding
Grondexploitaties zijn ramingen van het financiële verloop van ruimtelijke projecten, zoals woningbouwprojecten,
bedrijventerreinen en herstructureringsplannen. Grondexploitaties hebben vaak een langere looptijd. Gedurende deze
looptijd kunnen allerlei veranderingen plaatsvinden die zowel positief als negatief kunnen uitpakken voor het financiële
resultaat van de exploitatie. De veranderingen die op kunnen treden, kunnen van velerlei aard zijn. De inflatie kan oplopen,
de rente kan veranderen, er kunnen zich omstandigheden voordoen die niet waren voorzien, zoals een financiële en
economische crisis of juist een opleving daarvan. Een grondexploitatie is dan ook niet alleen een raming, maar bovenal
een dynamisch proces.
De paragraaf grondbeleid in de jaarrekening geeft de stand van zaken per 31 december van het betreffende (boek)jaar,
alsmede de verwachte financiële uitkomst (resultaat) bij het beëindigen van de exploitatie in het eindjaar op Netto
Contante Waarde (NCW). Zekere risico’s, zowel positief als negatief, zijn voor zover mogelijk in de
exploitatieberekeningen meegenomen. Er kunnen zich echter ook onzekere gebeurtenissen voordoen.
Met behulp van een risicomodel worden zowel mogelijke positieve als negatieve ontwikkelingen financieel vertaald. Voor
alle lopende grondexploitaties is met behulp van het risicomodel berekend wat het financiële resultaat wordt wanneer de
veronderstelde gebeurtenissen zich zouden voordoen.
Basis voor de berekeningen zijn de geactualiseerde grondexploitaties.
Uitgangspunten
Vertrekpunt voor de risicoberekeningen zijn de huidige grondexploitaties zoals opgenomen in deze jaarrekening.
Uitgangspunten zijn het begrote resultaat, de gehanteerde parameters, de looptijd van de exploitaties en de kosten en
opbrengsten die nog gerealiseerd moeten worden.
▪

Begroot resultaat grondexploitaties
Uitgangspunt voor de berekeningen zijn de begrotingen van de grondexploitaties, zoals gepresenteerd in deze
jaarrekening.

▪

Kosten en opbrengsten nog te maken.
In de grondexploitaties zijn de totaal nog te maken kosten geraamd op € 0,76 miljoen ( inclusief kostenstijging
en rente). De nog te realiseren opbrengsten zijn geraamd op € 9,2 miljoen. In de risicoanalyse wordt berekend
hoe kosten en opbrengsten zich kunnen ontwikkelen op basis van de veronderstelde onzekere gebeurtenissen.

•

Parameters
In de grondexploitaties wordt vanaf 2021 gerekend met de volgende parameters:
•

Kostenstijging 2 % per jaar

•

Opbrengstenstijging 0,0 % per jaar

•

Rente 1,75 % per jaar

In de risicoanalyse worden bandbreedtes geformuleerd. Daarmee kan uitgerekend worden wat het resultaat van de
grondexploitaties is wanneer de parameters zich de komende jaren wijzigen.
•

Looptijd van de grondexploitaties
Elke grondexploitatie kent een bepaalde looptijd. Dat wil zeggen het aantal jaren dat nog nodig is om alle
geraamde kosten en geraamde opbrengsten te realiseren. In de risicoanalyse wordt berekend wat de invloed op
de resultaten is, wanneer de geraamde looptijd, door bijvoorbeeld planvertraging, verlengd moet worden of juist
door de oplevende economie kan worden verkort.

Risico’s in de berekening
De volgende algemene risico’s zijn benoemd en toegepast op alle grondexploitaties in de risicoanalyse. Deze risico’s
hebben dus invloed op alle grondexploitaties.
•

Kostenstijging
In de grondexploitatie wordt gerekend met een kostenstijging van 2 % per jaar. Voor de grondexploitaties met
een korte looptijd is het risico van verdere kostenstijging geschat als een “positief” risico, dit wil zeggen dat
wordt geschat dat de kans groot is dat er geen of beperkt sprake is van een verdere kostenstijging, lager dan
geraamd in de grondexploitaties.
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•

Opbrengstenstijging
In de grondexploitaties is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 0,0 % per jaar. Een stabilisatie
van de uitgifteprijzen is nog steeds op zijn plaats. In de risicoanalyse is er vanuit gegaan, afhankelijk van nog vrij
uitgeefbaar terrein en de exploitatieduur, nog een geringe opbrengstenstijging gerealiseerd kan worden. Het
risico op eventuele minderopbrengsten als onderhandelingsresultaat is ook meegenomen onder
grondopbrengsten.

•

Rente
In de grondexploitatieberekeningen wordt een rekenrente van 1,75 % rente per jaar gehanteerd dat wordt
toegerekend aan het vreemd vermogen. Dit is nagenoeg gelijk aan de omslagrente zoals deze wordt
toegerekend aan de grondexploitaties. Op de middellange termijn ( < 5 jaar) kan mogelijk nog een afname van
de rente worden verwacht. Ook kan zich dit op de lange termijn ( > 5 jaar) verder doorzetten, in de risicoanalyse
is, afhankelijk van de looptijd, daarmee rekening gehouden.

•

Fasering
Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd. De fasering in deze complexen wordt als reëel geschat.
Desalniettemin wordt rekening gehouden met een minimale constante uitgifte, m.n. voor complexen met een
langere looptijd zoals voor de bedrijventerreinen is dit moeilijk in te schatten. Derhalve is rekening gehouden dat
de looptijd in een aantal complexen toch verder op kan schuiven. Dit resulteert meestal in extra rentekosten (en
toenemende kosten) waardoor het projectresultaat verslechtert. Maar een verbetering is ook mogelijk zoals
blijkt uit de ontwikkelingen van Hofskamp-Oost 2e fase in Varsseveld en de Rieze in Ulft.

•

Grondopbrengsten
Zoals gezegd zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Verondersteld wordt dat de geraamde grondopbrengsten
nog marktconform zijn of zijn vastgelegd in reserveringen, opties of lopende onderhandelingen.
Voor grondexploitaties met nog een korte loopduur (1 tot 2 jaar) wordt dan ook geen verandering in de
grondopbrengst verwacht. Voor de bedrijventerreinen wordt nog gerefereerd aan een taxatie van december
2020. De taxatie geeft een bandbreedte. In de risico berekening is daar rekening mee gehouden.

•

Specifieke risico’s
Voor elke grondexploitatie is nagegaan of hierin nog specifieke risico’s zitten. Dit komt slechts in een enkel
complex voor.

Resultaat risico berekeningen
Op basis van bovenbeschreven risico’s is van alle grondexploitaties een risico analyse gemaakt.
Voor het bepalen van het weerstandsvermogen wordt binnen de grondexploitatie rekening gehouden met een gemiddeld
risico (gebaseerd op een gemiddelde van best en worse case scenario) dat wil in dit geval zeggen dat de invloed van
positieve als ook negatieve gebeurtenissen even groot is. In dit scenario wordt er vanuit gegaan dat niet alle risico’s zich
volledig en tegelijk voordoen, maar is een gemiddelde uitkomst berekend. Aangezien er in de risico’s nauwelijks positieve
gebeurtenissen zijn opgenomen, verslechteren nagenoeg alle grondexploitaties ook in dit scenario. Dit met de kanttekening dat door herziening of actualisering van de grondcomplexen en de daarvoor getroffen voorzieningen het risico
is afgenomen.
Risico scenario
In het gemiddeld risico scenario is het totale verwachte eindresultaat van alle exploitaties inclusief risico’s per saldo €
936.497,-- nadelig. In onderstaande tabel zijn per exploitatie de uitkomsten van het gemiddeld risico scenario
weergegeven. Het merendeel van de risico’s is afgenomen door verkoop van bouwkavels, vooral van bedrijventerreinen
binnen de Rieze V&VI in Ulft, en de verwachte verbetering van de exploitatie.
Bij het bepalen van de risico’s is rekening gehouden met marktrisico’s, zoals een langere maar ook kortere uitgifteduur
als ook een mogelijk risico van prijsreductie.
Voor de in de exploitatiebegrotingen berekende nadelige eindresultaten zijn enkel nog voorzieningen getroffen voor
woningbouw. De resultante van risico’s en voorzieningen wordt in het volgende overzicht weergegeven.
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Risicoanalyse grondexploitaties
Berekend
Project

risico

Getroffen

Resterend

Resterend

neutraal

Verlies-

Risico

Risico

resultaat

voorziening

31-12-2020

31-12-2019

nadelig
De Rieze Ulft (V en VI)

-441.161

0

-441.161

153.880

Hofskamp-Oost II Varsseveld

-176.505

0

-176.505

-136.788

Hutten-Noord Ulft

182.724

191.097

-8.373

364

1.233.595

9.666

1.223.929

1.227.248

2.409

208

2.201

1.161

Kromkamp Sinderen

135.435

131.370

4.065

3.151

Totaal (per saldo)

936.497

332.341

604.156

1.249.016

Totaal positief

617.666

626.039

136.788

1.554.163

1.230.195

1.385.804

Centrumplan Ulft
Slawijkseweg Netterden

Totaal negatief

Het totaal (nadelig) resterend risico van alle grondexploitaties van de gemeente Oude IJselstreek bedroeg in 2019 ruim
€ 1,38 miljoen negatief (NCW). Dit risico is in 2020 iets afgenomen tot ruim € 1,23 miljoen. De positieve risico’s zijn door
de verkopen en het verbeterde exploitatieresultaat van de bedrijventerreinen aanzienlijk toegenomen tot € 626.039,--.
Voor het bepalen van de weerstands-capaciteit wordt met het saldo van risico’s rekening gehouden.
BBV voorschriften (wijziging te hanteren rentepercentage)
Vanaf 2016 geldt dat voorzieningen die via de methode van netto contante waarde worden gewaardeerd, tegen het
percentage van de disconteringsvoet moeten plaatsvinden. In de Begroting- en rekeningvoorschriften (BBV) is bepaalt
dat de disconteringsvoet daarvoor 2 % bedraagt, hierop heeft nog geen wijziging plaatsgevonden. Voor het bepalen van
de hoogte van de risico’s op netto contante waarde (NCW) wordt met de omslagrente, bij benadering de rente van het
vreemd vermogen, als reëel rentepercentage gerekend.
Risico’s totaal
Bij de weerstandscapaciteit dient rekening gehouden te worden met het totaal van risico’s op de grondexploitaties voor
woningbouw en bedrijventerreinen van de gemeente Oude IJsselstreek.
Ook wordt met de risico’s vanuit de deelname in de ontwikkeling van het regionaal en euregionaal bedrijvenpark rekening
gehouden. E.e.a. is toegelicht onder “Regionaal bedrijventerrein A18 Bedrijvenpark en Euregionaal Bedrijventerrein
DocksNLD”.
Het totaal aan risico’s komt daarmee op € 632.156,--. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal van alle
risico’s.
Resterende risico's
Regionaal bedrijfsterreinen (RBT/EBT)
Resterende risico’s woningbouw gemeente
Resterende risico’s bedrijventerreinen gemeente (positief)
Gevolgen weerstandsvermogen

28.000 gewogen risico

28.000

1.221.822 gewogen risico

1.221.822

-617.666 gewogen risico

-617.666

632.156

632.156

De risico’s binnen de paragraaf grondbeleid hebben invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente. Hiervoor
wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening.
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente middelen kan vrijmaken om grote tegenvallers op te
vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid direct veranderd moet worden. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de
omvang van de financiële risico’s en de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om deze risico’s af
te dekken (weerstandscapaciteit).
Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn, is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de
financiële risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. Hiervan maken wij
een inschatting per risicocategorie.

Beleid
Het bestaande beleid is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen. Daarnaast geldt de begrotingsdoctrine.
Beleidsuitgangspunten:
•

Gemeente Oude IJsselstreek gebruikt in eerste instantie incidentele weerstandscapaciteit om zowel incidentele
als structurele tegenvallers te dekken;

•

De begroting moet elk jaar structureel sluitend zijn. Structurele tegenvallers moeten opgevangen worden door
structurele middelen.

•

Het weerstandsvermogen wordt zoveel mogelijk in tact gelaten en er wordt terughoudend opgetreden bij de
beschikking over de algemene reserve. Dit omdat niet alle risico’s voldoende gekwantificeerd kunnen worden.
Om een goed beeld te houden op de risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit worden deze minimaal
tweemaal per jaar (bij de programmabegroting en de jaarrekening) geïnventariseerd;

•

De post onvoorzien wordt alleen gebruikt voor eenmalige tegenvallers; deze tegenvallers dienen te voldoen aan
de criteria: onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Structurele knelpunten dienen op structurele wijze te
worden opgelost;

•

De algemene reserve wordt volledig meegerekend bij de bepaling van de weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor
geen voorzieningen zijn gevormd. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. De risico’s zijn alle voorzienbare risico’s waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.
Weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit geeft de mate aan waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te
dekken uit structurele middelen, zonder direct het bestaande beleid te moeten aanpassen/te bezuinigen. Hierbij kan
gedacht worden aan de mogelijkheden die er zijn tot het verhogen van de inkomsten (bijvoorbeeld via
belastingverhoging). Bij de incidentele weerstandscapaciteit gaat het om de aanwezigheid van vrij besteedbare middelen
die eenmalig kunnen worden ingezet. De bestemmingsreserves en niet-benutte belastingcapaciteit nemen we uit
oogpunt van behoedzaamheid niet in de weerstandscapaciteit mee.
Onderstaande tabel bevat het overzicht van de weerstandscapaciteit per begin van het boekjaar 2020.
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Weerstandscapaciteit

Bedrag

a. Begrotingsruimte (post onvoorzien)

48

b. Algemene reserves (na resultaatbestemming)

24.240

c. Stille reserves

1.000

Totaal weerstandscapaciteit per 1-1-2021

25.288

Toelichting
A. Begrotingsruimte
Voor de dekking van niet voorziene uitgaven is in de begroting een structureel bedrag van € 1,25 per inwoner, ofwel een
totaalbedrag van afgerond € 50.000 opgenomen.
B. Algemene reserve
Algemene reserve
(x 1.000)

Werkelijke stand
1-1-2019

Begrote stand
1-1-2020

Werkelijke stand
1-1-2021

Algemene reserve

20.343

21.685

24.240

C. Stille reserves
Een stille reserve is het verschil tussen de hogere directe opbrengstwaarde bij verkoop en de boekwaarde van de diverse
activa zoals ze op de balans staan. De mogelijke meeropbrengsten bij verkoop kunnen voor andere doelen worden
aangewend. Dit geldt alleen voor bezittingen die direct verhandelbaar of verkoopbaar zijn. Bijvoorbeeld panden en
objecten, maar ook bos-en landbouwgronden die niet of met een lagere boekwaarde op de balans staan. Bij de
berekening van de weerstandscapaciteit wordt rekening gehouden met 50% van het verschil tussen de boekwaarde en
de actuele WOZ-waarde. We nemen voor de weerstandscapaciteit het bedrag van € 1.000.000.
Risico's
Door de risico’s in beeld te brengen, kunnen we het benodigd weerstandsvermogen bepalen. Voor elk risico wordt
beoordeeld of het risico kan worden vermeden, verminderd, overgedragen of geaccepteerd. Daarbij wordt een
inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich voordoet en het bedrag ten hoogte van de maximale risico. In totaal
is het risico voor Oude IJsselstreek berekend op € 5.522.000.
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De belangrijkste risico’s voor Oude IJsselstreek (x 1.000) :
Risico's

Mate inschatbaarheid

Beheersing

Financieel gevolg Risico

Schadeclaims

Slecht

Verminderen

400

40

Eigendommen

Slecht

Verminderen

450

45

Bedrijfsvoering

Slecht

Accepteren

800

160

Bestuursdwang/proceskosten

Slecht

Verminderen

300

150

Niet tijdig en in volle omvang behalen van
taakstellingen / dekkingsmogelijkheden

Redelijk

Verminderen

1.200

240

Redelijk

Accepteren

632

632

Goed

Verminderen

4.159

416

Slecht

Verminderen

4.000

1.000

Redelijk

Accepteren

79.468

795

Slecht

Verminderen

3.000

750

94.409

4.228

a. Aansprakelijkheid/eigendom/Bedrijfsvoering

b. Financiële risico's

c. Grondexploitatie
Zie paragraaf grondbeleid
d. Verbonden partijen
Zie paragraaf verbonden partijen
e. Open eind regelingen
Open eind regelingen
f. Garant en borgstellingen
Garant- en borgstellingen
g. Overige (externe) factoren
Overige factoren
Totaal

Toelichting categorieën
a. Aansprakelijkheid/ eigendommen /bedrijfsvoering
Dit betreft aansprakelijkheid voor schadeclaims vanwege onzorgvuldig, onjuist of niet tijdig handelen. Daarnaast hebben
we een beperkt risico op het gebied van brand- en stormschade op gemeentelijke gebouwen. Ook hebben we risico’s op
de eigen percelen ten aanzien van verontreiniging. Daarnaast zijn er een aantal specifieke risico's:
•

Personeelslasten/inhuur; gemeente is eigen risicodrager voor de ww.

•

Eigen risicodrager wachtgeldverplichtingen bestuurders. .

•

Gemeente is pensioenverzekeraar van bestuurders.

b. Financiële risico’s
•

Bestuursdwang en proceskosten

•

Niet tijdig en in volle omvang behalen van taakstellingen / dekkingsmogelijkheden

c. Grondexploitatie
•

zie paragraaf “Grondbeleid”

d. Verbonden partijen
•

zie paragraaf "Verbonden partijen"

•

Frictiekosten uittreding Laborijn
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Een bijzonder risico binnen deze categorie betreft het risico op desintegratiekosten voor de gemeenschappelijke regeling
Laborijn. De voorgenomen uittreding zal incidenteel tot aanzienlijke kosten leiden, die momenteel nog niet te ramen zijn.
Ook de opbouw van een nieuwe organisatie voor de taken die terugkomen naar de gemeente zal frictiekosten geven. Ook
deze kosten zijn ten tijde van het opmaken van de begroting nog niet te ramen.
e. Open-einde regelingen
De uitgaven die gemoeid zijn met open-einde regelingen zijn, zoals de naam al aangeeft, moeilijk te beïnvloeden door de
gemeente omdat het beroep op deze regelingen en subsidies niet te maximeren is.
•

Regelingen en maatregelen Sociaal Domein (Jeugd, WMO en Participatie)

•

Exploitatiesubsidies

•

Leerlingenvervoer

•

ZIN (Zorg in Natura), PGB’s (persoonsgebonden budgetten)

f. Garant/borgstellingen
•

Het overzicht van de borg-/garantstellingen is opgenomen in de jaarstukken.

g. Overige (externe) factoren
•

Economische ontwikkelingen, die buiten de invloedssfeer van de gemeente vallen.

•

Planschade.

•

Schade ten gevolge van veranderend klimaat en of extreme weersomstandigheden.

•

Leges.

•

Hypotheken personeel.

•

Fluctuatie kosten en opbrengsten Afvalscheiding.

•

Uitkering gemeentefonds inclusief Btw- compensatiefonds (BCF).

•

Vennootschapsbelasting (VPB).

•

Omgevingswet.

•

Uittreding Laborijn

Berekening prognose weerstandsvermogen (x 1.000)
De verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bepaalt of het
weerstandsvermogen voldoende is. Een ratio >2 is uitstekend te noemen.
beschikbare
weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

=

----------------------------------------------benodigde
weerstandscapaciteit
(risico's)

25.288

=

----------

=

6

4.228
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Kengetallen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in deze paragraaf een verplichte basisset van 5
kengetallen wordt opgenomen. Deze kengetallen zijn:
•

Netto schuldquote

•

Solvabiliteitsratio

•

Grondexploitatie

•

Structurele exploitatieruimte

•

Belastingcapaciteit (woonlasten meerpersoonshuishouden)

Het is van belang deze kengetallen in breder perspectief te zien, aangezien deze op zichzelf staand maar een deel van
het totale beeld van de gemeentelijke financiën weergeven.

Kengetallen
(x 1.000)

Begroting
2020
(stand 1-1)

Rekening
2019

Rekening
2020
(stand 31-12)

1a Netto schuldquote

115%

128,7%

104,6%

1b Netto schuldquote gecorrigeerd

104%

119%

95,8%

2 Solvabiliteitsratio

17%

16%

17,3%

3 Grondexploitatie

7%

7%

6,5%

4 Structurele exploitatieruimte

1%

-1,35%

1,3%

101%

102%

99,2%

5 Belastingcapaciteit*

* Gebaseerd op het landelijk gemiddelde van € 740 (2019) voor meerpersoonhuishoudens met een koopwoning.

Signaleringswaarden
Netto schuldquote

Waarde
Oude IJsselstreek

Categorie A

Categorie B

Categorie C

104,6%

<90%

90-130%

>130%

Netto schuldquote, gecorrigeerd

95,8%

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

17,3%

>50%

20-50%

<20%

Grondexploitatie

6,5%

<20%

20-35%

>35%

Structurele exploitatieruimte

1,3%

Jaarrekening >0%

Jaarrekening >0%

Jaarrekening <0%

Belastingcapaciteit

99,2%

<95%

95-105%

>105%

Weerstandsvermogen

600%

>100%

80-100%

<80%
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Jaarrekening 2020
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Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) daarvoor geeft.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten.
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben .
De baten en lasten worden slechts genomen zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Eigen bijdrage op grond van de WMO. Een inwoner met een Wmo voorziening en/of hulp is op grond van de
Wmo, ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning, een vaste bijdrage per
maand verschuldigd. De wetgever zegt dat dat het bepalen van de eigen bijdrage evenals de inning hiervan
wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als
gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen
vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen
op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen
zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar wordt gesteld.
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het rekeningjaar worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekken hebben, uitgezonderd
de jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Deze lasten worden
toegerekend aan de periode van uitbetaling.
Overige grondslagen worden vermeld bij de toelichting op de diverse balansposten.
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Hoofdstuk 3 Balans
BALANS
A CTIVA
Vaste acti v a
Im m at e r ie e l
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en
het saldo van agio en disagio
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
Subtotaal immaterieel

3 1 -1 2 -2 0 2 0

3 1 -1 2 -2 0 1 9

€
€
€
€
€

0
0
6.723.310
361.016
7.084.326

€
€
€
€

€
€
€
€

€

12.256
50.824.759
48.498.711
28.064.312
4.304.790
131.704.828

€

12.256
49.075.167
50.187.013
30.397.241
3.280.190
132.951.867

€
€
€

274.955
0
3.750

€
€
€

274.955
0
3.750

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
0
0
0
10.138.427
0
0
0
0
10.417.132

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
0
0
0
11.654.751
0
0
0
0
11.933.457

€

149. 206. 286

€

152. 013. 218

V oor r ade n
Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

€

7.492.247

€

7.431.610

Subtotaal voorraden

€

7.492.247

€

7.431.610

1.745.077
0
0
0
0
0
0
3.480.629
0
5.225.706

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.597.277
0
0
656.242
0
0
0
1.289.509
0
3.543.028

M at e r ie e l
Investeringen met economisch nut:
- gronden uitgegeven in erfpacht
- Investeringen economisch nut, dekking via diverse heffingen:
- overige investeringen met economisch nut
Investeringen met maatschappelijk nut < 2017
Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017
Subtotaal materieel
Financ ie e l
Kapitaalverstrekkingen aan:
1. Deelnemingen
2. Gemeenschappelijke regelingen
3. Overige verbonden partijen
Leningen aan:
1. Openbare lichamen als bedoeld in art. 1 ond. A. wet Fido
2. Woningbouwcorporaties
3. Deelnemingen
4. Overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier > 1 jaar
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Subtotaal financieel
T ot aal vas t e ac t iva

€
€
€
€

0
0
6.959.746
168.147
7.127.894

Vl o tten d e acti v a

Uit ze t t inge n m e t e e n r e nt e t ypis c he loopt ij d kor t e r dan
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen aan Openbare lichamenen
Overige verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in 's Rijksschatkist < 1 jaar
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier < 1 jaar
Overige vorderingen
Overige uitzettingen
Subtotaal uitzettingen

é é n j aar
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

L iquide m idde le n
Kas- banksaldi

€

9.067

€

324.217

Ove r lope nde ac t iva

€

6.762.344

€

5.399.050

T ot aal vlot t e nde ac t iva

€

19. 489. 364

€

16. 697. 904

T ot aal ge ne r aal

€

168. 695. 650

€

168. 711. 122

79

BALANS
PA SSIVA
Vaste p assi v a
Ei g en v erm o g en

3 1 -1 2 -2 0 2 0

3 1 -1 2 -2 0 1 9

Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Resultaat jaarrekening

€
€
€

21.979.255
4.100.273
3.074.823

€
€
€

23.484.738
3.817.933
696.570

Subtotaal eigen vermogen

€

29.154.351

€

27.999.241

V oor zie ninge n
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Onderhoudsegalisatievoorzieningen

€
€

6.151.721
0

€
€

6.820.467
0

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting€
Subtotaal voorzieningen
€

1.266.771
7.418.492

€
€

1.306.042
8.126.508

€

0

€

0

€
€
€
€
€

0
116.344.679
0
0
0

€
€
€
€
€

0
114.373.702
0
0
0

€
€

1.550
116.346.229

€
€

1.500
114.375.202

€

152. 919. 073

€

150. 500. 951

N e t t o-vlot t e nde s c hulde n m e t r e nt e t ypis c he loopt ij d kor t e r dan é é n j aar
Kasgelden
€
0
Banksaldi
€
766.839

€
€

7.000.000
146

Overige schulden

€

2.588.303

€

2.782.798

Subtotaal netto-vlottende schulden

€

3.355.142

€

9.782.944

Ove r lope nde pas s iva

€

12.421.436

€

8.427.227

T ot aal vlot t e nde pas s iva

€

15. 776. 578

€

18. 210. 171

T ot aal ge ne r aal

€

168. 695. 650

€

168. 711. 122

Gewaarborgde geldleningen

€

79.468.351

€

77.607.718

V as t e s c hulde n m e t e e n r e nt e t ypis c he loopt ij d van é é n
j aar of lange r
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
3. Binnenlandse bedrijven
4. Openbare lichamen als bedoeld in art.1 ond. A wet Fido
5. Overige binnenlandse sectoren
6. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
Waarborgsommen
Subtotaal vaste schulden

T ot aal vas t e pas s iva

Vl o tten d e p assi v a
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Overzicht van baten en lasten
Ram ing voor wijziging 2020

1
2
3
4
5
99

Realis atie 2020

Ram ing na wijziging 2020

De gemeente waar het goed wonen is
De leefbare gemeente (sociaal domein)
De werkende gemeente
De dienstverlenende gemeente
Overhead
Algemene dekkingsmiddelen
Grondexploitatie(onderdeel pgr 1)

baten
15.205.418
11.695.274
71.867
666.319
583.820
240.000

lasten
28.966.381
51.648.452
3.095.968
5.211.426
13.190.452
240.000

saldo
13.760.96339.953.1783.024.1014.545.10712.606.632-

baten
15.224.370
11.467.986
107.678
624.032
583.820
240.000

lasten
29.075.733
52.839.496
2.931.779
5.219.369
13.552.034
240.000

saldo
13.851.36341.371.5102.824.1014.595.33712.968.214-

baten
16.292.824
19.247.852
402.578
680.895
672.380
1.947.079

lasten
29.713.257
60.646.728
3.382.249
5.331.311
13.527.709
1.066.306

saldo
13.420.43341.398.8762.979.6714.650.41612.855.329880.774

Totaal progamma's

28.462.698

102.352.679

73.889.981-

28.247.886

103.858.411

75.610.525-

39.243.607

113.667.558

74.423.951-

63.182.395
968.000
8.618.410
54.762

65.305.299
687.000
8.558.410
54.762

65.305.299
687.000
8.558.410
54.762

66.123.134
687.053
8.708.257
60.617

72.823.567

74.605.471

74.605.471

75.579.062

Algem ene dekkings m iddelen
Algemene uitkering
Dividend
Lokale heffingen
Overig

63.182.395
968.000
8.618.410
54.762

Totaal algemene dekkingsmiddelen

72.823.567

Onvoorzien
Geraam d/gerealis eerd totaal s aldo van
baten en las ten

48.300

48.300-

101.286.265

102.400.979

1.114.714-

467.985
92.801
61.000
975.000
-

465.729
16.643
-

1.596.786
102.883.051

-

66.123.134
687.053
8.708.257
60.617
-

75.579.062

300

300-

102.853.357

103.858.711

1.005.354-

114.822.669

113.667.558

1.155.111

2.256
92.801
16.64361.000
975.000
-

467.985
1.797.810
61.000
-

565.729
16.643
-

97.7441.797.810
16.64361.000
-

950.270
1.743.411
67.228
62.876
-

587.602
299.827
16.643
-

362.668
1.443.584
50.585
62.876
-

482.372

1.114.414

2.326.795

582.372

1.744.423

2.823.784

904.072

1.919.713

102.883.351

300-

105.180.152

104.441.083

739.069

117.646.453

114.571.630

3.074.823

geraamd/gerealiseerde mutaties in reserves
1
2
3
4
5

De gemeente waar het goed wonen is
De leefbare gemeente (sociaal domein)
De werkende gemeente
De dienstverlenende gemeente
Overhead
grondexploitatie
99 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal reservemutaties
Geraam d/gerealis eerd res ultaat
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Hoofdstuk 4 Toelichting op de balans

Activa
Liquide middelen
0,01 miljoen
Overlopende activa
0%
6,8 miljoen
Vlottende activa
4%
5,2 miljoen
Voorraden 3%
7,5 miljoen
5%

Financiële
vaste activa 10,4
miljoen
6%

(im)materiële vaste
activa 138,8 miljoen
82%
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4.1 Vaste Activa
De vaste activa bestaan uit de bezittingen van de gemeente die zijn langdurig gebruikt voor haar bedrijfsvoering.
Deze bestaan uit:
a.
b.

(Im)materiële vaste activa
Financiële vaste activaFi

a. (Im)materiële vaste activa
Totaal per 31 december
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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2020

2019

138.789.155

140.079.762

Immateriële vaste activa (IVA) betreft vaste activa die zien stoffelijk van aard zijn en tevens niet onder de
financiële vaste activa worden begrepen.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in maximaal 5 jaar afgeschreven.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd en gewaardeerd conform verstrekte
bijdrage.
- Er is een daadwerkelijke verplichting tot het verrichten van de investeringen door een derde.
- Indien de derde in gebreke zal de bijdrage teruggevorderd worden.
- Op bijdragen in de activa van derden wordt afgeschreven als ware het onze eigendommen.
Materiële vaste activa (MVA) zijn stoffelijk van aard.
Conform artikel 59 van de BBV worden materiële vaste activa onderverdeeld in investeringen met een
maatschappelijk en economisch nut (investeringen die leiden of bijdragen aan verwerven van
inkomsten). Investeringen waarvoor een heffing wordt geheven worden afzonderlijk gepresenteerd.
In erfpacht gegeven gronden worden gewaardeerd tegen uitgifteprijs.
Investeringen met economisch nut zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke
investeringsbijdragen worden in mindering gebracht. Op het saldo wordt afgeschreven.
Op de balans moet een uitsplitsing worden aangebracht tussen investeringen met maatschappelijk nut
die vanaf 2017 worden geactiveerd en alle investeringen die voor 2017 zijn geactiveerd.
Investeringen met maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs.
Specifieke investeringsbijdragen mogen in mindering worden gebracht. Op het saldo wordt
afgeschreven.
Alleen op investeringen met een maatschappelijk nut die voor 2017 zijn geactiveerd is vervroegd
afschrijven nog toegestaan. Ook mogen reserves op die investeringen nog in mindering worden
gebracht.
Op activa wordt voor het eerst afgeschreven in het jaar volgend op de jaar waarin het actief gereed is
gekomen.
Activa met een verkrijgprijs minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en
terreinen.
We schrijven alle activa lineair af.
Wanneer bij uitzondering wordt gekozen voor een annuïteiten benadering wordt hier separaat een
raadsbesluit over genomen.
Bij een gecombineerde investering wordt gekeken naar een reële afschrijvingstermijn voor het hele
project, waarbij de algemene afschrijvingstabel hierna als leidraad wordt gehanteerd.
• Bij de kredietaanvraag wordt al een verdeling qua BBV labelling gemaakt en wordt een
onderverdeling gemaakt in economisch en maatschappelijk nut. Dit kan nog worden herzien op
basis van nacalculatie als het project gereed is.

Overzicht van investeringen in 2020 boven de € 10.000 (onze gehanteerde activeringsgrens)
Immateriële vaste activa

Investering/bijdragen, locatie en eventuele cofinanciering

Kosten van onderzoeken en ontwikkeling

•

Bijdragen aan activa van derden

•

Materiële vaste activa met economisch nut

Het VIP (Hofskamp Oost, fase 3), Varsseveld
Bijdrage toeristische informatiepunt (TIP), DRU, Ulft

Investering, locatie en eventuele cofinanciering

In erfpacht gegeven gronden

•

Geen mutaties

Gronden en terreinen

•

Geen mutaties

Bedrijfsgebouwen

•

Verkoop ’t Klooster, Ulft (desinvestering)

Grond, weg en waterbouwkundige werken

•

Geen mutaties

Vervoermiddelen

•

Volkswagen Caddy

Machines apparaten en installaties

•

Geen mutaties

Overige materiële vaste activa

•
•
•

Kantoorinrichting STOER, Portiesgebouw DRU
Kantoorinrichting gemeentehuis
Speeltoestellen, diverse locaties

Activa Eco. nut binnen de riool- en
afvalstoffenheffing
Riolering – dekking middels rioolheffing

Investering, locatie en cofinanciering
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riool Vogelbuurt, Ulft
Riool Middelgraaf, Ulft
Riool Ankerstraat, Ulft
Riool Roggestraat, Ulft
Riool Zelhemsevoetpad, Varsseveld
Gronddepot Ettenseweg, Ulft
Diverse grondverkopen
Riool Zeddamseweg, Etten
Bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Putrenovatie Ulftsestraat, Etten
Riool Engbergseweg, Gendringen
Riool Rijnweg, Gendringen
Riool IJsselweg, Gendringen
Riool Brederostraat, Gendringen
Riool Handelsstraat, Terborg
Duiker Doetinchemseweg, Terborg
Riool Koningin Emmastraat, Terborg
Riool Prins Willem Alexanderstraat, Terborg
Riool IJsselweg, Terborg
Riool Vlasberg, Terborg
Riool Emmerikseweg, Netterden
Pompen Harterinkdijk, Sinderen
Drukrioolunits, Westendorp e.o.
Riool Heuvelstraat, Silvolde

•

Geen mutaties

•

Afval – dekking middels afvalstoffenheffing
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Materiële vaste activa met maatschappelijk nut,
geactiveerd voor 2017.

Investering, locatie en cofinanciering

Grond, weg en waterbouwkundige werken

•

Machines apparaten en installaties

•
•

Beveiliging spoorwegovergang Varsseveldseweg, Terborg
Bijdrage Provincie Gelderland
Herstructurering Akkermansweide, Terborg
Geen mutaties

Overige materiële vaste activa

•

Uitvoeren landschapsbeleidsplan OMD
-Bijdrage Provincie Gelderland

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut,
geactiveerd vanaf 2017

Investering, locatie en cofinanciering
•
•

•
•
•
•
•

Herstructurering Vogelbuurt, Ulft
Reconstructie Fietsbrug Hogebrug, Ulft
Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verkeerscirculatieplan, Ulft
Herinrichting Parkeervoorziening Ulftse Boys, Ulft
Rotonde N817-’t Goor, Ulft
Reconstructie Hoofdstraat, Varsselder
Rotonde Zelhemseweg/Leeuwerikstraat, Varsseveld
-Bijdrage Provincie Gelderland
Verkeersveiligheid Almende College, Silvolde
Reconstructie Gravenpad, Terborg
Reconstructie Emmerikseweg, Netterden
Inrichting Oude IJsselzone, Ulft
Openbare ruimte Maria Magdalenapostel, Gendringen

Machine apparaten en installaties

•

Geen mutaties

Overige materiële vaste activa

•

Geen mutaties

Grond, weg en waterbouwkundige werken

•
•
•
•
•
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Verloop IVA en MVA

Boekwaarde

Investering

01-01-2020

Des-

Afschrijving

Investering

Bijdragen in activa van
derden
Subtotaal IVA

Bijdragen
van derden

Waarde
vermindering

Immateriële vaste
activa
Kosten onderzoek en
ontwikkeling

Duurzame

168.147

219.718

26.850

6.959.746

80.300

263.560

7.127.893

300.018

290.410

Boekwaarde
31-12-2020

361.015

0

53.176

6.723.310

53.176

7.084.325

MVA economisch nut
zonder heffing
In erfpacht gegeven
gronden
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werk.
Vervoermiddelen

12.256

12.256
9.038.022
37.367.767

7.155

141.526

49.333
831.496

Machines, apparaten
en installaties

1.010.824

Overige materiële
vaste activa

1.889.571

46.101.217

12.487

24.534

9.013.488

1.381.900

35.851.496

7.403

41.930

87.084

8.122

748.777

190.410

820.414

411.587

278.552

2.022.606

3.574.747

1.571.813

MVA economisch nut
met heffing
Riolering (grond-wegwaterbouw)
Vervoersmiddelen
Afval (gronden en
terreinen)
Afval (overige
materiële vaste act.)
Sub. MVA economisch
nut

90.981

81.552

12.997

48.022.599
77.984
450.837

450.837
158.793

2.432.132
99.274.436

4.005.976

27.379.456

81.989

141.526

3.713.486

2.273.339
0

89.674

99.335.726

28.000

25.261.127

MVA maatschappelijk
nut geactiveerd < 2017
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werk.
Machines, apparaten
en installaties
Overige materiële
vaste activa

2.172.318

200.046

28.709

171.337

2.817.740

90.834

276.726

0

2.631.848

Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werk.

3.280.190

1.127.698

93.998

9.100

4.304.790

Sub. MVA
maatschappelijk nut

33.677.432

1.300.521

0

2.571.751

0

37.100

32.369.102

140.079.762

5.606.515

141.526

6.575.647

0

179.950

138.789.155

MVA maatschappelijk
nut geactiveerd vanaf
2017

Totaal IVA en MVA
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Algemene afschrijvingstabel
Investeringen

met een economisch nut

termijn

Duurzame bedrijfsmiddelen
•
•
•
•
•

ICT hard en software
ICT telecommunicatieapparatuur en infrastructuur
Kantoorinrichting en meubilair
Kantoormachines
Gereedschappen, instrumenten en kleine werktuigen

3
5
10
5
5

Riolering (op basis van gemiddelde levensduur conform gemeentelijke rioleringsplan 20122020)
•
•

Riolering, bergbezinkvoorzieningen en IBA’s (individuele behandeling afvalwater)
Herbestrating na rioleringswerken, waarbij het afzonderlijke en dus geen gemengde
investering betreft

40
20

Terreinen en gronden
•

Verwerving gronden

NIET

Tractiemiddelen (op basis van gemiddelde economische levensduur tractiemiddelen)
•

Tractoren, vrachtwagens, bestelauto’s, pick-up, zoutstrooiers en overige machines en
werktuigen

8

Afvalinzameling
•
•

Ondergrondse containers
Plastic inzamelingcontainers (mini)

20
15

Gebouwen en (sport) accommodaties
•
•
•
•
•

Nieuwbouw, bouwkundige aanpassingen en uitbreidingen
Nieuwbouw van tijdelijke gebouwen
Renovatie en restauratie
Technische installaties
Hekwerken en terreinafrastering

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

40
10
20
15
10

termijn

Openbaar groen
•
•
•
•

Duurzame recreatieve voorzieningen (uitkijktoren, rondvaartboot)
Herstructurering buitengebied en bossen
Plantsoenen , parken en groenstroken, aanleg en renovatie
Plantsoenen , parken en groenstroken, meubilair

20
20
15
10

Speelplaatsen
•

Aanleg en speelvoorzieningen

15

Openbaar ruimte
•

Herstructurering omgeving na aanleiding van (centrum) plannen

25

Sportparken en terreinen
•
•
•

Atletiekbanen
Sportvelden (gras) aanleg en renovatie
Sportveld (kunstgras) aanleg en renovatie

15
20
20

Wegen, straten, pleinen en parkeerplaatsen, aanleg en renovatie
Recreatieve fietspaden en zandwegen, aanleg en renovatie
Verkeersinstallaties, straatmeubilair en overige fysieke maatregelen
Bewegwijzering en verkeersborden
Openbare verlichting (gemiddelde economische levensduur diverse elementen

20
15
15
10
25

Verkeer
•
•
•
•
•

Immateriële activa
•
•
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Kosten van onderzoek, planvorming en ontwikkeling
Bijdragen in activa van derden: deze schrijven we af als ware het onze eigen actief.

termijn
5
div.

2020

2019

10.417.132

11.933.457

b. Financiële vaste activa
Totaal per 31 december
•

•

•
•
•
•

Financiële vaste activa (FVA) betreffen:
Verstrekte langlopende geldleningen met een maatschappelijke bestemming
Verstrekte hypotheken aan eigen personeel en overname hypotheken van voormalig ISWI
medewerkers (sinds 2009 zijn nieuwe hypotheekverstrekkingen niet meer toegestaan)
Aandelen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en effecten
Onder de langlopende leningen staan onder andere:
Starters-,duurzaamheidleningen- en toekomst bestendig wonen leningen bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland (SVN)
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en verstrekte leningen zijn opgenomen tegen
de nominale waarde. Indien nodig wordt een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
Het aflossingsbedrag van de langlopende geldleningen in het opvolgende boekjaar wordt gezien als
kortlopende vordering en wordt derhalve afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.
Alle aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs ervan.
Bij waardedaling van de aandelen tot onder de verkrijgingprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Overzicht van de mutaties in 2020
Kapitaalverstrekkingen
Deelnemingen

•

Geen mutaties

Overige verbonden partijen

•

Geen mutaties

Overige langlopende leningen

•
•

Verstrekte hypotheken

•

Diverse mutaties rondom de verschillende SVN leningen.
Kortlopende vorderingen, te weten de aflossing in 2021:
Lening Vitens, € 179.027
Lening Willem Tell, € 5.175
Lening bibliotheek Achterhoekse Poort, € 25.280
Leningen diverse sportverenigingen, € 10.332
Kortlopende vorderingen, te weten de aflossing in 2021:
Diverse leningen € 32.269

Leningen

Verloop FVA

Boekwaarde

Investering

1-1-2020
Deelnemingen
Overige verbonden partijen

31-12-2020

274.955

274.955

3.750
6.346.955

Verstrekte hypotheken

5.307.796
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Extra aflossing Boekwaarde

regulier

Overige langlopende leningen

Totaal FVA

Aflossing

11.933.457

3.750
54.931

54.931

219.586

6.182.300

44.570

1.307.099

3.956.127

264.156

1.307.099

10.417.132

4.2 Vlottende Activa
De vlottende activa zijn bezittingen met een looptijd korter dan een jaar. Deze zijn te verdelen in:
a. Voorraden
b. Vlottende vorderingen (korter dan een jaar)
c. Liquide middelen
d. Overlopende activa
a. Voorraden
Totaal per 31 december
•
•

2020

2019

7.492.247

7.431.610

Voorraden bestaan enkel uit bouwgronden in exploitatie.
De bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen vervaardigingprijs, zoals aankoop, bouw en
woonrijp maken, rente, administratie en beheerskosten.
De rente voor de gronden in exploitatie is bij begroting vastgesteld op 2,0%.
In de Notitie Grondexploitaties uit 2016 is de aanbeveling opgenomen dat, volgens het realisatiebeginsel,
wanneer voldoende zekerheid voor winstnemen bestaat, de winst dan ook dient te worden genomen. Dit
passen wij ook actief toe bij de winstneming van Hofskamp-Oost II in Varsseveld en de Rieze in Ulft
(beide bedrijventerreinen).
Wanneer een verlies wordt voorzien, wordt hiervoor een verliesvoorziening gevormd.
Wanneer het verwachte verlies voor een afzonderlijke exploitatie onder de € 5.000 blijft én deze
exploitatie niet behoort bij de reeds beschikbare verliesvoorzieningen, wordt er geen aparte
verliesvoorziening gevormd. De afwikkeling dient dan wel in volgende jaar plaats te vinden.
De verliesvoorzieningen “Bedrijventerreinen” en “Woningbouw” worden niet afzonderlijk negatief
gepresenteerd onder de vlottende activa. De verliesvoorziening “Bedrijventerreinen” is op dit moment € 0.
Alle gronden in exploitatie worden gewaardeerd op netto contante waarde (NCW, disconteringsvoet).

•
•

•
•

•
•

Verloop

Boek-

Gronden in

waarde

exploitatie

1-1-2020

Investeringen

Boekwaarde

DesInveste-

31-122020

ringen

Gecorr.
Voorzieningen

Balanswaarde
31-122020

Resultaat 2020
Obv NCW
(BBV Disconteringsvoet)

De Rieze V + VI

5.069.909

144.540

514.815

4.699.634

0

4.699.634

-537.012

Hofskamp Oost II

2.506.652

153.474

-19.892

2.680.018

0

2.680.018

-356.407

Hutten Noord

185.800

18.993

74.081

130.712

191.097

-60.385

191.097

Centrumplan Ulft

153.398

6.580

0

159.978

9.666

150.312

9.666

37.968

4.596

70.955

-28.391

208

-28.599

208

Slawijkseweg
Kromkamp
Totaal

261.238

10.720

89.320

182.638

131.370

51.268

131.370

8.214.965

338.903

729.279

7.824.588

332.341

7.492.247

-561.078

(saldo voordelig)
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•

Op grond van de BBV geven wij hieronder per complex aan welke toekomstige uitgaven we nog gaan
maken en welke opbrengsten we nog verwachten te realiseren.
Uitgaven bestaan uit te maken kosten, inclusief kostenstijging en rente.
De boekwaarde per 31-12-2020/1-1-2021 is het startpunt voor de verwachte eindewaarde.

•
•

Resultaat
gronden in
exploitatie

Boekwaarde
1-1-2021

Nog te
realiseren

Nog te
realiseren

Resultaat op
eind-

kosten

opbrengsten

waarde *

Resultaat
op NCW **
per
1-1-2021

De Rieze V + VI

4.699.634

243.111

5.535.650

-592.904

-537.012

Hofskamp Oost II

2.680.018

280.555

3.338.795

-378.222

-356.407

Hutten Noord

130.712

64.207

0

194.919

191.097

Centrumplan Ulft

159.978

97.857

247.975

9.859

9.666

Slawijkseweg

-28.391

28.603

0

212

208

Kromkamp

182.638

42.190

90.830

133.997

131.370

7.824.588

756.524

9.213.250

-632.138

-561.078

Totaal

(saldo voordelig)
Rentetoerekening op basis van:
* de omslagrente 1,75 %
** de vastgestelde disconteringsvoet van 2 %
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(saldo voordelig)

b. uitzettingen met een rentetypische looptijd korter

2020

2019

5.225.706

3.543.028

dan één jaar afzonderlijk opgenomen
Totaal per 31 december

Onder uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar afzonderlijk opgenomen hebben wij
gedurende het boekjaar:
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen op crediteuren
Uitzettingen in de schatkist
•
•

•
•

Alle vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Cliëntvorderingen van het voormalig ISWI, behorende bij onze gemeente, staan op onze balans onder de
vorderingen openbare lichamen. Met de uittreding bij Laborijn per 31-12-2020, komt de toetsing van deze
vorderingen ook weer bij ons (STOER) te liggen.
Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt bepaald op basis
van de geschatte kans op (deel) ontvangst van de vordering.
Alle vorderingen, behoudens de gemeentelijke belastingen, worden afzonderlijk beoordeeld
De oninbaarheid van alle gemeentelijke belastingen < 2020 is bepaald op 75% van het openstaande
totaal.
De oninbaarheid van alle gemeentelijke belastingen 2020 is bepaald op 25% van het openstaande
totaal.

Berekening dubieuze debiteuren

Bedrag in voorziening

Algemene debiteuren
Gemeentelijke belasting debiteuren
Totaal

Verloop vlottende vorderingen

1.844
199.280
201.124

€
€
€

Saldo

Saldo

1-1-2020

31-12-2020

Voorziening

Saldo 31-12-2020

Oninbaarheid

Na aftrek voorziening

Vorderingen op openbare
lichamen

1.597.277

1.745.077

0

1.745.077

Overige vorderingen op debiteuren

1.456.417

1.777.700

201.124

1.576.576

43.948

1.904.053

0

1.904.053

656.242

0

0

0

3.753.884

5.426.830

201.124

5.225.706

Overige vorderingen op
crediteuren
Uitzetting in de Schatkist
Totaal
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•
•
•

Schatkist bankieren is per 2014 verplicht.
Ons drempelbedrag voor de schatkist was in 2020 € 771.623.
Als op een werkdag om 15:15 uur het saldo van de BNG bankrekeningen gezamenlijk boven het
drempelbedrag komt, wordt het verschil automatisch afgeroomd richten de schatkist.

Schatkistbankieren
a. Op dagbasis buiten de schatkist gehouden
middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

10.857

11.432

8.688

10.811

b. Drempelbedrag

771.623

771.623

771.623

771.623

c. Ruimte onder het drempelbedrag b-a = positief

760.766

760.191

762.935

760.812

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

0

672.351

520.945

0

d. overschrijding van het drempelbedrag b-a =
negatief
e. bedrag in de schatkist per einde kwartaal

c. Liquide middelen

2020

2019

Totaal per 31 december

9.066

324.217

Onder liquide middelen worden gerekend:
• Positief banksaldi bij onze banken en interne kassen.
• Wij hebben op dit moment bankrekeningen bij:
BNG
Rabobank
• We hebben contractuele kredietfaciliteiten bij zowel de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) als de
Rabobank.
• Wij hebben op dit moment de volgende interne kas
Balie burgerzaken
Verloop Liquide middelen

Banksaldi
Kassaldi
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Saldo

Saldo

1-1-2020

31-12-2020
320.549

4.990

3.668

4.076

324.217

9.066

d. Overlopende activa
Totaal per 31 december

2020

2019

6.762.344

5.399.050

Onder overlopende activa worden gerekend:
• Nog te ontvangen bedragen:
Vorderingen die in het volgende boekjaar door ons worden verwerkt, maar waarvan de opbrengt ten
gunste moet komen van het huidige boekjaar.
- we onderscheiden hierin 4 verschillende balansposten:
a. nog te ontvangen bedragen (geen EU Rijk of overige overheden)
b. Nog te ontvangen bijdragen van de EU
c. Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
d. Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden
• Vooruit betaalde bedragen:
Facturen die wij aan het eind van het boekjaar ontvangen en verwerken in het huidige boekjaar, maar
waarvan de last betrekking heeft op het volgende boekjaar.
• Overige overlopende activa.
Nog te ontvangen bedragen

Debiteuren > € 20.000

Afwikkeling BTW compensatiefonds 2020
Uitbetaling dividendbelasting Alliander
Afwikkeling subsidie 2020
Afwikkeling jeugdzorg 2019
Creditering extra transport containers
Dividend 2020
Toeristenbelasting 2020
Toeristenbelasting 2020

Belastingdienst
Belastingdienst
Buurtzorg Jong
s-Heeren Loo zorggroep
BUHA B.V.
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Camping Slootermeer
Camping Scholtenhof

Nog te ontvangen bijdragen van de EU
Geen mutaties

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
Toekenning vangnet uitkering 2019

Ministerie van Sociale Zaken

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden
Restant afwikkeling liquidatie voormalig ISWI

Laborijn

Vooruit betaalde bedragen

Crediteuren > € 20.000

Licenties ICT 2021
Voorschot 1e kwartaal 2021
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2021
Licentie cyclorama 2021
Contributie 2021

ESRI Nederland
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Achmea schadeverzekeringen N.V.
CycloMedia Technology B.V.
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Overige overlopende activa

Vorderingen > 20.000

Suppletie omzetbelasting en BTW compensatiefonds < 2020
Groepsgewijze betalingen en voorschotten via Suite4SD

Belastingdienst
Diverse zorgaanbieders
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Verloop overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

Saldo

Saldo

1-1-2020

31-12-2020

4.637.051

5.511.419

0

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

97.916

37.580

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden

18.798

12.276

Vooruit betaalde bedragen

602.134

371.511

Overige overlopende activa

43.151

829.558

5.399.050

6.762.344

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Totaal

94

Passiva
Vlottende schulden
3,4 miljoen
2%

Overlopende
passiva
12,1 miljoen
5%

Eigen vermogen
29,2 miljoen
17%
Voorzieningen
7,4 miljoen
4%

Vaste schulden
116,3 miljoen
69%
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4.3 Vaste Passiva
De vaste passiva zijn het lang vermogen, waarmee de bezittingen zijn gefinancierd.
De vaste passiva bestaan uit eigen vermogen:
a. algemene reserve en rekening resultaat
b. bestemmingsreserves
én vreemd vermogen:
c. voorzieningen
d. vaste schulden

a. Algemene reserve inclusief rekening
resultaat
Algemene Reserve
Rekeningresultaat voor resultaatbestemming*

Totaal per 31 december

2020

2019

21.979.255

23.484.738

3.074.823

696.570

25.054.078

24.181.308

*) omdat

de resultaatbestemming plaatsvindt in 2021, is in de verloopstaat van reserves hierna de stand exclusief resultaatbestemming
vermeld.

•
•
•

De algemene reserve is bedoeld om mogelijke risico’s en fluctuaties in de exploitatiesfeer op te kunnen
vangen.
Het is een vermogensbestanddeel dat bedrijfseconomisch gezien vrij opneembaar is Conform de technische
uitgangspunten van deze begroting wordt geen rente aan algemene reserve toegevoegd.
Er wordt geen rente toegevoegd aan de algemene reserve.

Onttrekkingen

Besteding en besluit

1.650.610

100.000

Toevoegingen

Dekking uittredingskosten Laborijn
Conform besluit vaststelling begroting 2021-2024, 11 november 2020

•
•
•
•

Nieuwe wijze van uitvoeren veldonderhoud voetbalvelden
Conform besluit 30 april 2015
Onttrekking € 100.000 gedurende 10 jaren
Structurele onttrekking

Besteding en besluit
245.127
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•
•

•
•

Rekeningresultaat boekjaar 2019, na resultaatbestemming:
Conform besluit vaststelling jaarrekening, 2 juli 2020

*

Voorstel resultaatbestemming 2020
49.000

•

storting bestemmingsreserve “Omgevingswet”

44.000

•

storting bestemmingsreserve “toekomstbestendigheid verenigingen”

117.000

•

Vorming egalisatiereserve “afval”

30.000

•

Vorming bestemmingsreserve “Visie Vitaal Platteland”

97.000

•

Vorming bestemmingsreserve “Infrastructuur Almende”

40.000

•

Vorming bestemmingsreserve “Organisatieontwikkeling”

437.000

•

Vorming bestemmingsreserve “Corona”

b. Bestemmingsreserves
Totaal per 31 december

•
•
•
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2020

2019

4.100.273

3.817.933

Op grond van artikel 43 BBV wordt onder een bestemmingsreserve verstaan, een reserve waar door de
gemeenteraad een specifieke bestemming aan is gegeven.
Op grond van artikel 54 BBV wordt in dit overzicht de aard en reden van de reserve weergegeven.
Er wordt geen rente bijgeschreven aan de bestemmingsreserves.

Reserve

Doel, rentebijschrijving en duur van de reserve

Begraafrechten

•
•

Uitgestelde raadsbesluiten

•

Gemeentelijke objecten

•
•
•

Sociaal Domein

•
•
•

Huisvesting onderwijsgebouwen

•
•
•
•
•
•
•

Breedband buitengebied
Achterhoek

Klimaatmiddelen

•
•
•
•
•

•
Circulair Varsseveld

Toekomstbestendigheid
verenigingen

•
•
•
•
•
•
•

•
Omgevingswet

•
•
•

•
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Egalisatie schommelingen in de tarieven voor begraafrechten
Jaarlijkse mutaties, dotatie van de jaarlijks ontvangen afkoopsommen
onderhoud graven en onttrekking van de kosten van begraafplaatsen
Dekking kosten uitgespaarde bestedingen gemeenteraad, griffie en de
rekenkamercommissie.
Incidentele onttrekking conform doel
Resultaatbestemming jaarrekening 2019 á € 19.000 toegevoegd.
Dekking grote onderhoudskosten vanuit het opgestelde meerjarig
onderhoudsplan (MJOP) en extra bouwkundige aanpassingen aan onze
gemeentelijke panden.
Jaarlijkse dotatie vanuit het onderhoudsbudget van de diverse panden
Structurele onttrekking conform doel
Reserve ter dekking van aanvullende (transformatie) kosten en risico’s
binnen het Sociaal Domein
Onttrekkingen en toevoegingen lopen via de reguliere P&C-cyclus
Incidentele onttrekking en bijschrijving conform doel en afspraak
Dekking grote onderhoudskosten (overtollige) schoolgebouwen en
gymzalen
Dekking diverse onderzoeken mogelijkheden bestaande schoolgebouwen
Vorming conform raadsvoorstel jaarrekening 2014
Incidentele onttrekking conform doel
Jaarlijkse bijdrage van Essentius, verhuur deel IKC gebouw aan
Humanitas
Dekking kosten van onder regie van de gemeente uit te voeren
vraagbundeling teneinde een zo hoog mogelijk aanvangsdeelname door
bewoners in het zogenoemde “witte” buitengebied te bewerkstelligen
Incidentele onttrekking conform doel
Dekking uitvoering duurzaamheidsagenda en energie transitie
Gelden ontvangen via de decembercirculaire (Algemene uitkering)
Vorming middels resultaatbestemming jaarrekening 2019
Incidentele onttrekking conform doel
Dekking kosten project circulair Varsseveld
Vorming middels resultaatbestemming jaarrekening 2019
Incidentele onttrekking conform doel
Dekking impuls voor het verenigingsleven om de maatschappelijke
waarden meedoen, bewegen, ontmoeten en ontspannen te vergroten
In gesprek met verenigingen en gemeenteraad om
toekomstbestendigheid verenigingen als doel uit te werken, conform
Amendement Ontwikkelfonds verenigingen
Vorming middels resultaatbestemming jaarrekening 2019
Incidentele onttrekking conform doel
Voorstel om middels resultaatbestemming de onbestede gelden voor dit
doel ook dit jaar weer toe te voegen aan deze reserve.
Dekking projectkosten invoering Omgevingswet
Vorming middels resultaatbestemming jaarrekening 2019
Incidentele onttrekking conform doel
Voorstel om middels resultaatbestemming de onbestede gelden aan dit
project ook dit jaar weer toe te voegen aan deze reserve.

Reserves die zijn vervallen of
volledig besteed zijn
Cultuurcluster

Verloop algemene en
bestemmingsreserves
Algemene Reserve

Doel en besteding
•
•

Dekking deel jaarlijkse bijdrage aan exploitatie DRU Cultuurfabriek
Structurele onttrekking tot en met 2021

Saldo
1-1-2020

Mutaties
binnen
reserves

23.484.738

Toevoeging
(incl.
rekeningResultaat)
245.127

Onttrekking OntSaldo
Incidenteel trekking
31-12-2020
Structureel
1.650.610

100.000

21.979.255

Bestemmingsreserves
Begraafrechten
Uitgestelde raadsbesluiten

358.551

62.876

295.675

85.642

19.000

Gemeentelijke objecten

1.142.992

587.602

Sociaal Domein

1.822.029

299.828

72.749

2.049.108

314.437

16.643

65.683

265.397

1.545

72.686

10.116

233.884

Huisvesting Onderwijsgebouwen
Breedband buitengebied
Achterhoek

74.231

104.642
840.154

890.440

Klimaatmiddelen

0

244.000

Circulair Varsseveld

0

40.000

40.000

Toekomstbestendigheid
verenigingen

0

29.443

29.443

Omgevingswet

0

119.000

119.000

Vervallen / Volledig besteed
Cultuurcluster

Totaal

c. Voorzieningen
Totaal per 31 december

•

•
•
•
•
•
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20.052

27.302.672

20.052

0

1.600.643

1.863.579

0

960.206 26.079.530

2020

2019

7.418.492

8.126.508

Voorzieningen worden gevormd wegens:
o verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel
redelijkerwijs valt in de schatten.
o op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten.
o kosten die in een volgend dienstjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten van die
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorgaand begrotingsjaar en de
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren
Voorzieningen moeten precies de omvang hebben van de achterliggende verplichtingen en risico’s.
De beheersplannen, waar van toepassing, moeten regelmatig geactualiseerd worden.
Indien een voorziening niet meer op peil is moet er extra gedoteerd worden.
Indien de voorziening een overschot kent, moet dit vrijvallen ten gunste van de exploitatie.
De hoogte van de pensioenverplichtingen van (voormalig) wethouders wordt jaarlijks actuarieel
berekend. De verplichtingen zijn gewaardeerd op contante waarde van de (reeds opgebouwde)
toekomstige uitkeringsverplichtingen.

Op grond van artikel 55 BBV wordt in dit overzicht de aard en reden van de voorziening weergegeven.
Voorziening voor verplichtingen,
verliezen en risico’s
Wachtgeldverplichting voormalig
personeel
Pensioenverplichting (voormalig
wethouders)
Wachtgeldverplichting voormalig
bestuur

Verlies regionaal bedrijventerrein A 18

Onderhoudsegalisatie

Doel en overige informatie
•
•

Ter bekostiging van wachtgeldverplichtingen voormalig personeel
Berekening op basis van werkelijk te betalen wachtgeld over het aantal jaren
dat de verplichting loopt
•
Ter bekostiging van pensioenverplichtingen (voormalig) wethouders
•
Visma Idella maakt jaarlijks een actuariële berekening waaruit de omvang
van de reservering per persoon blijkt
•
Ter bekostiging van wachtgeldverplichtingen voormalig
bestuursleden/personeel, inclusief APPA verplichting
•
Berekening op basis van werkelijk te betalen wachtgeld over het aantal jaren
dat de verplichting loopt
•
Op basis van de meest recent geactualiseerde grondexploitatieberekening
voor het BP A18 van de gemeente Doetinchem is het eindresultaat
geprognotiseerd, waarop de hoogte van de verliesvoorziening en het
resterende risico zijn bepaald.
•
Voor de jaarrekening 2020 bedraagt het verwachte nadelige
exploitatieresultaat voor het BP A18 in totaal afgerond € 415.000., het
aandeel van onze gemeente van 20 % in de verliesvoorziening daarvoor
bedraagt dan € 83.000.
•
Het risicoaandeel van onze gemeente voor het boekjaar 2020 bedraagt
afgerond € 28.000.
Doel en overige informatie
•

Niet aanwezig per 31-12-2020
Door derden beklemde middelen met
een specifieke aanwendingsrichting

Egalisatie van de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud

Doel en overige informatie

Bufferfonds riolering

•
•
•
•
•
•

Verloop voorzieningen

Egalisatie van de rioleringstarieven
Beheersplan betreft Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017 – 2020
Beheersplan loopt door tot en met 2021 en wordt geactualiseerd voor een
periode vanaf 2022.
Onttrekking van de jaarlijkse exploitatie uitgaven riolering
Compensatie van het kwijtgescholden rioolcomponent binnen de
gemeentelijke belastingen
Dotatie van de jaarlijkse rioolrechten

Saldo

toevoeging Aanwending

vrijval

1-1-2020

Saldo
31-12-2020

Verplichtingen, verliezen en risico
Wachtgeldverplichting voormalig personeel

486.336

106.950

100.355

492.931

Pensioenverplichting (voormalig) wethouders

4.419.614

300.869

111.354

4.609.129

Wachtgeldverplichting voormalig bestuur

1.547.898

Verlies regionaal bedrijventerrein A 18

465.468

366.620

115.768

966.662

283.620

83.000

Onderhoudsegalisatie
Niet aanwezig per 31-12-2020

0

0

Door derden beklemde middelen met
specifieke aanwendingsrichting
Bufferfonds riolering

1.306.041

4.131.722

4.170.992

Totaal

8.126.508

4.539.541

4.848.169

100

1.266.771
399.388

7.418.492

d. Vaste schulden
Totaal per 31 december
•
•
•
•
•

2020

2019

116.346.229

114.375.202

De vaste schulden zijn schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Langlopende Leningen worden afgesloten met een vast rente percentage gedurende de gehele looptijd.
De looptijd van de lening wordt contractueel vastgelegd, vervroegde aflossing is niet mogelijk.
Onze voorkeur gaat uit naar een maandelijkse betaling van de rente en aflossing.
Onder de vaste schulden worden ook de ontvangen waarborgsommen gerekend.

Afgelopen jaar zijn er 2 langlopende geldlening afgesloten.
Geldverstrekker

Looptijd en rentepercentage

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Verloop vaste schulden

•
•
•
•

Lening
Hoofdsom 10 miljoen
Ingaande 31 maart 2020
Rente -/- 0,15%
Looptijd 10 jaar

•
•
•
•

Lening
Hoofdsom 10 miljoen
Ingaande 30 december 2020
Rente -/- 0,275%
Looptijd 10 jaar

Saldo

Opgenomen

Aflossing

1-1-2020
Leningen van binnenlandse banken en
overige Financiële instellingen
Waarborgsommen

Totaal vaste schulden

101

Betaalde
rente

Saldo
31-12-2020

114.373.702

20.000.000

18.029.023

2.336.213

116.344.679

1.500

150

100

0

1.550

114.375.202

20.000.150

18.029.123 2.336.213

116.346.229

4.4 Vlottende Passiva
De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende vorderingen. Deze bestaan uit:
a.
b.

Netto vlottende schulden
Overlopende passiva

a. Netto vlottende schulden
Totaal per 31 december

2020

2019

3.355.142

9.782.944

Netto vlottende schulden zijn schulden met rentetypische looptijd van korter dan één jaar.
Onder de vlottende schulden worden gerekend:
• Saldi diverse banken.
• Kasgeldleningen.
• Crediteuren (wanneer het openstaande creditbedrag per crediteur hoger is dan de openstaande schuld
bij dezelfde crediteur worden deze openstaande bedragen gezien als vlottende vordering).
• Rekening courant met Stichting Idinkbos en Paasberg.
Kasgeldlening
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Saldi diverse banken
Bank Nederlandse gemeenten

Looptijd en rentepercentage
•
Eind 2020 is er geen kasgeldlening opgenomen
Toelichting
•
Tijdelijke roodstand op BNG rekeningen
• Overloop automatische incasso’s einde boekjaar

Crediteuren

Openstaand saldo
•
Ultimo april is alles betaald of beoordeeld ter verrekening
•
€ 1.904.053 saldo creditfacturen staan gepresenteerd bij
de debiteuren

Rekening courant Stichting Idinkbos & Paasberg

Toelichting
•
Verantwoordelijkheid voor deze boekhouding ligt bij het
bestuur van de stichting
•
Jaarrekening 2020 is door de gemeente zelf opgesteld en
op 11 maart 2021 door het bestuur vastgesteld.
•
Bij ontbinding van de stichting komen de overblijvende
gelden, minus af te wikkelen verplichtingen, ten gunste
van de gemeente

Verloop vlottende schulden
Kasgeldleningen

Saldo
1-1-2020

Saldo
31-12-2020

7.000.000

0

146

766.839

Crediteuren

2.737.477

2.549.006

Rekening courant Stichting Idinkbos & Paasberg
Totaal vlottende schulden

45.321
9.782.944

39.297
3.355.142

Saldi diverse banken
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b. Overlopende passiva
Totaal per 31 december

2020

2019

12.421.436

8.427.227

Onder overlopende passiva wordt verstaan:
• Van derden verkregen middelen.
- Wij ontvangen (rijks) uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Wanneer na verloop van tijd de
gelden niet geheel of conform bestedingsdoel zijn besteed, dienen deze terugbetaald te worden aan de
verstrekker.
- Wanneer wij een investeringssubsidie ontvangen, maar de uitgaven op deze investering blijft achter, wordt
het restant geboekt op deze balanspost. Anders zou er namelijk sprake zijn van een negatieve kapitaallast.
- we onderscheiden hierin 3 verschillende balansposten:
a. Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
b. Vooruit ontvangen bedragen van overige overheden
c. Vooruit ontvangen van derden verkregen middelen
• Vooruit ontvangen bedragen.
- Wanneer wij in het huidige boekjaar bedragen ontvangen die bestemd zijn voor het volgende boekjaar,
komen die gelden niet in de exploitatie terecht, maar worden ze geboekt op deze balanspost.
-Diverse sportverenigingen betalen jaarlijkse een spaarbedrag voor de vervanging van de ondergrond op
termijn. Deze gelden staan ook gereserveerd op deze balanspost.
• Nog te betalen bedragen.
- Wanneer een werk of dienst is geleverd in het huidige boekjaar, maar de factuur of afrekening volgt pas in
het boekjaar erop, komen dergelijke verplichtingen terecht onder deze balanspost.
• Egalisatiefonds verhuur voormalig gemeentehuis Varsseveld
• Overige overlopende passiva.
Van derden verkregen middelen

Verstrekker van de subsidie en het bestedingsdoel

Bijdragen van het Rijk
OAB-Onderwijs achterstandenbeleid 20192022

•
•
•

•
Vervanging Hoge brug Ulft

•

Regeling stimulering sport 2020

•
•

•
•

•
Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers (TOZO)

•
•

Regeling gemeentelijke hulp gedupeerden
toeslagenproblematiek

•
•

•

•
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Rijksgelden Ministerie van Onderwijs
Periode 2020 tot en met 2022
De gelden moeten besteed worden aan:
Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in
de Nederlandse taal.
Het voorkomen van segregatie
Het bevorderen van integratie
Afrekening middels SiSa
Rijksgelden vanuit Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Realisatie nieuwe circulaire fiets- en voetbrug
Investeringssubsidie in 2021 verwerkt
Rijksgelden ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Compensatie fiscaal nadeel na wijziging BTW regels rondom de
sport (accommodaties)
Afrekening middels SiSa
Rijksgelden ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid
Ondersteuning zelfstandigen tijdens de Coronacrisis
Afrekening middels SiSa
Rijksgelden ministerie van Financiën
Ondersteuning en vanuit gemeente voor gedupeerden van de
toeslagenaffaire
Afrekening middels SiSa

Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen
2020-2021

•
•

•

Rijksgelden ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitvoering kosteneffectieve en risico gestuurde infrastructurele
maatregelen op het wegennet om deze verkeersveiliger te maken
Afrekening middels SiSa

Bijdragen van overige overheden
Stimulering goedkope woningbouw

•
•

•
Huisvesting statushouders

•
•

Achterhoek in beweging, gezonde jeugd

•
•
•
•

Achterhoek in beweging, 2017-2020

•

•
•
•
•
•
•

Provinciale gelden
Programma steengoed benutten
Project gebiedsgerichte aanpak St. Jorisschool en sloop Kameleon
Uitvoering samen met Wonion
Definitieve afwikkeling in 2021

•

Stadspark Terborg
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Herbestemming Stimuleringsgelden goedkope woningbouw (SGW)
De tijdelijke woonvoorzieningen van extra statushouders brengt
met een exploitatieduur van 10 jaar extra kosten met zich mee. Wij
en Wonion nemen hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid.
Provinciale gelden (in 2021 toegevoegd met middelen vanuit het
Papendalfonds)
Project in het kader van de stimulering gezonde jeugd
Het doel is door middel van interventies het overgewicht bij jeugd in
onze gemeente te verminderen.
In 2021 wordt het restant budget ingezet voor de aanschaf
pumptrackcontainer en uitvoering pumptrackprogramma
Gezamenlijk initiatief met 7 buurgemeenten en maatschappelijke
partners (Achterhoek in Beweging)
Project in het kader van de sport- en gezondheidsstimulering
Thema’s; Open club – vitale sportparken, gezonde jeugd, uniek
sporten, vitaal ouder worden en talent ontwikkeling
In 2021 wordt het restant budget overgemaakt naar de Stichting
Achterhoek in Beweging
Herbestemming Stimuleringsgelden goedkope woningbouw (SGW
Ontwikkeling portefeuillestrategie visie op wonen voor 10 kleine
kernen in de Achterhoek
Beheerder van de 2e tranche Provinciale subsidie

•
•

Visie op wonen kleine kernen

Provinciale gelden
De gelden worden ingezet om de dreiging van een tekort in het
aanbod van woningen in het betaalbare segment tot halt te
brengen
dekking van uitvoeringskosten en kapitaallasten van onze startersduurzaamheid- en toekomst bestendig wonen leningen bij het SVN

•
•

GROS – Grensoverschrijdend ondernemen,
werken en leren

•
•
•

Regiodeal project GROS
Financiële bijdragen vanuit 7 Achterhoekse gemeenten,
Wirtschaftsförderung Bocholt en de Provincie Gelderland
Doel van het project is het wegnemen van de belemmeringen van
de grens barrière bij het grensoverschrijdend zaken doen tussen
Nederlandse en Duitse ondernemers, en het bevorderen van de
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in de regio Achterhoek
en het aangrenzende gebied in Duitsland

Bijdragen van derden
Landschapsontwikkelingsplan

Uitvoering Landschapsplan DW380 /
Doetinchem Voorst

•
•
•

•
•
•

•

Bijdrage van Firma Jansen-Blokhuizen
Bijdrage Tiggelovend-Kok Vastgoed B.V.
Vereveningsbijdrage ter compensatie in ruimtelijke kwaliteit als
tegenprestatie van het verlenen van medewerking voor uitbreiding
van de bedrijfsbebouwing
Uitvoering binnen het landschapsontwikkelingsplan
Uitvoeringsbudget ontvangen van TenneT
Gelden zijn ontvangen ten behoeve van:
-realisatie van een landschappelijk kunstwerk
-uitvoeren landschapsplan DW380
-afkoop 20 jaar duurzame instandhouding gerealiseerde landschap
-compensatie afwaardering gronden
Afrekening na eindverantwoording

Project internationaal netwerkburo

•

Saldo overgeboekt ten behoeve van het euregionale project Gros Grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren

Jonge ambtenaren Achterhoek (JAA!)

•
•

Saldo na ontbinding overgemaakt op onze bankrekening
In 2021 doorbetaald aan de gemeente Montferland – penvoerder
Directeuren Netwerk Achterhoek (DNA)

Nedvang

•
•

Uitbetaling door stichting Afvalfonds verpakkingen
Uitvoering van het project zwerfafval
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Verloop van derden verkregen
middelen

Saldo

Ontvangst/

1-1-2020

Toevoeging

Aanwending

* Vooruit ontvangen bedragen

Vrijval/

Saldo

Over-

31-12-2020

boeking/
correctie

Bijdragen van het Rijk
OAB-onderwijs achterstandenbeleid
2020-2022
Vervanging Hoge brug Ulft

0

978.261

4.500

925.813

52.448

4.500

0

2.818.275

Voorschot Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers (TOZO)

0

6.860.033

4.041.758

Regeling specifieke uitkering stimulering
sport 2020

0

76.566

66.505

Regeling specifieke uitkering
gemeentelijke hulp gedupeerden
toeslagenproblematiek

0

16.734

Stimulering
verkeersveiligheidsmaatregelen 20202021

0

166.250

53.000

113.250

439.401

55.616

184

10.245

16.734

Bijdragen overige overheden
Stimulering goedkope woningbouw

48.533

446.484

Huisvesting statushouders

42.569

33.000

9.569

Achterhoek in beweging, gezonde jeugd

27.373

8.500

18.873

Achterhoek in beweging, 2017-2020

169.833

391.558

447.119

114.272

Visie op wonen kleine kernen

97.496

2.000

88.449

11.047

Stadspark Terborg

99.724

61.276

0

226.600

GROS – Grensoverschrijdend
ondernemen, werken en leren

161.000
44.726

20.811

202.685

Bijdragen van derden
Landschapsontwikkelingsplan

130.330

39.800

Uitvoering Landschapsplan DW380 /
Doetinchem Voorst

148.210

24.130

Project internationaal netwerkburo
Jonge ambtenaren Achterhoek (JAA!)
Nedvang

Totaal
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20.811
0

90.530
124.080
-/-20.811

11.140

0

46.993

1.180.247

8.893.027

0
11.140
46.993

5.825.833

184

4.252.684

Vooruit ontvangen bedragen

>€ 20.000
•
•

Geen mutaties boven de € 20.000
Geen gereserveerde spaarbedragen boven de € 20.000

Nog te betalen bedragen

Crediteuren > € 20.000

Afkoopsom uittreding Laborijn
Reguliere afwikkelingen GR dienstjaar 2020
Groepsgewijze vervoer ZOOV
Reiniging, inspectie en onderhoud riolering
Afwikkeling subsidie en beheer
Bijdrage realisatie fietsenstalling
Inzet jongerenwerk
Werkzaamheden openbare verlichting
Verbruik openbare verlichting
Afrekening zorg Sociaal Domein 2019-2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020
Afrekening zorg Sociaal Domein 2020

Laborijn
Laborijn
Gemeente Winterswijk
Remondis Dusseldorp rioolservice
Rietborgh Beheer
Almende College
Buurtzorg Nederland
Van Gelder Verkeerstechniek BV
AGEM Gemeentelijke Energie BV
’S Heeren Loo Zorggroep
De Lichtenvoorde
Gezinshuis ER & SEN
Lindenhout
Pluryn Hoenderloo groep
Zozijn zorg
De Driestroom
Jeugdbescherming Gelderland
William Schrikker jeugdbescherming
Helpgewoon thuiszorg Oude IJsselstreek
Kersten Hulpmiddelenspecialist BV
MIEP BV
Stichting AZORA
Zorgplus BV
Jarabee
Karakter kind- en jeugd psychiatrie
Stichting GG Net

Egalisatiefonds verhuur voormalig
gemeentehuis
Stichting Sensire

•
•
•

Huurovereenkomst voor 10 jaar
Huursom: € 160.000 per jaar + indexering vanaf 2017
Er is de eerste jaren van de overkomst meer huur betaald dan de jaarlijkse
huursom. Nu ze minder huur betalen, wordt dit fonds aangesproken voor het
verschil.

Overige overlopende passiva

verplichtingen > € 20.000

Loonheffing december
Omzetbelasting 4e kwartaal 2020
Sociale en pensioenpremies december

Belastingdienst
Belastingdienst
ABP
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Verloop overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk *

Saldo

Saldo

1-1-2020

31-12-2020
4.500

3.010.953

Vooruit ontvangen bedragen van overige overheden *

876.396

963.928

Vooruit ontvangen van derden verkregen middelen *

299.351

272.742

26.596

22.750

3.342.145

6.201.114

325.620

165.539

Overige overlopende passiva

3.552.619

1.784.409

Totaal overlopende passiva

8.427.227

12.421.436

Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Egalisatiefonds verhuur voormalig gemeentehuis Varsseveld

*zie hierboven gepresenteerde verloopoverzichten
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Hoofdstuk 5 Waarborgen en garanties
•
•

Conform artikel 50 van de BBV wordt aan de passiefzijde van de balans buiten de balanstelling het bedrag
opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borg of garantstellingen zijn verstrekt .
Het onderdeel woningbouw betreft een achtervang positie die de gemeente heeft ten aanzien van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Onderstaande borg en garantstellingen zijn op dit moment bekend bij de gemeente
Geldnemer en besluitdatum Omschrijving
Oorspronkelijk
%
Restantbedrag
bedrag
1-1-2020

Woningbouw
Achtervang WSW
183.341.000
50%
72.742.558
Diverse data
Hypotheken particulier
Achtervang
7.991.684 100%
1.250.290
Diverse data
hypotheken
Vitens
Rente en aflossing
189.200.000 3,15%
201.565
28 februari 1962
geldlening
Bibliotheek Achterhoekse
Bouw bibliotheek
90.679 100%
19.099
Poort
Gendringen
28 maart 1972
S.D.O.U.C.
Nieuwe kleedkamers
60.000 100%
40.800
12 juli 2013
S.D.O.U.C.
Kunstgrasvelden
150.000 100%
30.000
30 november 2013
Regio 8, voormalig optimaal Bouwkundige
400.000 100%
400.000
FM
investeringen
12 mei 2013
Stichting DRU-Industriepark Kredietgarantie
600.000 100%
600.000
7 november 2013
Stichting Westendorphuus
Verbouw
470.520 100%
376.416
28 februari 2016
Westendorphuus
Stichting Westendorphuus
Verbouw (aanvullend)
130.000 100%
124.800
19 april 2020
Westendorphuus
Schuttersgilde St. Joris
Bouw clubgebouw
275.000 100%
178.750
29 mei 2016
Stg. buurtschapshuis
Verbouw
148.000 100%
0
Heelweg
buurtschapshuis
12 juli 2017 *
AGEM gemeentelijke energie Voorfinanciering
143.440 100%
143.440
17 oktober 2017
inkoop energie
Bedrijfstakschool Anton
1.500.000 100%
1.500.000
Herfinanciering
Tijdink
bedrijfspanden
22 oktober 2020
Stichting Achterhoek VO
Financiering Almende
11.700.000 100%
0
14 september 2020
college (Laudis)
Totaal
391.958.587
77.607.718.
* Eind 2020 is er nog geen lening aangetrokken door de stichting buurtschapshuis Heelweg.
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Restantbedrag
Per heden
63.687.976
778.152
0
13.087
38.400
15.000
400.000
600.000
357.575
119.600
165.000
0
143.440
1.450.000
11.700.000

79.468.351

Hoofdstuk 6 Niet uit de balans blijkende plichten, rechten en inzichten
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
•
•
•
•
•
•

Conform artikel 53 van de BBV presenteren wij alle belangrijke meerjarige financiële verplichtingen die niet
uit de balans blijken.
Meerjarig afgesloten contracten kennen over het algemeen meerjarige financiële verplichtingen.
Van deze verplichtingen benoemen we het bedrijf, omschrijving van de aard van de verplichting, het jaar
waarin het contract eindigt en een schatting van het financiële effect.
We benoemen alle partijen waarbij we voor minimaal 3 jaren, jaarlijks verplichtingen zijn aangegaan.
Subsidiecontracten inzake en WMO en jeugdzorg zijn niet meegenomen.
We benoemen alleen de verplichtingen met een totale netto waarde van € 80.000 of meer per jaar.

Onderstaande meerjarig afgesloten contracten zijn op dit moment bekend bij de gemeente.
Bedrijfsnaam

Omschrijving van het contract

Gemeente Doetinchem
Twentse Weg en wegenbouw TWW
Stichting DRU Industriepark
Gemeente Winterswijk
Laco Recreatie BV
BUHA BV
Driessen BV
De Groenmakers
Remondis Dusseldorp BV
Heva Klimaat & Installatie
Visma Idella (Stichting Derdengelden)
Liander
Centric Netherlands B.V.
Remondis Dusseldorp Rioolservice BV
Optisport Oude IJsselstreek B.V.
Stichting Aktief
SITA afvalstroommanagement
AGEM
Optisport Varsseveld BV
Stichting Wonion
Ter Horst Recycling B.V.
KNVB
Roxit
Dirkzwager advocaten en notaris N.V.
Kuster Olie (tankwagen)
OKÉ result
SUEZ recycling en recovery
BWaste international B.V.
Pro Ruimte bv
SOPOIJ

ICT samenwerking
Onderhoud asfaltverharding
Subsidie
ZOOV groepsgewijze vervoer
Exploitatie complex de Paasberg
Afvalinzameling
Payrolling inhuur personeel
Onderhoud groen en sportvelden
Afvalverwerking
Onderhoud installaties
Pensioenen en premies
Netbeheer
ICT
Riool beheer
Exploitatie complex IJsselweide
Kringloop
Verwerking en transport restafval
Levering gas en elektriciteit
Exploitatie complex van Pallandt
Huur diverse woningen en gymzalen
Papierinzameling
Achterhoek in beweging
Licentiekosten Software squit
Huisadvocaat
Levering Diesel aan de gemeentewerf
Inhuur personeel Meedoen Werkt
Verwerking en transport afval
Onderhoud ondergrondse containers
Inhuur personeel
Oud Papier inzameling
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Jaar einde
contract
Onbepaald
2021
Onbepaald
2023
2026
2021
2021
2025
2021
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
Onbepaald
2021
2026
2021
2021
Onbepaald
2024
Onbepaald
2021
2021
Onbepaald
2024
2021
Onbepaald
2021
2028
2021
2022

Financieel effect
per jaar
>1.400.000
>1.100.000
>1.000.000
>900.000
>900.000
>800.000
>800.000
>500.000
>400.000
>400.000
>300.000
>300.000
>300.000
>300.000
>300.000
>200.000
>200.000
>200.000
>200.000
>200.000
>100.000
>100.000
>100.000
>100.000
>100.000
>100.000
>90.000
>90.000
>90.000
>80.000

Niet uit de balans blijkende vorderingen
•
•

Op grond van de BBV zijn wij verplicht om niet uit de balans blijkende vorderingen te presenteren.
Wij presenteren alle meerjarige overeenkomsten met een opbrengst waarde van meer dan € 5.000 per jaar.

Onderstaande meerjarig afgesloten overeenkomsten zijn op dit moment bekend bij de gemeente.
Bedrijfsnaam
Stichting DRU-Industriepark
Laco Recreatie N.V.
Optisport Oude IJsselstreek B.V.
Netterden zandwinning
Stichting IJzersterk Ondernemen
Azora
Azora
Novec
Connexxion Ambulance service B.V.
iatControl B.V.
GJH Vastgoed B.V. *
T-Mobile
Physique
Restaurant Engbergen

Omschrijving van het contract

Jaar einde
contract
Huur 4 panden op het DRU complex
2023
Huur Paasbergcomplex
2024
Huur sportcomplex IJsselweide
2026
Compensatie zand- grindwinning
2033
Huur Rechterdeel pand Frank Daamenstraat 2020
Huur Keurkamer Ulft
2028
Huur Wienwaarden Terborg
2021
Recht van opstal Antennemasten
2035
Huur deel brandweergarage Varsseveld
2022
Huur deel pand Frank Daamenstraat
2024
Recht van opstal Tankstation Oversluis
2025
Recht van opstal Antennemast
2032
Recht van erfpacht Paasberg
2044
Recht van Erfpacht Engbergen
2051

Financieel
efect
>475.000
>450.000
>350.000
>50.000
>35.000
>30.000
>20.000
>20.000
>5.000
>5.000
>5.000
>5.000
>5.000
>5.000

*Afhankelijk van de afzet

Gebeurtenissen na balansdatum
•
•
•

Op grond van artikel 29 van de BBV zijn wij verplicht om inzichten en gebeurtenissen na balansdatum
met een materieel effect te benoemen.
Bovenstaande moeten zijn verwerkt in de jaarstukken, ook als deze pas zijn verkregen of plaatsvinden na
31 december, maar voor de vaststelling van de jaarstukken
Wij benoemen onderstaand alle wezenlijke gebeurtenissen na balansdatum.
Coronacrisis - financiële impact op grote en lange termijn
De coronacrisis waarin we sinds begin 2020 in zitten, heeft naast de nodige sociale en openbare orde
aspecten ook een enorme financiële impact op de samenleving. Door het Rijk is daarom een pakket aan
ondersteuningsmaatregelen afgekondigd, waarbij zij voor een belangrijk deel een beroep doet op de
medewerking van gemeenten. Dit betreft de uitvoering van die maatregelen, maar ook bijvoorbeeld een
coulante houding van gemeenten jegens ondernemers en zorgaanbieders. Bovendien helpt de
gemeente waar mogelijk individuele inwoners en ondernemers met raad en daad.
Ook heeft de gemeente zelf meerdere maatregelen getroffen om daar waar nodig, de samenleving
financieel en facilitair te ondersteunen in deze tijd.
De maatregelen voorzien voor een belangrijk deel in het tijdelijk voorzien van voldoende liquiditeiten bij
bedrijven en instellingen. De verwachting is dat dit ook leidt tot extra, niet begrote kosten voor onze
gemeente, waarbij nog maar de vraag is of deze volledig door het Rijk worden gecompenseerd.
De verwachting is dat we door deze crisis in een economische recessie komen. Dit kan op middellange
en lange termijn een forse financiële impact op onze financiële positie hebben. Denk hierbij onder meer
aan een lagere uitkering uit het gemeentefonds vanwege rijks-bezuinigingen, hogere lasten in met name
het sociaal domein en wellicht gevolgen voor de grondcomplexen.
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Uittreding Laborijn – Financiële afwikkeling
Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft op 19 december 2019 besloten om, conform
artikel 42 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn (hierna: Laborijn),
per 1 januari 2021 uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn te treden.
Op basis van gesprekken door een verkenningsteam is een voorstel tot stand gekomen over de financiële
afwikkeling van deze uittreding (hierna “uittredingsvoorstel”). Dit uittredingsvoorstel is bekrachtigd door
het Dagelijks Bestuur op 29 mei 2020 en door het Algemeen Bestuur van Laborijn op 12 juni 2020 en
vervolgens ook door alle aan Laborijn deelnemende gemeenten. Op 3 februari 2021 heeft gemeente
Oude IJsselstreek op basis het uittredingsvoorstel een afrekening ontvangen van Laborijn met
bijbehorende factuur van € 2.950.610, verhoogd met € 619.618,10 aan btw, tot een totaalbedrag van €
3.570.238,10. Gemeente Oude IJsselstreek heeft de hoogte van deze afrekening bestreden in een
schrijven van 25 februari 2021. Gemeente Oude IJsselstreek stelt zich op het standpunt dat zij op basis
van het uittredingsvoorstel een afrekening is verschuldigd van € 1.650.610,00. Op 11 maart 2021 heeft
Laborijn de afrekening verlaagd met de btw tot een totaalbedrag van € 2.950.610. Voor het overige houdt
Laborijn vast aan haar standpunt van 3 februari 2021. Dit standpunt wordt door gemeente Oude
IJsselstreek nog steeds bestreden. In de jaarrekening is ter hoogte van een totaalbedrag van €
1.650.610,00 aan uittredingskosten verwerkt.
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Hoofdstuk 7 Algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
•
•

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bestedingsdoel en zijn vrij te besteden.
De Algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Oude IJsselstreek bestaan uit:
Gemeentelijke heffingen die niet besteding gebonden zijn.
De Algemene uitkering vanuit het gemeentefonds, inclusief decentralisatie en suppletie uitkeringen.
Bijdragen uit zand- en grindwinning.
Rente uit de achtergestelde lening van de Vitens.
Dividenden vanuit onze aandelenpakketten.
• Dividendopbrengsten worden als opbrengst genomen op het moment zij betaalbaar zijn gesteld.
Lokale heffingen
Realisatie 2020
Raming 2020 na wijziging Raming 2020 voor wijziging
Toeristenbelasting
Onroerende zaakbelastingen

126.539
8.581.719

36.410
8.522.000

151.410
8.467.000

65.892.360
199.020
34.262
-/- 2.508

65.305.299
0
0
0

63.182.395
0
0
0

205.054
481.999
0

205.000
482.000
0

378.000
489.000
101.000

56.858
3.760

50.600
4.162

50.600
4.162

Algemene uitkering
Algemene uitkering 2020
Algemene uitkering 2019
Algemene uitkering 2018
Algemene uitkering 2017

Dividenden
Bank Nederlande Gemeenten
Alliander
Vitens

Overige
Bijdragen zand- en grindwinning
Rente Achtergestelde
geldlening

Onvoorzien
•
•
•
•
•

In de primitieve begroting is onder hoofdstuk Financiële positie een post voor onvoorzien opgenomen.
Werkelijke uitgaven ten laste van onvoorzien worden functioneel verantwoord.
De hoogte van deze post is niet voorgeschreven.
De post onvoorzien is geraamd op ongeveer € 1,25 per inwoner, te weten € 48.300.
Onvoorziene kosten moeten bestaan uit de volgende 3 criteria:
Onvoorzienbaar
Onvermijdbaar
Onuitstelbaar
Begrotingswijzigingen ten laste van onvoorziene uitgaven
Kosten mondkapjes voor alle inwoners
Restant 31 december 2020
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Bedrag
48.000
300

Hoofdstuk 8 Toelichting op baten en lasten
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt het jaarresultaat als volgt gepresenteerd:
•
•
•
•

•
•

Allereerst wordt het resultaat van de gerealiseerde baten en lasten en het totaal van de algemene
dekkingsmiddelen getoond zonder alle toevoegingen aan- en onttrekkingen uit de reserves.
Vervolgens worden de toevoegingen aan- en onttrekkingen uit de reserves inzichtelijk gemaakt.
Waarna het totaalresultaat inclusief de reservemutaties wordt gepresenteerd.
De middelen die voor het sociaal domein worden ontvangen van het rijk worden ingezet voor het sociaal
domein. Middelen die in het betreffende boekjaar niet worden uitgegeven gaan naar de reserve sociaal
domein, eventuele tekorten worden hieruit onttrokken.
Alle baten en lasten zijn geraamd en verantwoord tot het bruto bedrag.
Compensabele BTW via het BTW compensatiefonds of verrekenbare BTW via de omzetbelasting zijn niet
als last verwerkt.

Bij onttrekkingen uit de bestemmingsreserves wordt onderscheid gemaakt tussen onttrekkingen met een
incidenteel of structureel karakter. Zie hiervoor ook de toelichting bij de bestemmingsreserves.
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Realisatie 2020
Baten inclusief algemene
dekkingsmiddelen
Lasten inclusief onvoorzien
Totaal

Raming 2020 na
wijziging

Raming 2020 voor
wijziging

114.822.669

102.853.357

101.286.265

113.667.558
1.155.111

103.858.711
-1.005.354

102.400.979
-1.114.714

Totaaloverzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
Realisatie 2020
Algemene uitkering
Lokale heffingen
Dividenden
Overige
Totaal
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66.123.134
8.708.258
687.053
60.617
75.579.062

Raming 2020 na
wijziging
65.305.299
8.558.410
687.000
54.762
74.605.471

Raming 2020 voor wijziging
63.182.395
8.618.410
968.000
54.762
72.823.567

Werkelijke toevoegingen aan- en onttrekkingen uit reserves
Programma

Toevoegingen
Incidenteel

1) De gemeente waar het goed wonen is
2) Een leefbare gemeente (Soc. Domein)
3) De werkende gemeente
4) De dienstverlenende gemeente
5) Overhead
Totaal
Rekeningresultaat 2019

Toevoegingen
Structureel
587.602

299.827
16.643

299.827
696.570

604.245

Onttrekkingen
Incidenteel

Onttrekkingen
Structureel

10.116
1.723.359
67.228
62.876

940.154
20.052

1.863.579

960.206

Gerealiseerd resultaat 2020 na reservemutaties
Bedrag
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerd totaalsaldo voor reserve mutaties

-74.423.951
75.579.062
1.155.111

Reserve mutaties

1.919.713

Gerealiseerd totaalresultaat

3.074.823
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Hoofdstuk 9 Analyse saldo ten opzichte van de begroting 2020
•

•
•
•
•
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Conform artikel 28 van de BBV bevat de toelichting op de jaarrekening een overzicht de van de
structurele en incidentele baten en lasten, zoals vermeld in de analyse saldo ten opzichte van de
begroting 2020
De presentatie gebeurt per programma
Afwijkingen worden toegelicht ten opzichte van de 2e BERAP
Bedragen worden in lijn met de BERAP’s en de Voorjaarsnota gepresenteerd x € 1.000
De analyse van de begrotings(on)rechtmatigheid maakt onderdeel uit van dit hoofdstuk.

PROGRAMMA 1
pg tkvld

Omschrijving

1

0.3

Aan- en verkopen onroerende goederen

1

0.3

Accommodaties

1

2.1

Reguleren openbare ruimte

1

2.1

Civiel technische kunstwerken

1

5.2

Voetbalcomplexen

1

5.7

Groenvoorzieningen

1

5.7

Boombeheer

1

7.3

Afval

Bedrag

Toelichting

20.000 Resultaat verkoopopbrengsten van o.a. het Klooster na aftrek van
boekwaarde en exploitatiekosten.
70.000 Voordeel van 44.500 op klein onderhoud en contracten op alle
gemeentelijke gebouwen.
12.500 voordeel ivm indexering huur DRU panden
voordeel 13.000 door aanvullende huurder voor het Frank Daamenpand.
55.000 De inkomsten vanuit de leges en de degeneratiekosten voor
aanleg/vervanging van kabels en leidingen vallen dit jaar beduidend hoger
uit dan is begroot. De verwachting is dan ook dat er hierdoor een ruime
onderschrijding van in totaal ruim € 55.000 ontstaat.
55.000 Een aantal geplande werkzaamheden kon niet worden uitgevoerd. Zo stond
voor dit jaar de vijfjarige toestands-inspectie van alle kunstwerken gepland,
met daaraan gekoppeld een onderhoudsbudget. Deze inspectie, inclusief
het daar uit voortvloeiende onderhoud, is nu doorgeschoven naar het
voorjaar van 2021.
-27.000 De overschrijding van ongeveer 27.000 wordt voor € 21.000 veroorzaakt
door het uitvoeren van de 5 jaarlijkse nulmeting, vervangen van onderdelen
(slangen, sproeiers e.d.) voor de beregening en het chemievrij bestrijden
van onkruiden. Tevens waren er door Corona minder huuropbrengsten
vanuit de verenigingen.
In totaal ontvingen wij 29.500 minder. Dit werd door het ministerie VWS
voor 23.500 gecompenseerd, waardoor er per saldo een nadeel is van
6.000.
53.000 Minder medewerkers Laborijn in de groepsdetachering, en meer uitval door
corona (risicogroep).
-20.000 Door de droogte is er veel uitval van bomen geweest,daarnaast hebben we
meer bomen geplant dan voorgaande jaren (100 meer).
We zijn begonnen met de actie Tegel eruit/boom erin alleen is er hiervoor
nog geen budget gereserveerd voor aanschaf van bomen en bijbehorend
materiaal.
317.000 Op de afvalbegroting realiseren we totaal een netto positief resultaat van
€ 317.000. Dit voordeel is exclusief de nadelen uit de 1e en 2e berap van €
203.000. Het jaarrekeningresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door
meevallers op het PMD dossier:
- Een onverwacht gunstige eindafrekening van 2019 voor de verwerking
van PMD;
- Terugbetaling van onterecht afgekeurde ladingen;
- Een meevallende vergoeding voor PMD in 2020, die aanzienlijk hoger
uitviel dan verwacht.
Daarnaast is de papierprijs is minder gedaald dan we hadden verwacht en
we hebben op een aantal posten iets minder uitgegeven dan verwacht.
Er is een voordeel op afvalstoffenheffing van 8.000 en van 10.000 op
reinigingsrechten.
Het voorstel is om vanaf 2021 te werken met een egalisatiereserve afval. Bij
de jaarrekening 2020 zal het jaarresultaat toegevoegd worden aan de
reserve afval. Met de egalisatiereserve afval kunnen de enorme fluctuaties
in het product jaarlijks opgevangen worden.

1
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8.1

Plattelandsontwikkeling

30.000 Met de begroting 2020 is er incidenteel in 2020 40.000 bijgeraamd ten
behoeve van het opstellen van de Visie Vitaal Platteland. Er is een start
gemaakt met inventariserend onderzoek in 2020, waarvoor 10.000 is
betaald. Naar verwachting wordt de opdracht in 2021 afgerond waarvoor
het overige deel is benodigd. Er volgen in 2021 nog kosten voor het
afronden van het inventariserend onderzoek, aanvullende werkzaamheden
(conclusies en aanbevelingen) en het opstellen van de Uitvoeringsagenda
Vitaal Platteland waar externe expertise-inhuur voor nodig is.
Mogelijkheid om 30.000 middels resultaatbestemming over te hevelen
naar 2021, zodat dit deel in 2021 kan worden ingezet.

1

8.3

Omgevingswet

49.000 Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet, vertraagde levering
door leveranciers en uitstel bij inhuur, is er €49.000 van het begrote budget
voor 2020 niet uitgegeven. Mits de Omgevingswet niet nogmaals
uitgesteld wordt, zullen we in 2021 een fors bedrag extra uit moeten geven.
aan de voorbereidingen voor inwerkingtreding. Daarom wordt voorgesteld
om dit bedrag van €49.000 toe te voegen aan de reserve Omgevingswet.

1

8.3

Taskforce wonen en zorg

1

8.3

Omgevingsvergunningen Wonen en Bouwen

23.000 Het budget is ingezet om te komen tot een Visie Wonen en Zorg. Het
afgelopen jaar was hiervoor niet het gehele budget nodig.
108.000 De inkomsten van de leges voor het bouwen zijn hoger dan verwacht. Hier
zijn een aantal verklaringen voor. Het heeft allereerst te maken met een
aantal aanvragen van eind 2019, die financieel in 2020 zijn afgehandeld.
Daarnaast zien we door het gewijzigde woningbouwbeleid een grote
stijging van het aantal aanvragen voor woningen met extra inkomsten tot
gevolg. Ook zijn er op de Hofskamp en de Rieze een aantal bedrijfshallen
gebouwd en hebben een aantal bijzondere bouwwerken (crematorium,
zonnevelden en grand-cafe zorgcentrum Debbeshoek) bijgedragen aan
hogere inkomsten. De inkomsten voor bouwen zijn hoger dan geraamd.
733.000

PROGRAMMA 1 GREX
pg taakv
1

8.2

Omschrijving
Grondexploitatie

Bedrag

Toelichting

881.000 Voordelig resultaat grondexploitatie ontstaat door:
voordelig resultaat de Rieze 2020
vrijval verliesvoorziening bedrijventerreinen
voordelig resultaat Hofskamp Oost
voordelige bijstelling verliesvoorziening A18
881.000

PROGRAMMA 2
pg taakv
Omschrijving
2
5.1
Lijst- en evenementen subsidie

Bedrag
Toelichting
59.000 Voordeel € 15.000 op evenementensubsidies. Toelichting: Door het
coronajaar zijn er veel evenementen afgelast. Als gemeente hadden we de
regeling dat de subsidie behouden kon worden, als er aantoonbaar kosten
waren gemaakt. Een aantal jaarlijks terugkerende evenementen heeft een
deel van de subsidie teruggestort.
Voordeel € 44.000 op lijstsubsidies. Toelichting: Het voordeel op de
lijstsubsidies is ontstaan in het laatste jaar van de overgang naar het
nieuwe subsidiebeleid. Dat er een groter restantbedrag is, heeft niet te
maken met een dalend ledenaantal bij de verenigingen. Op basis van de
subsidieaanvragen zijn deze zelfs iets gestegen. Echter kiezen veel
verenigingen voor verschillende vormen van lidmaatschappen, waarbij vaak
lagere contributies worden gevraagd. Een lagere contributie zorgt voor een
lagere bijdrage per lid van de gemeente Oude IJsselstreek.
In de gemeenteraad is in 2020 besloten om het restantbedrag 2019
beschikbaar te stellen in een soort toekomstbestendigheidfonds voor
verenigingen, zodat het budget voor verenigingen beschikbaar blijft.
Samen met de raad en de verenigingen werken we uit hoe het
toekomstbestendigheidsfonds ingezet gaat worden. Voorstel wordt om het
restantbedrag van 2020 hier aan toe te voegen.

2

7.1

Mondkapjes inwoners

-34.000 Kosten gemaakt i.v.m. verstrekken van mondkapjes aan inwoners
gedeeltelijk gedekt uit onvoorzien ( € 48.000) totale kosten zijn 81.633.
25.000

PROGRAMMA 2 HEKJES
pg taakv

Omschrijving

2

6.1

Gids gelden (gezond in de stad)

2

6.1

Onderzoek sleutelpersonen
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Bedrag

Toelichting

55.000 OIJ ontvangt jaarlijks 78.224 voor het terugdringen van
gezondheidsachterstanden. De plannen hoe dit uit te voeren worden nader
uitgewerkt in lokale gezondheidsagenda waarin we ook de resterende
gelden uit 2020 willen inzetten.
-44.000 Bedrag is ten onrechte in dit taakveld geraamd als rijksbijdrage, bijdrage
onderzoek sleutelpersonen is een bijdrage in taakveld 0.7 algemene
uitkering en hiermee verrekend

2

6.1

Invoering nieuwe wet inburgering

2

6.1

Schoolmaatschappelijk werk

2

6.1

Preventie jeugd

2

6.3

Laborijn

2

6.3

Bijzondere bijstand / sociaal medische
indicatie

2

6.3

Meedoen werkt

2

6.3

Uitvoeringskosten TOZO

2

6.4

WSW

2

6.5

Tussengroepgelden

2

6.6

Leef-en woonvoorzieningen

2

6.71 Hulp bij het huishouden

2

6.71 Wmo

0 Met de meicirculaire is een bedrag van 78.500 euro ter beschikking
gekomen voor de invoering van de wet inburgering. In 2020 is een bedrag
van 5.655 besteed en het overige wordt ingezet in het eerste half jaar van
2021. Het budget is met name bedoeld voor voorbereidingskosten in de
vorm van uren, opleiding en ICT. De invoering van de nieuwe wet is weer
met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De financiële consequenties
hiervan voor de gemeenten worden door het VNG en SZW in kaart
gebracht. Begin 2021 wordt hierover meer duidelijkheid verschaft.
(financieel effect loopt via de algmene uitkering)
95.000 Deze inhoudelijke werkzaamheden worden inmiddels uitgevooerd door
BuurtzorgJong.Het betreft daarom slechts een incidenteel voordeel.
22.000 Er is een positief saldo van € 22.145. Dit is te verklaren omdat in dit budget
jaarlijks ruimte wordt opgenomen voor de incidentele inzet van preventieve
individuele trajecten zoals Voorzorg, Young&Kids en Integrale Vroeghulp
(IVH). Er zijn dit jaar geen trajecten Voorzorg en Young&Kids ingezet voor
onze gemeente.
524.000 Bij de 2e berap is een bijraming gedaan van € 361.000 obv de voorlopige
BUIG budgetten, deze zijn nadien bijgesteld aan de nieuwe economische
situatie.
-34.000 Net als in 2019 is sprake van een overschrijding, omdat meer aanspraak is
gemaakt op de regelingen dan waar in de begroting mee rekening is
gehouden. Met name de kosten van bewindvoering en de
participatietoeslag zijn gestegen, maar tegelijkertijd is de sociaal medicatie
indicatie minder vaak ingezet. Per saldo zijn de kosten iets gedaald ten
opzichte van vorig jaar.
-135.000 Het project Meedoen Werkt! wordt in de kern geraakt door de Corona-crisis.
Het resultaat voor dit project als onderdeel van de kwaliteitsslag, blijft op
dit moment achter bij de verwachting. Dit nadeel is grotendeels verwerkt in
de tweede berap binnen de ramingen Laborijn.
Het hier vermelde tekort is voor uitvoering van het project.
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156.000 Voor de uitvoering van de Tozo heeft het Ministerie een bedrag per dossier
ter beschikking gesteld. De werkelijke uitvoeringskosten door Laborijn
waren lager, waardoor sprake is van een overschot, dat niet hoeft worden
terugbetaald aan het Ministerie.
-155.000 Het nadeel op de wsw is 155.000, de raming in 2020 is bijgesteld op basis
van de junibrief 2020. De afrekening met Laborijn is op basis van de meest
recente bijdragen uit de decembercirculaire. Het hier benoemde tekort
betreft een doorbetaling aan Laborijn van meer ontvangen middelen en is
derhalve een voordeel voor hetzelfde bedrag binnen het taakveld algemene
uitkering.
45.000 Door de Coronacrisis starten projecten later dan verwacht. Er wordt eind
2020 wel een start gemaakt met alle projecten en verplichtingen
aangegaan, dit wordt in 2021 voortgezet.
26.000 De kosten van leef- en woonvoorzieningen fluctueren altijd redelijk van jaar
tot jaar, omdat inwoners die dit nodig hebben niet elk jaar een nieuwe
woningaanpassing of nieuw hulpmiddel nodig hebben. De begroting
houdt hier nog geen rekening mee, deze is meerjarig gelijkelijk verdeeld. In
de 2e berap is dit budget al aanzienlijk naar beneden bijgesteld, in
werkelijkheid zijn de kosten zelfs nog iets lager uitgekomen.
-122.000 De kosten van hulp bij huishouden zijn in 2020 behoorlijk gestegen,
doordat ruim 10% meer mensen hier een beroep op hebben gedaan. Deze
stijging is vooral een gevolg van de invoering van het abonnementstarief.
Landelijk gezien is hierdoor sprake van een aanzuigende werking binnen de
Wmo, vooral bij huishoudelijke hulp en vooral door mensen met hogere
inkomens.
100.000 In lijn met 2019 hadden we al eerder voorzien dat de kosten voor WMO
begeleiding lager zouden uitvallen dan we hadden begroot. In de 2e berap
is daarom de begroting al fors verlaagd. Achteraf gezien zijn we daarin
destijds nog iets te voorzichtig geweest, de werkelijke kosten zijn nog lager
uitgevallen. De totale kosten liggen in 2020 wel wat hoger dan over 2019,
onder andere door een reguliere tariefstijging, maar ook door een toename
in het aantal clienten.

2

6.71 Regiotaxi

2
2

6.71 Uittreding laborijn en onderzoek
6.71 Wet verplichte GGZ

2

6.71 Uitvoeringskosten

2

6.71 Innovatiebudget

2

6.71 Noodbudget Corona

2

6.71 Nagekomen baten en lasten Sociaal Domein

2

6.71 Risico's en stelposten

2

6.72 Jeugd

2

6.72 Voorliggende inzet, experiment SOH,KPJ

2

6.72 Toegang tot jeugdhulp

2

6.82 Geëscaleerde zorg 18-
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0.7

Algmene uitkering SD

Diverse kleine bedragen
> 2e berap
Saldo 2e berap

-43.000 Er zijn afspraken gemaakt over een coronacompensatie dit is voor onze
gemeente ruimt 130.000.
Daarnaast is er ondanks de lockdown is er meer gebruik gemaakt van de
regiotaxi. Dit heeft mede te maken met het feit dat er per taxi rit minder
mensen vervoerd mogen en kunnen worden.
-82.000 Uitvoeringskosten uittreding Laborijn; oa juridische kosten
60.000 Betreft een bijdrage uit de algemene uitkering die pas in 2021 tot
uitvoering komt.
-105.000 De beweging in het sociaal domein vraagt meer van de organisatie dan in
de reguliere personeelsbegroting mogelijk is. Om die reden zijn extra
uitvoeringskosten separaat opgenomen binnen het programma.
121.000 Het innovatiebudget is als specifieke post geraamd, maar wordt niet als
zodanig aangesproken. In werkelijkheid dient het als dekking van diverse
kosten, waaronder extra uitvoeringskosten (zie hierboven).
65.000 Er is in 2020 €100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve SD voor covid.
Eind 2020 resteert er 65.000 dit zal worden meegenomen in 2021.
594.000 Dit betreft voor circa € 587.000 de afrekening van de regionale beschermd
wonen gelden over de jaren 2015 t/m 2018, die door Doetinchem worden
beheerd.
252.000 Betreft restant stelpost ter dekking van de kwaliteitsslag
incl saldo 2e berap
-466.000 Het totaal aantal kinderen dat jeugdzorg kreeg is in 2020, net als vorig jaar,
verder gedaald. Dat we desondanks niet uitkomen binnen de begroting,
hadden we bij de 2e berap hadden we al gedeeltelijk voorzien, maar corona
maakte het lastig om tussentijds op basis van de cijfers heel goed te
prognostiseren. De overschrijding ten opzichte van de begroting komt
uiteindelijk vooral door de kosten van een specifieke casus.
120.000 Dit bedrag was geraamd vanuit de kwaliteitsslag, de inhoudelijke
werkzaamheden zijn onderdeel van de subsidieverstrekking aan
BuurtzorgJong.
Vooralsnog zijn deze extra middelen uit de kwaliteitsslag niet nodig als
dekking van kosten van BuurtzorgJong.
350.000 Buurtzorg Jong is per 1 januari 2020 gestart als nieuwe partner voor de
toegang tot jeugdzorg en het verleden van lichte hulp en ondersteuning.
Vanwege de opstart, maar ook door corona, is de personele bezetting
gedurende het jaar minder geweest dan oorspronkelijk gepland. Daardoor
is een bedrag van € 350.000 niet besteed en dit wordt terugbetaald aan de
gemeente.
-18.000 De overschrijding bij jeugdbescherming en jeugdreclassering komt door
een kleine toename van het aantal kinderen. Omdat we geen directe invloed
hebben op verwijzingen van gecertificeerde instellingen, zijn deze kosten
door ons niet zelfstandig bij te sturen. Samen met de regio SDA zijn we
nadrukkelijk bezig om de jeugdbeschermingsketen verder te versterken.
340.000 Algemene uitkering SD totaal voordeel 340.026 dit bestaat uit
voordeel 78.582 inburgering
voordeel 137.003 afrekening uit voorgaande dienstjaren
voordeel coronacompensatie 196.170
en algemene afrekenig oa hoeveelheidsverschillen een nadeel van 71.729
een bedrag van 17.628 voor dak- en thuislozen komt tot uitvoer in 2021
In de jaarrekening 2020 zijn de bijdragen verwerkt tm de
septembercirculaire, middelen uit de decembercirculaire zullen worden
verwerkt in 2021 aangezien de uitbetaling ook in dat jaar plaats vindt.
54.436
1.775.436
230.000
2.005.436

5

0.10 Reserve mutatie SD

-2.005.436
0

2
5

6.71 Uittreding laborijn
0.10 Reserve mutatie SD

-1.650.610 conform berekening OIJ
1.650.610 dekking uittredingskosten uit algemene reserve
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Toelichting op de “hekjes”: de middelen die voor het sociaal domein worden ontvangen van het rijk worden ingezet
voor het sociaal domein. Middelen die in het betreffende boekjaar niet worden uitgegeven gaan naar de reserve
sociaal domein, eventuele tekorten worden hieruit onttrokken.
In onderstaande tabel is het verloop van het (verwachte) tekort op het sociaal domein gepresenteerd.
We gingen oorspronkelijk uit van een tekort van ruim € 2,1 miljoen. In werkelijkheid sluiten we het jaar af
met een positief saldo van ruim € 0,2 miljoen (exclusief de kosten uittreding Laborijn).
Daardoor kunnen we voor het eerst sinds jaren weer geld terugstorten in de reserve sociaal domein.
Sociaal domein 2020 (binnen hekjes)
Saldo CLM (regulier)
Tekort 2e berap 2018, startpunt
Tekort 1e berap 2019
Overige begrotingswijzigingen 2019
Kwaliteitsslag
Voorjaarsnota 2019
Meicirculaire 2019
a Tekort in primitieve begroting 2020

Primitieve
begroting 2020
72.749
4.176.549
1.190.000
-120.584
-815.078
-675.000
-1.667.636
2.161.000
nadelig

1e berap 2020
Decembercirculaire 2019
b Tekort in begroting na wijziging

Begroot na
wijziging
72.749
4.176.549
1.190.000
-120.584
-815.078
-675.000
-1.667.636
2.161.000
nadelig
820.749
-1.204.491
-383.742
voordelig

Saldo 2e berap
Aanvullende rijksmiddelen
Jaarresultaat sociaal domein regulier
c Saldo sociaal domein jaarrekening

Jaarrekening
Jaarrekening
2020 regulier
2020 uittreding
72.749
4.176.549
1.190.000
-120.584
-815.078
-675.000
-1.667.636
2.161.000
nadelig
820.749
-1.204.491
-383.742
voordelig
-230.600
-340.026
-1.434.810
-2.005.436
voordelig

Kosten uittreding Laborijn
d Saldo uittreding Laborijn
Totaal (a+b+c+d)

Dekking uit reserves
Reguliere onttrekking CLM
Reserve sociaal domein
Algemene reserve
Totaal reservemutaties

1.650.610
1.650.610
nadelig
2.161.000
nadelig

1.777.258
nadelig

Primitieve
begroting 2020
72.749
0
2.088.251
2.161.000

Begroot na
wijziging
72.249
1.705.009
0
1.777.258

-228.178
voordelig

1.650.610
nadelig

Jaarrekening
Jaarrekening
2020 regulier
2020 uittreding
72.749
-300.927
1.650.610
-228.178
1.650.610

In onderstaand overzicht is het verloop van de reserve sociaal domein weergegeven. In de primitieve begroting
was de verwachting dat er geen saldo meer in de reserve was (uitgezonderd de onttrekking voor het CLM).
Uiteindelijk resteerde na de jaarrekening 2019 wel een saldo van ruim € 1,8 miljoen in de reserve sociaal domein.
Verloop reserve sociaal domein

Primitieve begroBegroot na
Jaarrekening
afwijking begrt/
ting 2020 *)
wijziging
2020 regulier
jaarrekening
Stand 1 januari 2020
72.749
1.822.029
1.822.029
0
Onttrekking bijdrage CLM 2020
-72.749
-72.249
-72.749
500
Onttrekking tekort / toevoeging overschot
0
-1705009
300.927
-2.005.936
Stand 31 december 2020
0
44.771
2.050.207
-2.005.436
*) in de primitieve begroting was de verwachting dat het tekort van ruim € 2 miljoen aan de algemene reserve
onttrokken moest worden.
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PROGRAMMA 3
pg taakv
3

4.2

Omschrijving
Plan toegangsweg Almende

Bedrag

Toelichting

97.000 Project is voorbereid. Uitvoering zal in 2e kwartaal 2021 plaatsvinden.
Werkzaamheden toegangsweg Almende sluit aan op openbare ruimte
rondom schoolgebouw Almende.
In de 2e berap is reeds benoemd dat het incidentele bedrag opgenomen in
2020 voor infrastructuur en parkeeronderzoek Almende college voor een
bedrag van rond de 100.000 door te schuiven naar 2021 middels
resultaatbestemming
97.000

PROGRAMMA 4
pg taakv
4

Omschrijving

0.61 OZB woningen

Bedrag

Toelichting

20.000 Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere inkomsten
aan invordering/aanmaning die conform de Invorderingswet bij inwoners
in rekening bij het te laat betalen van de OZB.
20.000

PROGRAMMA 5
pg taakv
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Omschrijving

Bedrag

Toelichting

5

0.1

College B&W

133.000 Per saldo hebben wij op de posten college en griffie een overschot van €
17.000.
Dit is ten eerste te verklaren door de inschatting die is gemaakt van de
loonsverhoging van de bestuurders. Door eerdere informatie vanuit het Rijk
is deze inschatting hoger gemaakt dan noodzakelijk. De loonsverhoging is
in het derde kwartaal 2020 gerealiseerd. Ten tweede door een extra
toevoeging aan de voorziening pensioenverplichting wethouders. Een
uitgebreide toelichting is in de 2e Berap gegeven. Daar zijn de budgetten
bijgesteld en is naderhand gebleken dat hiervoor nog een kleine
aanpassing noodzakelijk was.
Vrijval voorziening wachtgeld van 115.000 in verband met aanvaarden
nieuwe functie door voormalig wethouder.

5

0.1

Gemeenteraad

5

0.1

Algemeen coronabudget

5

0.8

Personeelsbudgetten

5

0.8

Uren toerekening

5

0.8

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

51.000 Het raadsbudget valt voordeliger uit. De post € 25.000 voor overige
goederen en diensten voor eventuele niet voorziene uitgaven is niet
aangesproken.
Door veelal digitale vergaderingen van de gemeenteraad en
raadscommissies waren er minder kosten voor catering en zijn er geen
raadstrainingen en opleidingen georganiseerd.”
-152.000 Betreft steunmaatregelen o.a. een extra subsidie aan verenigingen,
gederfde ouderbijdrage Dit tekort wordt gecompenseerd door de middelen
in de algemene uitkering ten behoeve van de coronamaatregelen. (zie
coronaoverzicht).
75.000 Op de personeelsbudgetten onstaat een positief resultaat ondermeer door
minder kosten voor opleidingen en reis- en verblijfkosten en een voordeel
op organisatieonwikkeling. In de jaarstukken wordt een nadere specificatie
opmerkingen.
Mogelijkheid om 40.000 middels resultaatbestemming over te hevelen
voor organisatieontwikkeling.
46.000 De toerekening van uren aan investeringen en grex laat per saldo een
voordeel zien. Er zijn meer uren geschreven op investeringen. Op grex
waren dat er minder dan geraamd.
-187.000 Betreft de incidentele kosten voor plaats en tijdonafhankelijk werken,
conform het collegebesluit. Dekking hiervan komt uit coronamiddelen.
-34.000

ALGEMENE D EKKINGSMID D ELEN
pg taakv

Omschrijving

99

0.61 OZB woningen en OZB niet woningen
0.62

99

0.7

Algemene uitkering

99

3.4

Toeristenbelasting

TOTAAL
programma 1
programma 1: grex
programma 2
programma 3
programma 4
programma 5
algmene dekkingsmiddelen

Bedrag

60.000 Op de OZB woningen en niet-woningen is het resultaat 2020 € 60.000,
voordeel op woningen is 42.000 voordeel op niet woningen 18.000. Dit is
1% van de totale opbrengsten. Het voordeel wordt veroorzaakt doordat er
een begroting wordt gemaakt op het moment dat er nog wordt gerekend
aan waarden van de woningen en niet-woningen. Doordat de waarden van
de woningen en niet-woningen iets hoger zijn ontstaat een voordeel.
556.000 Totaalvoordeel algemene uitkering is 896.417
hiervan is 340.26 ter dekking van het Sociaal Domein (voor toelichting zie
programma 2)
Voor het algemene deel resteert 556.392
dit bestaat uit
een nadeel van 90.229 ivm afrekeningen uit voorgaande dienstjaren
een voordeel van 103.532 ivm oa hoeveelheidsverschillen
daarnaast is tov de 2e berap een voordeel te melden ivm
coronacompensatie van 543.089. De totale uitkering i.v.m.
coronamaatregelen over 2020 is 730.978, in de 2e berap is reeds een
bedrag gemeld van 187.889.
In de jaarrekening 2020 worden de bijdragen verwerkt tm de
septembercirculaire, middelen uit de decembercirculaire zullen worden
verwerkt in 2021 aangezien de uitbetaling ook in dat jaar plaats vindt.
90.000 De verblijfsrecreatiesectorr is minder zwaar getroffen door de Covid-19
crisis dan aanvankelijk werd aangenomen. In totaliteit waren de
opbrengsten in 2020
€ 126.538.
Ten opzichte van de primitieve raming is er sprake van een nadeel van
24.871 toe te rekenen aan corona.
Ten opzichte van de 2e berap is er sprake van € 90.000 voordeel.
706.000

733.000
881.000
25.000
97.000
20.000
-34.000
706.000
2.428.000

5

0.11 Rekeningresultaat
UITGANGSPUNT 2e berap

563.000
2.991.000

Diverse kleine bedragen

84.000
3.075.000

Programma 2 hekjes
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Toelichting

2.005.436 verrekend met reserve SD

Financiële analyse Corona
Vanuit de diverse overheden heeft de gemeente Oude IJsselstreek geld ontvangen, bestemd voor het nemen van
Covid-19 maatregelen voor onze inwoners en ondernemers.
Vanuit de Provincie is een bedrag van € 39.342 ontvangen als overbrugging voor sociaal werk (dit bedrag is
binnen de hekjes van het Sociaal Domein gebleven).
Er is een bijdrage ontvangen van de Provincie van € 111.000 en deze is ingezet voor steunmaatregelen. Vanuit het
Rijk zijn extra inkomsten ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In totaal € 731.000.
In totaal (€111.000 + € 731.000) is € 842.000 ontvangen van Provincie en Rijk en er is per saldo € 405.000
uitgegeven aan corona maatregelen.
Het overschot, € 437.000 wordt per raadsbesluit gestort in een Bestemmingsreserve Coronamaatregelen.
De onderbouwing van deze storting staat in onderstaand schema.
Opbouw dotatie bestemmingsreserve COVID

OVERZICHT KOSTEN COVID
pg

Omschrijving

1

Evenementen

2

Mondkapjes

2

Sociaal Domein

3

Toerisme

4

Leges

5

Steun en personeel

99 Algemene dekkingsmiddelen
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Bedrag

Toelichting

-7.000 Door Corona moesten veel evenementen worden afgelast. Er
waren minder huurinkomsten van verenigingen en uit verhuur
van materiaal voor evenementen. Daar tegenover staat een
bijdrage van het Ministerie van VWS van € 23.500. Per saldo
een nadeel van € 7.000.
-19.000 De gemeente heeft voor € 82.000 uitgegeven aan mondkapje
voor de eigen bevolking. € 48.000 daarvan was gedekt uit
"onvoorzien". Daar tegenover staat een voordeel van € 15.000
voor subsidies aan evenementen die geen doorgang konden
vinden. Per saldo een nadeel van € 19.000.
0 Een hogere algemene uitkering wordt deels uitgegeven aan
hogere kosten voor de Regiotaxi, omdat minder mensen
tegelijk vervoerd mogen worden. Daarnaast is er € 65.000 over
van het Noodfonds Corona. Het voordeel blijft binnen de hekjes
van het Sociaal Domein.
20.000 Jaarvergadering IJzersteden is verplaatst naar 2021. Daarnaast
zijn er minder initiatieven voor toerisme in het coronajaar.
-26.000 Minder legesinkomsten vanwege minder huwelijken en minder
uitgegeven rijbewijzen vanwege uitstel rijexamens.
-237.000 Er is een tekort op het algemene coronabudget van € 152.000
vanwege extra steun aan verenigingen en gederfde
ouderbijdragen. Daarnaast is er € 187.000 uitgegeven voor
voorzieningen voor plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daar
tegenover staan voordelen op de personeelsbudgetten (€
100.000)
706.000 Het totaalvoordeel op de Algemene Uitkering bedraagt €
731.000. Over 2020 wordt € 896.000 meer ontvangen, maar
daartegenover staan afrekeningen van vorige dienstjaren en €
25.000 minder inkomsten uit toeristenbelasting.
437.000

Begrotingsrechtmatigheid 2020

1
2
3
4

Program m a
De gemeente waar het goed wonen is
De leefbare gemeente (sociaal domein)
De werkende gemeente
De dienstverlenende gemeente
Bedrijfsvoering
Algemene dekkingsmiddelen
Grondexploitatie
Saldo

Ram ing las ten
Realis atie
begrotings jaar
las ten
na wijziging begrotings jaar
29.075.733
29.713.257
52.839.496
59.699.673
2.931.779
3.382.249
5.219.369
5.331.311
13.552.034
13.527.709
0
0
240.000
1.066.306
103.858.411
112.720.505

Begrotings afwijking
las ten
-637.524
-6.860.177
-450.470
-111.942
24.325
0
-826.306
-8.862.094

V/N
N
N
N
N
N
N

W aarvan onrechtm atig
*)
0
0
0
0
0
0
0
0

Op grond van BBV-artikel 28, lid a moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging
en de realisatie worden gemaakt. Per programma vindt u hieronder de verklaring *.
*) Alle overschrijdingen van de begroting zijn in principe onrechtmatig, maar ze tellen niet allemaal mee bij het oordeel van de accountant inzake de financiële rechtmatigheid.
Leidend hierbij is of de hogere lasten vallen binnen het bestaande beleid of dat ze worden gedekt door hogere baten. Is dat niet het geval, dan is sprake van een onrechtmatigheid
die meetelt in de beoordeling van de accountant.

Navolgend wordt per genoemd programma toegelicht waarom wel of niet sprake is van een dergelijke onrechtmatigheid.
Waarbij de grootste afwijking > € 25.000 wordt genoemd, indien er geen voldoende baten tegen over staan.
1 D e gem eente waar het goed wonen is
-637.524
Algem een:
Tegenover € 637.000 extra lasten staan in 2020 ook € 1.068.000 meer baten. O.a. € 265.000 verkoop "t Klooster. Zie ook toelichting programma 3
Conclusie: geen begrotingsonrechtmatigheid
2 D e leefbare gem eente (s ociaal dom ein)
-6.860.177
Algem een:
De hogere lasten worden ruim gecompenseerd door hogere inkomsten á afgerond € 7.700.000
Conclusie: geen begrotingsonrechtmatigheid
3 D e werkende gem eente
-450.470
Algem een:
De hogere lasten vallen deels weg tegen extra baten á € 295.000
Taakveld 3.3 bedrijvenloket en bedrijfs regelingen
-187.000
Het Klooster is medio 2020 verkocht. Gedurende het jaar zijn er nog voor € 45.000 exploitatiekosten geweest en is de restant boekwaarde van € 142.000
afgeboekt. De uiteindelijke verkoopopbrengst á € 265.000 is verwerkt in taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden binnen programma 1.
Conclusie: geen begrotingsonrechtmatigheid
4 D e diens tverlenende gem eente
-111.942
Algem een:
Tegenover € 112.000 extra lasten waren in 2019 ook € 57.000 meer baten. Binnen deze extra baten zitten ook Rijksleges die onderdeel
uitmaken van de o.a. reisdocumenten en rijbewijzen. Deze Rijksleges moeten we uiteindelijk weer afdragen.
taakve ld 0.2 Burge rzake n
-35.000
In de doorbelasting van de kostenplaatsen, taakveld 0.8 en overhead, taakveld 0.4 is er uiteindelijk ruim € 35.000 meer toegerekend aan dit taakveld.
De doorbelasting naar dit taakveld gebeurt ook verhoudingsgewijs op basis van de begroting naar rato van de verwerkelijke kosten binnen 0.8
Conclusie: geen begrotingsonrechtmatigheid
bedrijfs voering
Algm een
De begrote lasten zijn niet overschreden
Conclusie: geen begrotingsonrechtmatigheid

24.325

Grondexploitatie
-826.306
Algem een:
De hogere lasten worden ruimschoots gedekt door hogere baten á € 1.947.000. Alle toerekenbare kosten aan lopende bouwgrond exploitaties
worden uiteindelijk overgebracht naar deze complexen. Zie in deze jaarrekening ook toelichting op de voorraden onder de vlottende activa
Per saldo bedraagt het positieve resultaat van de grondexploitatie voor deze jaarrekening uiteindelijk ruim € 880.000
Conclusie: geen begrotingsonrechtmatigheid
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Hoofdstuk 10 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
•
•

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op gemeente Oude IJsselstreek. Het voor gemeente Oude IJsselstreek toepasselijke bezoldigingsmaximum
is in 2020 € 201.000 op grond van het algemeen bezoldigingsmaximum.
Onder de WNT vallen: Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met
dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling.
M.J.F. Verstappen

M.B.J. Looman

gemeentesecretaris

griffier

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

111.067

75.775

19.230

12.673

Subtotaal

130.297

88.448

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

n.v.t.

n.v.t.

130.297

88.448

n.v.t.

n.v.t.

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

105.831

71.505

Beloningen betaalbaar op termijn

18.694

11.444

Totale bezoldiging 2019

124.525

82.949

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2020
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Deeltijdfactor 2019 in fte
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Hoofdstuk 11 SISA verantwoording

Sisa overzicht volgt bij de accountantsverklaring.
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Hoofdstuk 12 Verdeling van de taakvelden
Prg Pro g ram m a
1 De gemeente waar het goed wonen is

2

Een leefbare gemeente(sociaal domein)

3

De werkende gemeente

4

De werkende gemeente

Bedrijfsvoering

128

Tkv l d
0.3
2.1
2.2
2.5
3.2
5.2
5.4
5.5
5.7
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
4.3
5.1
5.3
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.81
6.82
7.1
3.1
3.3
3.4
4.1
4.2
0.2
0.61
0.62
0.64
1.1
1.2
7.4
7.5
0.1
0.4
0.5
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11

Om sch ri j v i n g taakv el d
Beheer overige gebouwen en gronden
Verkeer en vervoer
Parkeren
Openbaar vervoer
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Sportaccommodaties
Musea
Cultureel erfgoed
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Afval
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en activering
Cultuur-presentatie,productie en participatie
Media
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaaleerde zorg 18+
Geëscaaleerde zorg 18Volksgezondheid
Economische ontwikkeling
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderhuisvesting
Burgerzaken
OZB woningen
OZB niet woningen
Belastingen overig
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Bestuur
Overhead
Treasury
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Overige baten en lasten
Venootschapbelasting
Mutaties reserve
Resultaat vd rekening baten en lasten

Hoofdstuk 13 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Ove r zic ht bat e n e n las t e n pe r t aakve ld

G e r e alis e e r d 2020
las t e n

0. B e s t uur e n onde r s t e uning
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting(VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
T ot aal 0. B e s t uur e n onde r s t e uning
1. V e ilighe id
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en brandweer
T ot aal 1. V e ilighe id
2. V e r ke e r ,ve r voe r e n wat e r s t aat
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
T ot aal 2. V e r ke e r ,ve r voe r e n wat e r s t aat
3. Ec onom ie
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
T ot aal 3. Ec onom ie
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bat e n

2.170.690
1.199.970
1.516.186
11.002.351
333.727
250.997
116.528
2.889
18.052
904.072
3.074.823

236.110
415.659
1.489.757
255.731
1.005.069
6.082.643
2.569.386
6.929
66.123.134
133.7172.823.785
-

20. 590. 284

80. 874. 486

2.254.505
257.584

15.932
10.452

2. 512. 089

26. 385

5.890.030
339.565
140.510

198.439
4.791
8.417

6. 370. 105

211. 647

1.128.921
817.014
383.787
370.969

257.809
871.784
25.835
210.882

2. 700. 691

1. 366. 310

Ove r zic ht bat e n e n las t e n pe r t aakve ld

G e r e alis e e r d 2020
las t e n

4. Onde r wij s
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

bat e n

309.630
1.188.942
2.305.455

3.593
30.997
978.261

3. 804. 027

1. 012. 851

1.114.675
3.348.224
1.915.324
172.993
127.143
973.998
4.430.715

478.410
1.054.627
7.175
44.402
84.692
191.410

12. 083. 072

1. 860. 715

2.369.572
19.411.898
5.407.190
1.112.064
701.663
11.569.181
11.311.026
202.670
1.324.220

298.590
15.233.166
1.984
336.867
1.716.026
100.335
4.136
4.136

53. 409. 484

17. 695. 240

927.791
7.681.763
3.297.045
1.035.669
216.059

4.074
8.156.763
3.927.242
39.209
122.403

13. 158. 326

12. 249. 690

747.127
251.379
2.019.869

139.868
1.132.153
1.077.108

T ot aal 8. V olks huis ve s t ing, r uim t e lij ke or de ning e n s t e de lij ke ve r nie uwing
3. 018. 375

2. 349. 129

T ot aal 4. Onde r wij s
5. S por t , c ult uur e n r e c r e at ie
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
T ot aal 5. S por t , c ult uur e n r e c r e at ie
6. S oc iaal dom e in
6.1 Samenkracht en burgerpaticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18T ot aal 6. S oc iaal Dom e in
7. V olks ge zondhe id e n m ilie u
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
T ot aal 7. V olks ge zondhe id e n m ilie u
8. V olks huis ve s t ing, r uim t e lij ke or de ning e n s t e de lij ke ve r nie uwing
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen

S aldo van bat e n e n las t e n
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117. 646. 453

117. 646. 453

Hoofdstuk 14 Investeringen
Overzicht investeringen 2020
(x 1.000)
Geraamde investeringen

U

I
11.737

Werkelijke investeringen
Restant kredieten door naar 2020

5.606
6.080

5
180

11.686

saldo

226

Het saldo dat ontstaat bestaat uit vrijval van kredieten en uit tekort op kredieten
De grootste afwijkingen zijn:
SALD O
Res terend
krediet
Evt. toelichting
-182 Krediet tbv kantoorinrichting STOER was nog niet verwerkt

Om s chrijving
arbeidsparticipatie

in de begroting 2020

openbaar groen

26 Afwijking met name door positieve afwikkeling
Toeristische Inspiratiecentrum TIP DRU

ruimtelijke ordening

22 Vrijval krediet Schetsboek 't Venne, betreft een krediet uit
2015

verkeer en vervoer

252 Krediet tbv rotonde N817 't Goor is aangelegd tijdens de

werkzaamheden aan de N817. De kosten van de rotonde
zijn aanmerkelijk lager dan vooraf verwacht en zijn
inmiddels verrekend met de provincie Gelderland.

onderwijshuisvesting

100

T otaal

Krediet i.v.m. voorbereiding IKC Gendringen is
meegenomen in het krediet t.b.v. de realisatie van een IKC
in Gendringen deze kan derhalve vervallen.

218

RESTANT KRED IETEN (x 1.000)
Om s chrijving
Vervanging voertuigen buitendienst
Herstructurering Vogelbuurt
Reconstructies wegen/parkeerterreinen/rotondes
Hofskamp Oost III
Onderwijshuisvesting
Inrichting Oude Ijsselzone
Riolering
Riolering Vogelbuurt
afval
diverse kleine restanten

T otaal

131

Res terend
krediet
282
1.212
2.655
159
338
43
1.261
48
60
22
6.080

Evt. toelichting
Krediet voor vervanging van voertuigen buitendienst, wordt
jaarlijks
gevoed
Kredieten
voor aanpassingen aan de Vogelbuurt.
Krediet bestaand uit bijdragen aan enkele rotondes en
aanpassingen
wegen en vooren
beveiliging
Krediet
tbv grondverwerving
vaststelling
bestemmingsplan
Hofskamp
Oost fase 3
Krediet tbv realisatie
IKC Gendringen
Diverse rioleringskredieten conform GRP
Krediet tbv softwareregistartie systeem VANG

