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Aanbieding

Voor u ligt de programmabegroting 2022 – 2025: Met ambitie door!
Met trots presenteren we een solide structureel sluitende begroting waarin we gehoor geven aan onze ambities.
In de voorjaarsnota hebben we aangegeven dat we verbindingen versterken; we gaan voortvarend door op de
wegen die zijn vastgelegd in onze visies en notities.
Verandering in gang gezet
Gedurende de coalitieperiode is een verandering in gang gezet. Vorig jaar introduceerden we het instrument brede
welvaart waarmee we met 11 dimensies kijken naar de welvaartsontwikkeling in onze gemeente. Deze dimensies
zijn onderverdeeld in 3 clusters:
•

cluster 1: welstand en ontwikkeling (inkomen, werk, onderwijs)

•

cluster 2: welzijn in lijf, geest en sociaal (gezondheid, balans werk/privé, sociale contacten,
maatschappelijke betrokkenheid, subjectief welzijn)

•

cluster 3: welbevinden in de leefomgeving (milieu, veiligheid, woontevredenheid)

Met de brede welvaartsvisie is een verandering in gang gezet waar we veel jaren mee vooruit kunnen én een
verandering die ook goed past bij de afgelopen periode. Een periode waarin we te maken hadden met de
coronapandemie waarvan we de uiteindelijke impact nog niet kennen. Het blijkt nu belangrijker dan ooit om met
een brede welvaartsbril naar onze samenleving te kijken. Om te streven naar evenwicht waarin ruimte is voor
milieu, gezondheid en welbevinden van onze inwoners.
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Landelijk speelt het debat over de menselijke overheid. Hoe wordt publiek vertrouwen herwonnen en hoe krijgt de
overheid weer een gezicht? In onze gemeente constateerden we deze behoefte aan menselijke maat al eerder.
Onze sturingsfilosofie speelt hier op in; werken vanuit de bedoeling is het antwoord op hoe onze gemeente in deze
tijd moet opereren. Samen met de raad als bondgenoot en ambassadeur zijn we gaan werken vanuit vertrouwen
en gelijkwaardigheid. Hierbij redeneren we niet vanuit regels en protocollen, maar vooral vanuit de leefwereld van
mensen.
De afgelopen jaren startten we daadwerkelijk met transformeren. Dit gebeurde middels diverse
bestuursopdrachten, zoals de transformatie van de Wmo, maar ook door activiteiten zoals de Praotbus. De
koerswijziging bracht een verandering in de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Met lef samen bouwen aan onze toekomst
Het versterken van de brede welvaart sluit ook goed aan bij het coalitieprogramma “Met lef samen bouwen aan
onze toekomst”, waar we nu met trots op terug kijken. Lef uitte zich in de transformatie in het sociale domein
waarbij we bewust niet hebben bezuinigd maar een transformatie in gang zetten. Samen met inwoners voerden
we meer dan 100 gesprekken om de toekomstvisie vorm te geven. Bouwen aan de toekomst vinden we onder
andere terug in de woningbouwplannen die we in de steigers hebben gezet. We zijn écht anders gaan werken;
vanuit de bedoeling en waar de inwoner centraal staat.
Versterk dat wat goed is
De programmabegroting 2022 - 2025 beschouwen wij als een update van de vorige begroting. De ambitieuze
plannen die in gang zijn gezet, voeren we de aankomende jaren verder uit. Hiervoor blijven we vol enthousiasme
werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.
We zijn als ontwikkelgemeente steeds meer gaan doen. Waar woningbouw een aantal jaar geleden werd
afgebouwd, zijn we nu hard aan de slag en kijken hierbij ook naar duurzaamheidsaspecten en andere
woonconcepten. Deze ontwikkeling legt ook druk op bedrijfsvoering. Het vraagt immers niet alleen een planoloog
om een nieuwe, duurzame woonwijk te bouwen. Het heeft gevolgen voor de hele organisatie.
In het sociaal domein worden ingezette onderdelen van de transformatie verder vormgegeven. Om blijvende
effecten te realiseren moet je ook blijvend in beweging blijven.
We beschouwen ontwikkelingen niet als op zichzelf staande gebeurtenissen, maar kijken integraal en zorgen zo
voor de grootste maatschappelijke effecten. Daar waar mogelijk maken we van 1 euro meerdere euro's door
investering, samenwerking, en cofinanciering.
Financieel perspectief
Met deze laatste begroting vanuit dit college, presenteren we een meerjarig structureel sluitende begroting. In lijn
met de voorjaarsnota pakken we stevig door op de ambities die we de afgelopen periode hebben ingezet. Dit
betekent dat we incidenteel de komende jaren een aantal extra financiële impulsen geven, die we dekken uit de
algemene reserve. Dit is volledig in lijn met het verder groeien naar het zijn van een ontwikkelgemeente en
netwerkorganisatie. Vanuit de raad is dit de afgelopen jaren ook meerdere keren onderschreven en bekrachtigd.
Met een weerstandsratio van ruim 3,5 blijven we nog een stevige basis houden om financiële klappen op te
kunnen vangen.
De grootste structurele afwijkingen komen met name door:
- P-begroting; zoals in de voorjaarsnota aangegeven, vraagt de groei naar ontwikkelgemeente en uitvoering van
ambities zowel incidenteel als structureel extra formatie.
- Algemene uitkering: deze is gunstiger ten opzichte van de huidige begroting.
- Dividend; de komende jaren is de dividenduitkering fors lager.
- Kapitaallasten; door de gunstige rentestand, kunnen we de kapitaallasten opnieuw naar beneden bijstellen.
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Woonlasten
De woonlasten voor onze inwoners stijgen gemiddeld met 2,99% (ongeveer € 25,- per huishouden met eigen
woning per jaar).
Dit komt volledig door de stijging in de kosten voor afvalverwerking. Deze hogere kosten worden voornamelijk
veroorzaakt door externe factoren, zoals de verbrandingsbelasting die landelijk is ingevoerd. Door de stijging van
de afvalstoffenheffing kan de indruk ontstaan dat scheiden niet loont. De afvalstoffenheffing zou echter nog
sterker zijn gestegen, als het afval minder goed gescheiden wordt.
Tegelijkertijd hebben we géén stijging in de OZB en rioolheffing voor de komende jaren. Hierdoor kunnen we de
stijging in kosten voor onze inwoners beperken tot maximaal 3%.
Tot slot
Ruim een jaar geleden, kregen we te maken met de coronapandemie met alle maatregelen en gevolgen van dien.
We gingen creatief op zoek naar nieuwe manieren van dienstverlening, samenwerking en ondersteuning. En
hoewel er nu een einde in zicht lijkt te komen aan de pandemie, zijn we er nog niet. De langdurige effecten van de
pandemie op de brede welvaart zijn nog niet bekend. Wel weten we dat we niet zomaar terug kunnen en willen
naar ons oude leven. Dat betekent niet dat we achterover gaan zitten. We kijken naar de kansen die er nu liggen en
gebruiken het moment om op zoek te gaan naar een nieuwe balans waarin we versterken wat we willen
behouden. We zijn ervan overtuigd dat we in verbinding met elkaar het plezier in het wonen, werken en leven in
onze gemeente nog verder versterken. Kortom, we gaan met ambitie door!
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Meerjarenraming 2022- 2025

2022

2023

2024

2025

Stru ctu reel resu l taat Pro g ram m ab eg ro ti n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4

462

720

1 .0 8 7

1 .0 8 7

A u to n o m e o n twi kkel i n g en stru ctu reel
Afwijkingen 1e berap
2e berap: Reguleren openbare ruimte
1
2e berap: OZB inkomsten areaaluitbreiding
5
2e berap: Algemene uitkering
5
Dividend bijstelling
5
OZB indexering eigen accomodaties
5
Kapitaallasten (renteomslag)
5
Indexering
Diverse autonome wijzigingen

-70
20
45
480
-318
-37
119
-87
-17

-70
20
45
232
-318
-37
131
-61
-18

-70
20
45
120
-318
-37
140
-83
-9

-70
20
45
440
-318
-37
136
-83
-9

To taal stru ctu rel e au to n o m e o n twi kkel i n g en

135

-7 6

-1 9 2

124

Bel ei d sm ati g e o n twi kkel i n g en stru ctu reel
Tegel eruit, boom erin
1
Landschapsfonds
1
Versnelling woningbouw
1
Civiele kunstwerken
1
Dekking revitaliseringsbudget wonen
1
Personeelslasten
4
Verkiezingen
4
Nieuwe investeringen
5

-25
-40
-100
-40
205
-419
-14
-9

-25
-40
-100
-40
205
-419
-14
117

-25
-40
-100
-40
205
-419
-14
-257

-25
-40
-100
-40
205
-419
-14
-276

-4 4 2

-3 1 6

-6 9 0

-7 0 9

155

328

205

502

-3 3 7

-2 5 0

-2 3 4

-2 3 4

A u to n o m e o n twi kkel i n g en i n ci d en teel
Accommodaties (Wesenthorst; oa energielasten)
1
Bestuur bijstelling voorziening
5
Bijstelling kapitaallasten (lopende investeringen)
5
Diverse autonome wijzigingen

-48
201
408
1

-48
27
-20

-48
-9
-

2
-1

To taal i n ci d en tel e au to n o m e o n twi kkel i n g en

562

-4 0

-5 7

1

Bel ei d sm ati g e o n twi kkel i n g en i n ci d en teel
Uitnodigingskader wonen buitengebied
1
Versnelling woningbouw
1
Doorontwikkeling DRU-IP
1
Dekking revitaliseringsbudget wonen
1
Amendement 1 juli 2021 raadsvergadering
5
Personeelslasten
5
P&O werving en selectie en nieuw verlof systeem
5

-25
-350
-100
170
350
-516
-36

-350
195
250
-415
-24

-350
195
-

-

To taal i n ci d en tel e b el ei d sm ati g e o n twi kkel i n g en

-5 0 7

-3 4 4

-1 5 5

0

In ci d en teel resu l taat 2 0 2 2 -2 0 2 5

-2 8 3

-6 3 4

-4 4 6

-2 3 3

Totaal res ultaat m eerjarenram ing 2022-2025

-128

-307

-241

269

To taal stru ctu rel e b el ei d sm ati g e o n twi kkel i n g en
Stru ctu reel resu l taat 2 0 2 2 - 2 0 2 5
In ci d en teel resu l taat p ro g ram m ab eg ro ti n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4

*Saldo resultaat wordt voor 2022 t/m 2024 onttrokken uit de algemene reserve en voor 2025 toegevoegd.
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Leeswijzer
De basis van onze begroting bestaat uit de volgende vijf programma’s, die elk een verschillend domein
vertegenwoordigen:
1.

De gemeente waar het goed wonen is (fysiek)

2.

Een leefbare gemeente (sociaal)

3.

De werkende gemeente (economie, onderwijs en samenwerking)

4.

De dienstverlenende gemeente (dienstverlening, veilig en schoon)

5.

Bedrijfsvoering

De vier beleidsprogramma’s dragen elk vanuit hun eigen domein bij aan één of meer opgaven uit het
coalitieprogramma.
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Het programmaplan
Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de programma’s met de programmaplannen. Deze plannen zijn de
uitwerking van de richting die in de voorjaarsnota is gegeven. Ze bestaan dan ook vooral uit de nieuwe
ontwikkelingen (impulsen), doelen en acties waar we (extra) focus op leggen en middelen voor vragen.
In de programma’s 1, 2 en 3 geven we aan hóe we inhoudelijk bijdragen aan de dimensies van de brede welvaart
en de inhoudelijke stappen die we daarvoor zetten. De manier waaróp we dit doen, is terug te vinden in
programma 4; dienstverlening. Tot slot hebben we ook een rol als werkgever. Dit is terug te vinden in programma
5; bedrijfsvoering.
De programmaplannen vertellen echter maar een klein deel van wat wij vanuit onze gemeentelijke organisatie aan
taken uitvoeren. Het grootste deel (ruim 80%) is going concern; denk aan het verstrekken van de paspoorten,
onderhouden van groen, innen van OZB, verstrekken van subsidies, het afhandelen van meldingen openbare
ruimte, etc. De going concern taken zijn uiteraard financieel wel verwerkt, maar vindt u inhoudelijk in de
programmabegroting niet uitgebreid terug. Zo is ook het meerjarenperspectief vooral gericht op de financiële
wijzigingen.
In onderstaand cirkeldiagram is te zien hoe we het totaal van al onze middelen (bijna € 110 mln) uitgeven:
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Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is
Inleiding
Waarom
De gemeente staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Woningbouw, energietransitie,
klimaatadaptatie, landbouwtransitie, natuurontwikkeling en bedrijvigheid vragen allemaal aandacht en ruimte bij
de invulling van deze opgaven. Ook in onze gemeente.
Dat het klimaat verandert, wordt de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar. De afgelopen zomer was er één van
veel neerslag, terwijl we de twee zomers daarvoor juist te maken hadden met (extreme) hitte en droogte. We
moeten onze samenleving hier veerkrachtiger tegen maken en werken aan het voorkomen van verdere
opwarming van de aarde.
In de gemeente waar het goed wonen is, dragen we zorg voor een leefomgeving waar iedere inwoner, jong of oud,
prettig kan wonen. We houden graag ons buitengebied, onze kleine kernen en de centra vitaal. De Achterhoek
scoort in de brede welvaartsindex hoog op woontevredenheid en die waarde willen we houden en versterken.
Daar willen wij ons ook in 2022 en daarna blijvend voor inzetten.
Wat doen we hiervoor?
Naast onze ambities en doelen in het programmaplan, hebben we uiteraard ook veel reguliere taken; de going
concern. Hieronder is visueel weergegeven wat we aan reguliere taken binnen programma 1 uitvoeren.
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Wat geven we eraan uit?
In totaal geven we binnen programma 1 bijna € 32 miljoen uit. In onderstaand overzicht is te zien waar het geld
naar toe gaat.

Waarmee
We zoeken altijd naar de balans tussen de verschillende vraagstukken die voor ons liggen. Woningbouw,
energietransitie, natuur, bedrijvigheid en vele andere onderwerpen vragen allemaal aandacht en doen allemaal een
beroep op onze ruimte. Door de integraliteit op te zoeken tussen deze vraagstukken, werken we aan verbindingen
die de vraagstukken onderling en daarmee de leefomgeving versterken.
Deze integraliteit is ook terug te vinden in onze Toekomstvisie. Deze visie brengt de vraagstukken waar de
gemeente voor staat samen in zeven opgaven. Deze zeven opgaven bieden sturing aan ons handelen voor de
toekomst van onze gemeente. Het helpt ons om focus te houden op het doen van de dingen die we moeten doen:
zorg dragen voor een vitale en veerkrachtige leefomgeving.
Centraal in programma 1 staan de doelen: vergroenen, verduurzamen en (ver)bouwen. Bij al deze doelen wordt zo
veel mogelijk gezocht naar de samenhang tussen de opgaven om de brede welvaart voor onze inwoners te
vergroten. Vijf dimensies worden het meest beïnvloed vanuit dit programma, te weten woontevredenheid, milieu,
subjectief welzijn, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid.
Met het vergroenen van de gemeente dragen we bijvoorbeeld bij aan het versterken van de biodiversiteit en het
klimaatadaptief maken van onze kernen. We verduurzamen de gemeente en stimuleren daarmee de circulaire
economie en het verminderen van broeikasgassen. In onze bouwopgave richten we ons op de juiste woning op de
juiste plek, maar houden we daarbij ook rekening met opgaven als de energietransitie en vergroening van de
kernen.
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De doelen vergroenen, verduurzamen en bouwen komen elkaar ook weer tegen bij de ontwikkeling van de Oude
IJsselzone en het DRU Industriepark en bij het versterken van een vitaal buitengebied, waar landschap, wonen en
klimaatadaptatie verbonden worden in een gebiedsgerichte aanpak.

Hoe
Bij nieuwe ontwikkelingen kijken we niet geïsoleerd naar een vraagstuk, maar integraal. We stapelen het liefst
verschillende functies waarmee we optimaal gebruik maken van de ruimte en de investeringen. We zoeken,
ontwikkelen en benutten deze kansen waardoor onze euro dubbele waarde heeft.
Denk hierbij aan zon op (nieuwe) daken, bloemen in de bermen, openbare (groene) ruimte waar eenieder kan
bewegen, ontspannen en ontmoeten en het circulair inzetten van (bouw)materialen/grondstoffen. De grenzen
tussen sociaal en fysiek domein gaan steeds meer verdwijnen en vinden elkaar bij onderwerpen als
werkgelegenheid en zorg. Zo komen sociale en fysieke ontwikkelingen bij elkaar in de visie Wonen en Zorg.
In al deze processen zien we nadrukkelijk een rol voor ons als gemeente weggelegd. Deze kan groter en kleiner
zijn. Soms participeren we, soms nemen we de regie. We nemen hierbij altijd een actieve houding aan zodat we
écht kunnen faciliteren, realiseren en samenwerken.
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Doelen en acties
1.1- Vergroenen
Het groene agrarische landschap is voor een gemeente als Oude IJsselstreek belangrijk. We werken aan
versterken van biodiversiteit door meer bomen te planten en bloeiende bermen te stimuleren. Dit draagt ook bij
aan de CO2-doelstellingen uit het klimaatakkoord, voor opslag van fijnstof en het produceren van zuurstof. Ons
groene landschap is de reden dat toeristen naar de Achterhoek komen.
De vastgestelde Visie op landschap, natuur en groene kernen is het fundament om te werken aan vergroenen. We
zijn de afgelopen tijd het groen in onze (directe) omgeving meer gaan waarderen. Groen draagt bij aan de brede
welvaart: de woontevredenheid, het subjectieve welzijn en uiteraard draagt groen bij aan milieudoelstellingen om
onder andere CO2 vast te leggen. Naast uitvoering van de visie in concrete projecten, zoals de actie ‘Tegel eruit,
boom erin’, maken we in 2022 een kader voor het op te richten Landschapsfonds. Met het fonds gaan we met
onze inwoners in het buitengebied aan de slag om waardevolle landschapselementen te onderhouden en
versterken.
Vergroening in de kernen helpt om hittestress te voorkomen en wateroverlast te bergen bij de toenemende
extremen in het weer. Dit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners. Een voorbeeld is het verzoek van
Wonion voor het maken van een klimaatplan voor De Bongerd in Ulft. Wonion heeft ons gevraagd om samen niet
alleen hittestress in het complex aan te pakken, maar direct te werken aan een klimaatbestendiger, socialer en
daarmee leefbaarder complex. Door de bewoners ook mee te nemen in het proces wordt gekeken naar hun
behoeftes en waar draagvlak voor is. We willen leren van dit voorbeeld om vanuit verschillende disciplines en
eigenaren in het gebied doelen en maatregelen te bepalen.
We gaan werken aan groene centra als aantrekkelijk winkel- en verblijfgebied, die ook klimaatadaptief zijn
ingericht. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan een plan voor het centrum van Varsseveld om hiermee aan te
sluiten op de woningbouwplannen die in ontwikkeling zijn. Daarnaast is in de vastgestelde startnotitie
Herontwikkeling Wesenthorst ook de verbinding met het centrum benoemd. Ook daar liggen kansen voor
vergroening. We pakken het maken van de plannen op binnen beschikbare budgetten en de uitvoering daar waar
mogelijk. Als aanvullende investeringen gewenst zijn, dan komen we daar in een later stadium op terug.
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1.2- Verduurzamen
In juni 2019 werd het nationaal Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord heeft een centraal doel: het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Europa stelt
daarnaast een broeikasgasreductie van 55% in 2030 voor. Dat betekent dat veel gedaan moet worden aan
energiebesparing, duurzame energieopwekking en aan de transitie naar aardgasvrije wijken.
Gemeenten hebben de regierol in de uitvoering van de warmtetransitie. Deze taak pakt Oude IJsselstreek graag
op. Daarvoor is het van belang dat het Rijk de door de VNG gestelde randvoorwaarden zo snel mogelijk invult:
• Borging van betaalbaarheid en woonlastenneutraliteit
• Wet en regelgeving om regie te voeren vanuit de Warmtewet
• Rijk als partner, samen de heldere boodschap vertellen
• Beschikbaar stellen van voldoende uitvoeringsbudget voor capaciteit.
We pakken pas nieuwe gemeentelijke taken op als bovenstaande randvoorwaarden (waarbij structurele middelen
het belangrijkste zijn), door het Rijk worden ingevuld.
Op regionaal niveau is gewerkt aan een eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) om te komen
tot de invulling van de opgave voor opwekken van duurzame energie. De voorkeur in de RES 1.0 gaat uit naar
grootschalige opstellingen van zonnepanelen op daken. De energieproductie hiervan betekent optimaal gebruik
van de ruimte. De Achterhoek heeft een hoge doelstelling voor het realiseren van zon op dak. Minimaal 0,35 TWh
duurzame energie moet via grootschalige opstellingen van zon op dak worden geproduceerd.
We blijven daarom onverminderd inzetten op zonne-energie op daken. Bedrijven stimuleren we om zonnepanelen
op grote bedrijfsdaken te plaatsen. We onderzoeken op welke gemeentelijke gebouwen en parkeerplaatsen nog
extra zonnepanelen kunnen komen. Aandachtspunt blijft energiebesparing bij woningen en bedrijfsgebouwen. Via
het Agem Energieloket zetten we in op energiebesparing en het vormgeven van participatie bij projecten.
Recentelijk heeft TenneT bekend gemaakt dat de teruglevering van duurzame opwekking op slot gaat voor een
nader te bepalen periode. Vanaf begin september kunnen geen nieuwe aanvragen worden gehonoreerd voor
duurzame opwekking op een grootverbruik aansluiting. Aangegeven wordt dat de groei van duurzame
teruglevering inmiddels zo groot is dat knelpunten ontstaan op het hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder
TenneT. TenneT gaat onderzoek doen en verwacht eind 2021 in beeld te hebben waar mogelijk oplossingen te
vinden zijn voor het ‘managen’ van het volle netwerk. Daarnaast wordt door TenneT samen met Liander
onderzocht welke invloed dit heeft op de huidige projecten en wat de mogelijkheden zijn op de middellange
termijn. Wat dit dus gaat betekenen voor de uitvoering de RES 1.0 en met name de doelstelling voor zon op dak is
nog niet bekend.

Bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard
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Het vaststellen van de Transitievisie Warmte is het vertrekpunt voor het aardgasvrij maken van de gebouwde
omgeving in 2050. Vooralsnog zetten we niet in op het aardgasvrij maken van hele wijken maar op het
aardgasvrij-klaar maken van enkele wijken. De invulling van de warmtetransitie op wijkniveau is ingrijpend. Het is
een flinke fysieke ingreep waarbij ook veranderingen achter de voordeur nodig zijn. Het werken aan een alternatief
voor aardgas vraagt om een integrale aanpak waarbij we toewerken naar toekomstbestendige wijken waar het
goed wonen, werken en verblijven is.
In 2022 gaan we verder met het proces in de Wijk van de Toekomst Varsseveld. In deze wijk gaan we in gesprek
met inwoners en partners om invulling te geven aan de opgave. De nadruk ligt hierbij op energie besparen,
isoleren en inrichten van particuliere en openbare ruimte. Het is een proces dat stap voor stap vormgegeven
wordt. Hierbij hebben we aandacht voor de sociale en financiële aspecten van de energietransitie.
We blijven inzetten op het verbeteren van het scheidingspercentage van het afval in onze gemeente. Minder
restafval betekent minder CO2 uitstoot voor verbranding van afval en betere scheiding betekent meer
grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit vermindert vervolgens weer het gebruik van nieuwe
grondstoffen in de keten. Zo dragen we bij aan de transitie Van Afval Naar Grondstof. In 2022 wordt daarvoor
nieuw VANG-beleid ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De kostenstijging in afvalverwerking komt met name
door externe factoren, zoals de nieuw ingevoerde verbrandingsbelasting.

1.3- Bouwen
De druk op de woningmarkt is en blijft voorlopig onverminderd hoog. Dit betekent dat de komende jaren een fors
aantal woningen gebouwd moet worden. Vooral aan betaalbare woningen voor onze starters en
levensloopbestendige woningen voor onze senioren is grote behoefte.
We gaan voor de juiste woning op de juiste plek en werken volgens de lijn ‘van binnen, naar buiten'. Daarom geven
we met de woningbouwcriteria ruimte voor de bouw van woningen waaraan aantoonbare behoefte is. Leegstaand
vastgoed kan worden getransformeerd tot woningen, denk hierbij aan leegstaande winkels in de aanloopstraten
of vrijkomende agrarische bebouwing. We kijken ook naar geschikte gronden binnen de kernen die nu onbebouwd
zijn. De behoefte aan woningen is zo groot dat het daarnaast nodig is om op een select aantal uitleglocaties aan
de rand van de grote kernen te gaan bouwen.
Naast de woning zelf is de omgeving waarin deze staat van invloed op het woongenot van onze inwoners. Voor
alle woningbouwplannen geldt daarom dat wij werken aan een woonomgeving die past bij het groene karakter
van onze gemeente. Sinds de wijziging van de woningbouwcriteria begin 2020 is een groot aantal plannen
ingediend, dit zorgt nu al voor een nieuwe dynamiek op de woningmarkt.
De meest recente prognoses geven een woningbouwopgave tussen de 1000 en 2250 woningen voor de periode
van 2020-2030. In april 2021 is uitgesproken om uit te gaan van het maximale scenario van 2250 woningen tot
2030 en hier het woningbouwprogramma op af te stemmen. Dit komt gemiddeld neer op 225
nieuwbouwwoningen per jaar.
We blijven als gemeente actief sturen op de woningbouw. Via de woningbouwcriteria sturen we op gewenste
ontwikkelingen. Deze aanpak betekent dat wij veel samenwerken op locaties waarvan de grond en stenen niet in
ons eigendom zijn. We werken in partnerschap met de eigenaren, omwonenden en de omgeving. Hier faciliteren
we goede ideeën en brengen wij partijen bij elkaar om in een groter perspectief een prettige woonomgeving en
groene gebiedsontwikkeling te realiseren. Met de aanwijzing van de vijf uitleglocaties nemen we het voortouw in
de ontwikkeling van de juiste woning op de juiste plek. We zien vooral een rol voor ons als gemeente weggelegd
voor het (laten) bouwen van starterswoningen. Dit doen wij omdat de ‘markt’ dit onvoldoende oppakt. De huidige
ingediende plannen dekken niet de vraag naar starterswoningen.
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Voor de locatie Varsseveld West zijn in de startnotitie de procesmatige en inhoudelijke kaders voor de
ontwikkeling vastgelegd. Op deze locatie en de overige uitleglocaties kunnen we een belangrijk deel van de
benodigde starterswoningen realiseren. De realisatie hiervan kan op deze grotere locaties gekoppeld worden aan
de bouw van andere typen woningen. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheid om tijdelijke starterswoningen op
eigen locaties te ontwikkelen om op kortere termijn te voorzien in de behoefte.
Het vergt tijd om na jaren van stagnatie in de woningbouw nu de omslag naar groei te maken. Het beoordelen,
begeleiden en aanjagen van de woningbouwplannen vraagt de nodige personele inzet. Het proces van een eerste
conceptschets naar de daadwerkelijke bouw van de juiste woningen is complex, omdat allerlei belangen in
samenhang met elkaar worden gewogen. De eerste tastbare resultaten van de woningbouwcriteria worden nu
zichtbaar, de eerste locaties maken na het succesvol afronden van de planologische procedure nu de stap van
planvorming naar realisatie. De komende jaren gaat dit, als wij onze huidige criteria en inzet consistent
voortzetten, voor meer locaties gelden. Zo dragen wij bij aan het invullen van de woningbouwbehoefte van onze
inwoners.
In onderstaande grafiek is de voortgang van de woningbouwopgave te zien. In dit overzicht is duidelijk te zien dat
in 2020 en de eerste helft van dit jaar een groot aantal plannen is ingediend. Ook tekent zich nu al een forse
toename van het aantal vergunde en gerealiseerde plannen af. Het aantal ingediende plannen, aangevuld met het
aanwijzen van de uitleglocaties, geeft vertrouwen voor een hogere nieuwbouwproductie in de komende jaren. Een
nadere duiding nemen wij op in de ‘rapportage voortgang woningbouw’.

Bron: eigen gegevens
Mensen wonen langer zelfstandig thuis. Voor een deel van onze oudere inwoners is hun huidige woning niet
langer passend. Verhuizen naar een levensloopbestendige woning kan een oplossing zijn, maar zeker ook het
maken van aanpassingen aan de huidige woning. Het aandeel ouderen groeit de komende jaren snel. Daarom is
een visie Wonen en Zorg opgesteld. Hier wordt in 2022 een uitvoeringsplan in samenwerking met onze woon- en
zorgpartners aan gekoppeld. Het project Heerlijk Thuis in Huis is daarvan onderdeel en helpt bij de
bewustwording van onze ouderen met de mogelijkheden om hun woning levensloopbestendig te maken en te
verduurzamen.
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1.4- Oude IJsselzone en DRU Industriepark
Oude IJsselstreek heeft enorme potentie in zich, met daarin de Oude IJssel als de ruggengraat. Zoals in de
huidige Toekomstvisie ook benoemd, is de Oude IJssel - het ‘blauwe goud’- als een kerngebied opgenomen. Het
gebied op en rondom de rivier is een vliegwiel gebleken voor vele ontwikkelingen en een troef in het creëren van
unieke kansen. We zien het water niet (meer) als obstakel, maar als versterkend en verbindend element.
De afgelopen decennia heeft de gemeente onder meer de restauratie en herbestemming van het DRU
Industriepark ter hand genomen, zijn toeristische overstappunten en fietspaden gerealiseerd en op en rond
Engbergen tal van initiatieven uitgevoerd. Dit zijn stuk voor stuk maatregelen die hebben bijgedragen aan de
aantrekkelijkheid en vitaliteit van de Oude IJsselzone.
Om ook de komende decennia alle kansen die de Oude IJssel als zone biedt, te benutten en goed in te spelen op
alle nieuwe ontwikkelingen, behoeften en veranderingen, is het nodig om opnieuw goed te kijken naar wat we
willen met het gebied. De Oude IJsselzone is hierin geen eigenstandige opgave, maar vormt de overkoepelende
groen-blauwe verbinding tussen de verschillende visies en verschillende opgaven en initiatieven op het gebied van
wonen, recreatie en toerisme, natuur en klimaat. In 2021 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw,
integraal toekomstbeeld. In 2022 wordt dit verder uitgewerkt tot een definitief kaartbeeld en ontwikkelprogramma.
Dit nieuwe kaartbeeld omvat opgaven en wensen van een enorme omvang waarvan de uitvoering meerdere
decennia in beslag zal nemen en die we onmogelijk zonder medewerking van mede-overheden en marktpartijen
kunnen realiseren. Door “werk met werk te maken” en door beleidsruimte te bieden aan welkome initiatieven,
zetten we naast visieontwikkeling nu ook al in op het realiseren van uitvoeringsmaatregelen.
Enkele voorbeelden:
• Landgoedinitiatief in Voorst, waaronder fietsverbinding ontbrekende schakel Gendringen – Sinderen
• Project waterschap Rijn & IJssel Aa-strang
• Het herstel van Huis Landfort, inclusief realisatie parkeerplaats
• In samenwerking met Stadt Isselburg realiseren van het fietspad tussen Landfort en Engbergen
• Realisatie botenloods Stichting IJsselvaart
Bij de vaststelling van de begroting 2020 is door de raad een meerjarig investeringskrediet ter grootte van
€ 100.000 per jaar beschikbaar gesteld voor visievorming en uitvoering van maatregelen die bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van de Oude-IJsselzone. Voor 2022 is hier € 100.000 aan investering voor een fietspad aan
toegevoegd. Dit is voor het komende jaar voldoende om de bovenstaande activiteiten in 2022 uit te voeren.
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De totale kostenomvang van de integrale uitvoering van de Visie Oude IJsselzone is op dit moment nog niet
bekend. In 2022 kan het definitieve kaartbeeld en ontwikkelprogramma worden vastgesteld. Dan is ook duidelijk
welke ontwikkelingen door mede-overheden en door marktpartijen kunnen worden opgepakt, en welke bijdragen
zij kunnen en willen leveren aan de diverse onderdelen. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2023 verwachten
we een eerste financiële vooruitblik gekoppeld aan het ontwikkelprogramma gereed te hebben.

Bron: inspiratiekaart O-team; studio Nico Wissing
Voor het DRU Industriepark is een ambitieus ontwikkelkader door het college neergelegd. Dit ontwikkelkader
maakt het mogelijk het DRU Industriepark een nog groter succes te maken. Om het kloppend hart van de
Achterhoek te worden wordt onderzocht in hoeverre het toevoegen van een museum en hotel en het versterken
van de evenementenhal hiertoe kan bijdragen. In het ontwikkelkader dat afgelopen juni unaniem is vastgesteld
door de raad staan de reeds uitgevoerde verkenningen opgenomen en een procesvoorstel voor het vervolg. Er is
door de raad besloten om conform het voorstel in het ontwikkelkader een procesregisseur aan te stellen. In de
voorjaarsnota 2022 is € 100.000,- vrijgemaakt ten behoeve van de inzet van de procesregisseur. Aan de hand van
de uitkomsten van de verkenning die de procesregisseur uitvoert, is het aan de raad om te besluiten over het
vervolg en de rol van de gemeente hierin. In de voorliggende begrotingsopzet is hierop nog niet geanticipeerd.

1.5- Vitaal buitengebied
In onze gemeente is ongeveer driekwart van ons buitengebied in gebruik en in eigendom van agrariërs. Deze
ondernemers staan voor grote (verduurzamings)opgaven als gevolg van beleid vanuit Europa en het Rijk.
Daarnaast zien we dat bijvoorbeeld de behoefte aan recreatiemogelijkheden in het buitengebied toeneemt, ruimte
nodig is voor de energietransitieopgave en klimaatadaptatiemaatregelen en voor versterking van natuur- en
landschapswaarden.
De samenkomst van deze ontwikkelingen leidt ertoe, dat het buitengebied aan verandering onderhevig is en de
komende jaren ook zeker zal blijven. Het is dus van groot belang om over de toekomst van de landbouw en
overige ontwikkelingen in het buitengebied met elkaar in gesprek te blijven en hierop gemeentelijke inzet te
leveren.
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Ook in 2022 geven we met drie andere Achterhoekse gemeenten uitvoering aan het Regiodealproject
“Toekomstbestendige erven” (WATEA). Na de keukentafelgesprekken, die tijdens de eerste ronde door
onafhankelijke deskundigen worden gehouden, worden tijdens een vervolgfase naar behoefte kennisvouchers
ingezet voor de uitvoering van uiteenlopende gesprekken, adviezen of onderzoeken. Denk hierbij aan fiscaal
advies, asbestonderzoek of een onderzoek naar hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing.
Afgelopen voorjaar is de gebiedsanalyse van het buitengebied binnen onze gemeente opgeleverd. Het onderzoek,
uitgevoerd door het Kadaster en Wageningen Economic Research is gepresenteerd. In een eerste verkenning ‘De
toekomst van de landbouw en het buitengebied’ zijn de huidige ontwikkelingen in de transitie van de landbouw
geschetst. In vervolg hierop wordt tijdens een expertmeeting door enkele inspirerende deskundigen gelinkt aan
het platteland, ingegaan op trends en ontwikkelingen en op dilemma's en oplossingsrichtingen in het
buitengebied.
Hierbij moeten we in ogenschouw nemen dat de inzet op een vitaal- en leefbaar buitengebied een omvangrijke en
complexe opgave is met veel betrokkenen, die vraagt om een zorgvuldige aanpak en langjarige inzet. Waar
mogelijk sluiten we aan op de ondersteunende faciliteiten die vanuit Europa, nationaal, provinciaal en regionaal
beschikbaar zijn. Daarnaast willen we in 2022 komen tot een pakket aan aanvullende maatregelen, die we lokaal
kunnen bieden. De financiële doorvertaling van deze maatregelen nemen we mee bij de voorbereiding van de
begroting 2023 en verder.

Raadsplanning
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Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.
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Autonome ontwikkelingen.
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Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.
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Programma 2: Een leefbare gemeente
Inleiding
Waarom
In het voorjaar van 2018 schreven wij in het Coalitieprogramma 2018-2022 ‘Met lef samen bouwen aan onze
toekomst’ over de problematiek van de gescheiden regelingen voor zorg, ondersteuning of werkloosheid en over
de noodzaak tot verdere transformatie binnen het Sociaal Domein.
Zorg om spanning tussen de uitgaven en de beschikbare budgetten was er toen ook al, evenals onze overtuiging
dat we in elk geval zouden blijven zorgen voor inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben.
Wij hebben samen met de raad met lef gekozen voor onze eigen weg van Visie. Een sprong naar voren. We
hebben er namelijk voor gekozen om vol in te zetten op de transformatie en niet te gaan bezuinigen op de volgens
ons zo noodzakelijke jus van de samenleving. We hebben de rekening voor de tekorten niet neergelegd bij het
verenigingsleven of voorzieningen als de bibliotheek. Deze vervullen een hele belangrijke rol bij het realiseren van
onze doelstellingen. Wat je daar bezuinigt levert in de toekomst weer een veel groter probleem op.
We zijn gaan zoeken naar een nieuwe manier van werken binnen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet en
we hebben dat gedaan op grond van onze visie. We hebben de volgende uitgangspunten daarbij centraal gesteld:
normaliseren, voorkomen en innoveren/samenwerken.
Deze transformatie zien we ook terug in de samenwerking met onze maatschappelijke partners, en ook binnen de
verschillende beleidsprogramma’s. Het is onze overtuiging dat de verschillende programma’s van de begroting
niet op zich staan maar juist in verbinding met elkaar. We werken vanuit inwonersperspectief. De inwoner staat
centraal met alles daaromheen. Van wonen tot werk, van participatie tot ontspanning, maar ook van de inrichting
van onze wijken en infrastructuur en natuur om ons heen.
Het model van de brede welvaart is voor ons de manier om te kijken naar de ontwikkelingen in het sociaal domein
maar ook ver daarbuiten. Deze manier van kijken laat ‘nieuwe’ waarden zien, die als geheel beter passen bij de
bijzondere tijd waarin we zitten. Werken vanuit vertrouwen, om ècht te doen wat nodig is. Aandacht voor inwoners
in alle facetten, zodat zij niet ‘door de vloer zakken’, maar ook aandacht voor de wereld en het algemeen belang,
door te zorgen dat we niet ‘door het plafond schieten’.
In de zomer van 2020 hebben wij op basis van onze ervaringen in het werken aan de transformatie onze visie
onder woorden gebracht in het document ‘Naar het hart van de beweging’.
Het college kijkt met trots terug op de afgelopen jaren waarin daadwerkelijk is gestart met transformeren. Via de
verschillende bestuursopdrachten, andere manieren van contractmanagement en andere wijze van inkopen
hebben we grote stappen gezet die naast een financieel beter perspectief ook een houdbare toekomst hebben
opgeleverd. En die bovenal leiden tot betere hulp en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben.
Vele ingezette onderdelen van de transformatie moeten nog verder vormgegeven worden. Samen met onze
partners zijn we de lange termijn relatie aan het ontwikkelen. Het vertrouwen in elkaar begint te groeien en laat
eerste voorzichtige positieve resultaten voor onze inwoners zien. Om blijvende effecten te realiseren moet je ook
blijvend in beweging blijven.
In de begroting van 2022 zal de ingezette lijn volledig doorgetrokken worden, want transformeren stopt nooit!
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Wat doen we hiervoor
We beschrijven in onze begroting logischerwijs vooral onze plannen en voornemens, maar dat is echter maar een
klein deel van wat we doen als gemeente. Een groot deel van onze activiteiten bestaat, ook binnen het Sociaal
Domein, uit noodzakelijke en vaak minder zichtbare dagelijkse werkzaamheden. Zo voeren collega’s van de
gemeente gesprekken met inwoners over hulp, zorg en ondersteuningsvragen en handelen zij subsidie aanvragen
af. Ook zorgen collega’s van de backoffice ervoor dat geïndiceerde zorg ook daadwerkelijk ingezet kan worden. Dit
zijn slechts enkele voorbeelden van al die dagelijkse noodzakelijke werkzaamheden die van groot belang zijn om
de doelstellingen die wij willen behalen binnen het Sociaal Domein ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
Hieronder wordt een deel van deze (going concern) werkzaamheden weergeven:
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Wat geven we eraan uit?
In totaal geven we binnen programma 2 bijna € 51 miljoen uit. In onderstaand overzicht is te zien waar het
geld naar toe gaat.

Waarmee
Het werk in het Sociaal Domein gaat over mensen. De inwoners van een gemeente zijn de inhoud waar het
om draait. Daarom is het belangrijk om te weten welke inwoners dat zijn en wat hen kenmerkt. Wat gaat
goed? Wat kan beter? Wat zijn de eigenaardigheden die onze inwoners dagelijks tegenkomen.
Oude IJsselstreek heeft te maken met een veranderende demografische ontwikkeling. We vergrijzen en
ontgroenen, sneller dan een aantal jaren geleden. Onze inwoners zijn ook ouder dan gemiddeld:

Bron: waarstaatjegemeente.nl
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Ook weten we dat inwoners van Oude IJsselstreek in algemene zin minder gezond zijn dan gemiddeld.
De GGD Noord- Oost Gelderland heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de leefstijl van de aangesloten gemeenten.
Onderstaande cijfers geven de stand van zaken in Oude IJsselstreek. Waar het sterker afwijkt van het gemiddelde
van het gehele gebied, wordt dit aangegeven.

*NNGB: Nederlandse Norm Gezond Bewegen
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We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de dienstverlening aan onze inwoners op het gebied van werk en
inkomen. Wel zijn er nog altijd inwoners die gebruik maken van inkomensondersteuning:

Met de hierboven beschreven kenmerken van onze inwoners op het netvlies hebben we gekeken welke
activiteiten we in 2022 op willen pakken.
Hoe
De belangrijkste activiteiten in 2022 zijn:
•

Wij voeren samen met STOER fase 2 van de Transformatie in de kijk op Werk en Inkomen uit

•

Wij geven samen met partners en jongeren zelf vorm aan jeugd en jongerenwerk

•

Wij implementeren de nieuwe aanpak in de kijk op zorg en hulp voor volwassenen (Wmo, Wlz, Zvw)

•

Wij werken aan de doorontwikkeling van het begrip Integrale Toegang

•

Wij werken aan de inbedding van Positieve Gezondheid en Inclusie

•

Wij geven samen met aanbieders vorm aan het nieuwe Zorglandschap

•

Wij geven vorm en inhoud aan het nieuwe Cultuurbeleid

•

Wij geven vorm en inhoud aan het nieuwe Sportakkoord

•

Wij geven vorm en inhoud aan het nieuwe Preventieakkoord

Ambitie
1.

We zijn een gemeente waar inwoners in staat zijn om regie te voeren over hun leven.

2.

We zijn een gemeente waar iedereen weet dat hij van waarde is, mee doet en een bijdrage levert aan de
maatschappij.

3.

We zijn een gemeente die vertrouwen heeft in onze inwoners en samen met inwoners en organisaties
handelt.

4.

Wij zijn een gemeente waar individuele belangen passen bij het algemene belang. Wij passen wetgeving
toe volgens de bedoeling.

5.

Wij zijn een gemeente die leert door ‘Learning by doing’. We proberen nieuwe dingen uit. En soms gaat
dat ook niet goed, en daar leren we van. We blijven de beweging activeren.

Met het sociaal domein streven we voor 2022 drie belangrijke inhoudelijke resultaten na:
- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond
- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering
- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling

29

Doelen en acties
2.1- In Oude IJsselstreek is iedereen Positief Gezond
Met het vaststellen van de bestuursopdracht Wmo heeft de gemeente een nieuwe stap gezet in de transformatie
binnen het sociaal domein. In 2021 heeft de Coronapandemie ervoor gezorgd dat we in overleg met onze
partners, het tijdspad waarin de bestuursopdracht Wmo wordt uitgevoerd hebben opgeschoven. De impact van
de Coronapandemie op onze medewerkers, de partnerorganisaties en hun medewerkers is groot. Wij willen met
elkaar uitvoering kunnen blijven geven aan onze gezamenlijke ambitie zoals die is opgenomen in de met de raad
besproken houtskoolschets “Energiek en Veerkrachtig Oude IJsselstreek”. We gaan ervan uit dat de genoemde
nadelige effecten van de pandemie zodanig zijn afgenomen dat wij in 2022 de implementatie van de nieuwe
manier van werken en samenwerken kunnen organiseren.
Wij staan voor een inclusieve gemeente. En voor een gemeente waarbij kansen zo eerlijk mogelijk verdeeld
worden. Écht doen wat nodig is om iedereen mee te laten doen vraagt soms om doorbraken, om werken buiten
de gebaande paden. Gezondheid speelt hierbij een belangrijke rol. Denk daarbij aan voldoende bewegen en een
gezonde leefstijl. Maar ook inkomen en het voorkomen van schulden, het hebben van betekenisvolle naasten en
een zinvolle dagbesteding kunnen bijdragen aan positieve gezondheid. Jongeren verdienen hierbij onze speciale
aandacht omdat we geloven in het belang van een goede start en een gezonde ontwikkeling. In overleg met alle
betrokkenen verbeteren we de keten van het jeugdwerk.
Het gaat om ingewikkelde verbanden die op verschillende manieren tot uiting komen. Het inmiddels vastgestelde
lokale gezondheidsbeleid zal ook in 2022 verder vormgegeven worden. De dementievriendelijke samenleving zal
meer zichtbaar worden, door gerichte interventies zoals de Ontmoetingscentra voor ouderen. Ook voeren we de
Inclusieagenda uit. In 2022 gaan we verder met het integreren van verschillende beleidsdoelen. Vanuit de ideeën
rondom de brede welvaart zien we dat afzonderlijke beleidsdoelen zelden op zichzelf staan. Dus inclusie en
gezondheidsbeleid zullen verder geïntegreerd worden in de verschillende bestuursopdrachten en beleidsdoelen.

2.2- In Oude IJsselstreek heeft niemand een uitkering
Werk
De gemeente Oude IJsselstreek is sinds januari 2021 volledig zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van
de Participatiewet. Zoals in de bestuursopdracht “Kijk op Werk” staat, vindt het college van B&W dat iedereen in
onze gemeente recht op werk heeft. Binnen STOER wordt hier stevig aan gewerkt.
We gaan uit van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Mensen en woorden doen ertoe. We willen voor onze inwoners
écht werk organiseren. Ten aanzien van de loopbaanondersteuning zullen wij verder gaan met verschillende
vormen van maatschappelijke banen waar we in 2021 mee startten. We intensiveren de
ontmoetingsmogelijkheden via “Meedoen Werkt”. Daarnaast zullen wij onze dienstverlening verder uitbreiden.
Inkomen
We ontkomen er soms toch ook niet aan om inkomensondersteuning te geven, We brengen alle
inkomensregelingen die de gemeente uitvoert bij elkaar en voeren die uit op 1 locatie. We hebben het hier dan
over de uitvoering van de meedoen regelingen, bijzondere bijstand, de uitvoering van de schuldhulpverlening en de
uitvoering van de Wet Inburgering. Wij streven daarbij naar verdergaande verbinding tussen de verschillende
vormen van inkomensondersteuning binnen onze gemeente zodat we nog beter in staat zijn om écht te doen wat
nodig is. We spreken hier over een volwaardige transformatie in inkomensregelingen die dus verder gaat dan
alleen harmoniseren en bij elkaar brengen. Wij willen dat mensen zoveel mogelijk hun aandacht en energie
kunnen richten op aan het werk gaan, en zo weinig mogelijk last hebben van administratieve rompslomp bij
inkomensvoorzieningen.
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Ondernemers
Speciale aandacht is nodig voor dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers die, al dan niet tijdelijk, het
hoofd moeilijk boven water kunnen houden. Hiervoor zetten wij onze wettelijke mogelijkheden optimaal in en gaan
wij écht doen wat nodig is. Wij zullen daarvoor ook veelvuldig contact onderhouden met de ondernemers door
samen met hen te kijken wat er dan écht nodig is. Daarnaast zullen wij actief ondernemerschap bevorderen van
mensen die werk zoeken en voor wie een invulling als ondernemer beter aansluit bij hun talenten en wensen.
Dit alles doen we via een integrale aanpak van Werk, Inkomen, Inburgering, Schulden, bijzondere bijstand, met
aandacht voor de armoedeval en het uitgangspunt dat werk moet lonen en de inzet van diverse maatschappelijke
banen.
De uitwerking van fase 2 van de Transformatie moet in 2022 zijn beslag krijgen.

2.3- In Oude IJsselstreek werken we volgens de bedoeling
Om écht te kunnen doen wat nodig is, en vanuit de bedoeling te werken, is partnerschap en verbinding met
aanbieders van zorg noodzakelijk. Partnerschap vraagt langdurig wederzijds commitment en een gedeelde visie.
Door ambulante jeugdhulp en Wmo-ondersteuning voor 2022 lokaal in te kopen, kunnen wij de aanbieders die
onze samenwerkingspartners worden ook daarop selecteren en optimaal laten aansluiten op de lokale toegang.
Dit is met ingang van 1 januari 2022 operationeel. In 2022 vindt hier op basis van ‘learning by doing’ de
doorontwikkeling plaats.
Met de transformatie binnen het Sociaal Domein zetten wij volledig in op het samen met onze partners de
opgeworpen schotten af te breken en te vereenvoudigen, waarmee wij de hulp en ondersteuning voor en aan onze
inwoners en organisaties verbeteren. Het Sociaal Domein is voor ons een ondeelbaar geheel, we werken daarom
integraal en stelsel overstijgend, vanuit onze visie dat stelsels en systemen alleen ondersteunend moeten zijn, en
niet leidend.

Raadsplanning
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Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.
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Autonome ontwikkelingen.
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Begroting SD
2022-2025
2022

2023

2024

2025

opbouwwerk

-45.200

-45.200

-45.200

-45.200

combinatiefunctie

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

JGZ adolescenten

-11.053

-11.053

-11.053

-11.053 JGZ adolescenten en extra kosten vaccinatie

huishoudelijke hulp

-700.000

-700.000

-700.000

bijdrage Doetinchem
i.v.m. beschermd
wonen

250.000

250.000

250.000

innovatiebudget

100.000

100.000

100.000

extra kn ivm
bestuursopdracht Wmo
beleidsmedewerker
Jeugd/participatie
beleidsmedewerker
WMO
bouwteam WMO

-100.000

bouwteam Jeugd

-100.000
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-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-100.000

-700.000 In 2021 zien we, mede door het
abonnementstarief, een redelijk stijging van de
zorgvraag. Daardoor verwachten we een stijging
van de kosten van zo'n 260.000. Daarnaast zal de
huidige werkwijze met alfahulp eindigen. Het
omzetten van deze indicaties naar reguliere zorg in
natura zal naar verwachting leiden tot een
aanvullende stijging van de kosten met zo'n
440.000.
250.000 De middelen voor beschermd wonen worden
beheerd door de centrumgemeente en
overschotten worden na afloop via een bepaalde
verdeelsleutel verdeeld over alle gemeenten in de
regio. De afgelopen jaren is steeds sprake geweest
van substantiële overschotten, die dan in de
jaarrekening tot uitdrukking komen. Over 2019
en 2020 ging het bijvoorbeeld om zo'n 400.000 per
jaar. Daarom ramen we voor de komende
begroting reeds op voorhand een voordeel.
100.000 Een deel van het gereserveerde innovatiebudget
laten we structureel vrijvallen ter dekking van de
gestegen zorgkosten. Voor 2022 ramen we hieruit
nog wel incidentele kosten die voortvloeien uit de
bestuursopdracht WMO. Dit project gaat de fase
van bouwen en ontwikkelen in. De eenmalige
projectkosten die daarmee gemoeid zijn worden in
deze fase uit de incidentele middelen gedekt.
zie innovatiebudget

Voor onze eigen lokale inkoop gaan we een
bouwteam wmo samenstellen, waarin de
gemeente, zorgaanbieders en eventueel nog
anderen deelnemen. Voor 2022 ramen we hiervoor
eenmalig kosten. Deze zijn noodzakelijk om de
benodigde bezetting in kennis en kunde te
garanderen. Indien structureel middelen
noodzakelijk zouden zijn willen we hiervoor ruimte
zoeken in afschaling van reguliere zorgkosten,
zodat inzet voor het bouwteam per saldo dan
vanaf 2023 kostenneutraal zal zijn.
Voor onze eigen lokale inkoop gaan we een
bouwteam jeugd samenstellen, waarin de
gemeente, Buurtzorg Jong, zorgaanbieders en
eventueel nog anderen deelnemen. Voor 2022
ramen we hiervoor eenmalig kosten. Ook dit
bouwteam is noodzakelijk en de kosten zijn nodig
om de inzet van de professionele kennis en kunde
te kunnen blijven garanderen. Indien structureel
middelen noodzakelijk zouden zijn willen we
hiervoor ruimte zoeken in afschaling van reguliere
zorgkosten, zodat inzet voor het bouwteam per
saldo dan vanaf 2023 kostenneutraal zal zijn.

jeugdbudgetten

-1.500.000

-925.000

-925.000

-925.000 In 2021 stijgen de jeugdzorgkosten, mogelijk mede
veroorzaakt door de effecten van corona op de
(geestelijke) gezondheid van onze jeugdigen. We
hadden uit hoofde van de kwaliteitsslag voor 2021
een forse besparing verwacht, maar we zien dat
deze eerdere inschatting niet realistisch is.
Daarnaast hadden we verwacht we dat de nieuwe
inkoop op korte termijn financieel voordeel zal
opleveren. Op langere termijn gaan wij daar nog
steeds vanuit. Voor de korte termijn echter stijgen
de kosten van (uur)tarieven van aanbieders
behoorlijk. Dit komt onder andere door
CAO-stijgingen, maar ook omdat veel aanbieders
tijdens ons lokale inkoopproces hebben
onderbouwd dat de tarieven voor komend jaar
omhoog gaan. Omdat we niet willen dat
aanbieders werken onder kostprijs, leidt dit tot een
stijging van de kosten. Dat betekent dat het
reduceren van de totale kosten van jeugdzorg niet
in de prijs zal zitten en daarom dus uit het volume
moet komen. We hebben daar, samen met
aanbieders, ook vertrouwen in dat dit kan,
bijvoorbeeld door normaliseren, preventie en
afschalen. Dat zal alleen wel tijd kosten. Om deze
reden draaien we de eerder vanuit de
kwaliteitsslag ingeboekte besparing op de
jeugdzorg, in deze begroting volledig terug.

jeugdbudgetten corr
woonpl beginsel

150.000

150.000

150.000

150.000 Per 2022 verandert het woonplaatsbeginsel. Het is
op moment van opmaken van de begroting nog
onduidelijk welk effect dit heeft op de kosten. Wel
zal de rijksvergoeding vanaf 2022 als gevolg van
de nieuwe woonplaatsbeginsel met 150.000 dalen.
We gaan we voorlopig daarom vanuit dat de
kosten met eenzelfde niveau dalen, zodat deze
wijziging per saldo kostenneutraal voor ons
verloopt.

Gecertificeerde
instellingen

-85.000

-85.000

-85.000

-1.108.000

-1.008.000

-908.000

600

600

600

-85.000 De jeugdbeschermingsketen staat in het hele land
onder druk, mede door (te) lage tarieven. Voor
2022 zijn daarom op Gelders niveau nieuwe
inkoopafspraken gemaakt me de gecertificeerde
instellingen, waarbij een reëel (en hoger) tarief is
afgesproken. Uitgaande van eenzelfde volume als
over 2021 zal dit leiden tot een stijging van de
totale kosten.
-808.000 In het kader van de kwaliteitsslag hebben we
destijds een inschatting gemaakt van wat het
project Meedoen werkt aan besparing op de
kosten van de uitkeringen kon opleveren.
Elementen van Meedoen werkt zijn inmiddels
onderdeel van de werkwijze van Stoer.
Inhoudelijk gebeuren goede dingen, maar
financieel gezien gaat het langer duren om uit te
komen met het BUIG-budget. Daarom draaien we
in de komende begroting de eerder vanuit
Meedoen werkt ingeboekte besparing volledig
terug. Naast het terugdraaien van de besparing
vanuit Meedoen werkt, zien we dat er nog sprake
is van een toename van het tekort op het
BUIG-budget. Voorlopig ramen we daarom in de
komende begroting structureel een aanvullend
budget voor de uitkeringen.
600

-3.423.653

-2.448.653

-2.188.653

bijstelling uitkeringen

diverse kleine
afwijkingen
saldo
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-2.088.653

algemene uitkering
extra jeugdbudget
algemene uitkering
overig SD

2.752.830

1.649.598

1.509.756

385.539

386.587

396.333

494.561

3.138.369

2.036.185

1.906.089

1.836.194

-285.284

-412.468

-282.564

-252.459

inzet risicopost
kwaliteitsslag

285.284

412.468

282.564

252.459 In de begroting is een risicopost opgenomen deze
wordt nu ingezet als dekking voor het tekort. Er
resteert na deze verwerking nog een bedrag in de
begroting voor het opvangen van risico's

saldo begroting

0

0

0
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1.341.633 extra bijdrage jeugd budgetten

0

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.
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Programma 3: De werkende gemeente
Inleiding
Waarom
De werkende gemeente gaat over de economische ontwikkelingen in de gemeente, maar ook over onderwijs en
kansen voor iedereen én gaat over samenwerking. Samenwerking met het bedrijfsleven, met
onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners als de bibliotheek en STOER, maar ook over de
samenwerking met buurgemeenten, de samenwerking aan de thematafels van de Regio Achterhoek en met onze
Duitse samenwerkingspartners. Dat alles om onze inwoners te helpen mee te kunnen doen in de samenleving, om
bestaanszekerheid op te bouwen en om zich verder te blijven ontwikkelen (een leven lang leren).
Als gevolg van de coronacrisis zijn vanuit het Rijk de afgelopen twee jaren verschillende financiële regelingen in
het leven geroepen om de werkgelegenheid te behouden en faillissementen te voorkomen. Inmiddels zijn deze
regelingen gestopt. We zien herstel van het consumentenvertrouwen en ook van het producentenvertrouwen,
maar maken ons zorgen over de beschikbaarheid van grondstoffen. Lokaal en regionaal proberen wij het
bedrijfsleven zo goed mogelijk te helpen om werkgelegenheid te behouden en met duurzame innovaties
toekomstbestendig te worden.
In onderstaand plaatje is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode 2019-2020 te zien. Oude
IJsselstreek maakt daar een dip. Dat komt vooral door de eerste lockdown in 2020 (maart-juni). Kijken we voorbij
de periode 2019-2020, dan is te zien dat Oude IJsselstreek gegroeid is qua werkgelegenheid. Dat geldt zowel voor
de periode 2010-2020 als in vergelijking met de regionale en provinciale werkgelegenheidsontwikkeling.

Bron: Provincie Gelderland
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De onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties hebben de afgelopen periode telkens moeten aanpassen
als het gaat om de wijze waarop lesgegeven kon worden. Voor leerlingen betekende dat digitaal onderwijs volgen
en elkaar minder zien. De scholen hebben op verzoek van de minister de gevolgen voor de kinderen, zowel
eventuele cognitieve (leer)achterstanden als ook mogelijke 'leef-achterstanden’, in beeld gebracht. Samen met de
schoolorganisaties en kinderopvangorganisaties werkten we als gemeente al langere tijd samen aan het bieden
van een goede start. Zeker nu het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is gepresenteerd, wordt de
samenwerking nog intensiever en zoeken we synergie in het aanbod voor kinderen.
Wat doen we hiervoor?
Naast onze ambities en doelen in het programmaplan, hebben we uiteraard ook veel reguliere taken; de going
concern. Hieronder is grafisch weergegeven wat we aan reguliere taken binnen programma 3 uitvoeren.
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Wat geven we eraan uit?
In totaal geven we binnen programma 3 een kleine € 6 miljoen uit. In onderstaand overzicht is zichtbaar waar het
geld naar toe gaat.

Waarmee
Naast onze reguliere werkzaamheden kiezen we voor de begroting 2022 dezelfde zes thema's als in 2021,
verdeeld over economie, onderwijs en samenwerking.
De (wereld)economie en technologie veranderen razendsnel. Veel bedrijven in onze gemeente hebben daarmee te
maken. Om daarin mee te kunnen gaan, bevorderen we een open en lerende cultuur bij het bedrijfsleven. Om-, heren bijscholing met goede onderwijsvormen zijn van groot belang. Dat vergroot de werkzekerheid, is positief voor
de sociaal maatschappelijke effecten en subjectieve welvaart.
- het impulsprogramma economie en wonen (3.1)
- uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie (3.2)
- vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen (3.3)
Naast het versterken van de economie werken we daarom aan nieuwe samenwerkingsvormen met het onderwijs
en de kinderopvang om ‘een leven lang leren’ te bevorderen. Dat doen we samen met de partners in de LEA
(Lokaal Educatieve Agenda) aan de hand van een ontwikkelagenda voor de toekomst, waarin we de
samenwerking intensiveren en op thema's ook verder verdiepen:
- gelijke kansen voor iedereen (3.4)
- vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen (3.5)
Samenwerking zoeken we niet alleen lokaal. Juist ook door onze verantwoordelijkheid en rol te nemen in de
samenwerking binnen de Regio Achterhoek. In het bestuur, maar ook aan de thematafels benoemen we kansen
en proberen we die samen waar te maken. Niet alleen voor een brede welvaart van onze gemeente, maar juist ook
voor een brede welvaart in de hele Achterhoek. Over grenzen heen kijken, betekent dan ook een blijvende
onderneming om samen met omliggende gemeente, zowel in Nederland als in Duitsland, gezamenlijke kansen
voor onze inwoners te verzilveren.
- regionale en internationale samenwerking (3.6)
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Hoe
De rol van de gemeente in de samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen is niet gering. Onze
bijdrage aan het economisch ecosysteem uit zich in verschillende rollen. We zijn voorwaardenscheppend als
facilitator van toekomstgerichte bedrijventerreinen en het beschikbaar houden van voldoende en
toekomstgerichte schoolgebouwen. Soms zijn we aanjager als het gaat om innovaties van bedrijfsleven of
circulair bouwen. Vaak ook zijn we verbindend tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en initiatiefnemers aan
de thematafels bijvoorbeeld als het gaat om de match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
We willen daarom samen Oude IJsselstreek gereed maken voor de toekomst, vooruitkijken en inspelen op de
economische en onderwijsbehoefte van straks. Samenwerking gaat daarin verder dan beloften doen.
Samenwerking gaat ook over commitment en elkaar daarop aanspreken en scherp houden. Door elkaar te helpen
in elkaars doelstellingen en belangen ontstaat échte meerwaarde.
Maatschappelijke effecten
Zoals bekend scoort de Achterhoek, en dus Oude IJsselstreek hoog op de brede welvaartdimensie ‘werk’ en
minder hoog op ‘inkomen’ en ‘onderwijs’. Het ligt voor de hand om daarop direct actie te ondernemen.
Tegelijkertijd willen we met de inzet op deze drie dimensies ook andere dimensies bereiken. We gaan daarom met
onze inzet ook dimensies als ‘gezondheid’, ‘balans werk/privé’, ‘milieu’ en ‘maatschappelijke betrokkenheid’
versterken. Dat betekent dat we programma 3 niet los zien van andere dimensies of andere programma’s.
Binnen programma 3 hebben we uit de 11 dimensies van brede welvaart de volgende 4 dimensies gedefinieerd
als de meest beïnvloedbare:
1. Werk
2. Inkomen
3. Subjectief welzijn
4. Onderwijs
Op deze dimensies zetten we binnen programma 3 in. Het spreekt vanzelf dat de andere 7 dimensies ook
gefaciliteerd, ondersteund en versterkt worden door dit programma. Waar mogelijk is dat aangegeven.
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Doelen en acties
3.1- Impulsprogramma economie en wonen
Nu de rook van de coronacrisis langzaam optrekt, wordt duidelijk wat de invloed ervan geweest is op de
economie. Als gemeente hebben we niet alleen de steunmaatregelen van het Rijk zo goed mogelijk uitgevoerd,
maar we hebben zelf met Plan B als onderlegger extra investeringen gedaan om de economie draaiende te
houden en in sectoren geïnvesteerd die duurzaam zijn, bijdragen aan de brede welvaart en het toekomstige
verdienvermogen bevatten. Zo wordt er extra ingezet op woningbouw (zie programma 1). Daarmee jagen we niet
alleen de bouwsector aan en behouden we werkgelegenheid, maar bieden we inwoners en nieuwe werknemers
ook woonruimte. Het kabinet bouwt de steunmaatregelen van het Rijk af, al blijft voor een aantal hard getroffen
sectoren wel steun beschikbaar. Het gaat dan om onder andere discotheken en nachtclubs en de
evenementensector. Hoe dat voor 2022 precies uitpakt, is nog niet bekend.
Voor Oude IJsselstreek geldt dat de economische schade vooral bij de evenementensector en haar
toeleveranciers ligt. Ook lijkt de coronacrisis de economische ontwikkelingen op het gebied van de detailhandel en
horeca te versnellen (bijvoorbeeld meer internetverkopen en ook toename van leegstand). Als gemeente vervullen
we hier vooral een rol door te faciliteren en samen met ondernemers en andere belanghebbenden toe te werken
naar compacte, groene en levendige winkelkernen. We zijn hiermee in 2021 al gestart, maar gaan dat in 2022
verder oppakken. Denk aan het vergroenen van de kernen, transformatie van leegstand en het project
‘Ondernemers aan zet” in Ulft. Bij al deze opgaven ligt een link met programma 1.

We zien echter ook dat een aantal sectoren het ontzettend goed heeft gedaan. Dat vertaalt zich naar een
groeiende vraag naar kwalitatief goede bedrijfsruimte en we merken dat de vraag naar arbeidskrachten
onverminderd groot is. Voor de bedrijfsruimte zetten we in op het ontwikkelen van Het VIP (Het Varsseveld
Industriepark) en het toekomstbestendig maken van de Hofskamp Zuid en de IJsselweide. Hier ligt een link
met 3.3.
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Op het vlak van werkgelegenheid zien we dat de arbeidsmarkt weer net zo krap is als vlak voor de
coronacrisis. Daarom blijven we inzetten op allerlei projecten om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt
aan te laten sluiten. Die projecten zijn zowel lokaal als regionaal. We gaan voor een optimale
werkgeversbenadering via STOER, werken nauw samen met studenten van onder andere het Saxion,
steunen projecten als het talentenfonds OpIJver die om-, her- en bijscholing makkelijker maken en zetten in
op kansrijke sectoren als techniek en zorg. Hier zit ook een link met 3.4 en programma 2. We zetten in op de
regionale ambitie om de stage en afstudeerregio van Nederland te worden. Dat doen we onder meer door
initiatieven van de thematafels te ondersteunen op het gebied van (tijdelijke) woonvormen.

De economische effecten van de coronacrisis slaan niet alleen heel verschillend neer, maar laten ook een
dwarsdoorsnede van de economie zien. Het zegt iets over globalisering, re-shoring, duurzaamheid en
digitalisering. Voor Oude IJsselstreek zien we de sectoren industrie, bouw, zorg, toerisme en
plattelandsontwikkeling als de sterke sectoren van de toekomst. Daar hoort bij dat innovatie en
duurzaamheid belangrijke elementen zijn voor de economie. Als gemeente willen we ondernemers helpen
om hiermee aan de slag te gaan. Al eerder hebben we daartoe de startuplocatie SHII opgericht en in 2022
willen we samen met de ondernemers een innovatiefonds oprichten om financiële ondersteuning te bieden
aan innovatieve startups. Het aantal oprichtingen van nieuwe bedrijven (startups) in onze gemeente blijft
achter bij het gemiddelde in Nederland en daarom is dit van toegevoegde waarde.
Een ander aspect is duurzaamheid. Aan de ene kant blijven we bedrijven steunen om te verduurzamen zoals
met zon op dak of energiebesparing. We werken daarvoor samen met onder andere de Agem. Vanuit het
Akkoord van Groenlo ligt er een ambitie om 20 hectare zon op dak te realiseren. We hebben hiervoor al veel
vorderingen gemaakt en de verwachting is dat dit doel in 2022 gerealiseerd wordt (zie programma 1). Aan
de andere kant zetten we in op waterstof. De verkenning van het opzetten van een lokale
waterstofproductieketen wordt de aankomende periode verder uitgewerkt. We onderzoeken hoe waterstof
als alternatieve duurzame energiedrager en als aanjager voor de gebiedsontwikkeling bij Netterden een
regionaal vliegwiel kan zijn voor economische groei. Ook kijken we waar we als gemeente Oude IJsselstreek
een andere en aanvullende rol binnen de regio kunnen vervullen. De gemeente heeft hierbij een faciliterende
en aanjagende functie; marktpartijen zullen uiteindelijk de exploitatie op zich moeten nemen.
Het bij elkaar brengen van verschillende beleidsvelden, economische sectoren en elementen uit de brede
welvaart ligt bij uitstek bij grote integrale opgaven als de Visie Oude IJsselzone en vitaal buitengebied. Voor
beide integrale opgaven gaan we in 2022, na behandeling in de gemeenteraad eind 2021, extra projecten
uitvoeren. Voor met name de Visie Oude IJsselzone is de samenwerking met Nederlandse en Duitse
partners van meerwaarde. Beide opgaven horen bij programma 1, maar hebben een duidelijke link met
programma 3.
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3.2- Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
De coronacrisis heeft een boost gegeven aan het binnenlandse toerisme en onderstreept nog maar eens de
kansen die er voor deze sector in de gemeente liggen. Dat laat zien dat we met de beleidsvisie en het
uitvoeringsprogramma voor toerisme en recreatie de goede weg zijn ingeslagen. In 2021 hebben we al een aantal
acties afgerond, denk aan: marketing voor de Nederlandse en Duitse markt, extra personele inzet, de
samenwerking met de toeristische ondernemers via STROIJ versterkt en vervoersconcepten als Gaon op het
DRU-IP geïntroduceerd. Voor 2022 willen we verder inzetten op fiets-, wandel- en MTB-routes, bijzondere
overnachtingsmogelijkheden, speciale activiteiten en uiteraard ondernemers faciliteren. Daarnaast gaan we naar
verwachting in de eerste helft van 2022 een samenwerking met Saxion aan om meer kennis en kunde op het
gebied van toerisme voor zowel de gemeentelijke organisatie als toeristische ondernemers te ontsluiten.
Varsseveldse ondernemers, verenigd in de werkgroep “Varsseveldse Industriebeleving”, zijn in de tweede helft van
2021 begonnen met een haalbaarheidsonderzoek voor een kleinschalig industriemuseum gecombineerd met een
toeristisch digitaal informatiepunt in Varsseveld. In 2022 worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht. Het
is aan de ondernemers om het initiatief te ontwikkelen.
Voor de ontwikkeling van een hotel en een museum en het onderzoek naar de mogelijkheden voor een
evenementenlocatie, geldt dat we daar eind 2021 een procesregisseur voor aantrekken. Hier zit een directe link
met de Visie Oude IJsselzone zoals genoemd in programma 1. Ook de mogelijkheid voor waterrecreatie is een
belangrijk thema in deze Visie.
In de beleidsvisie zijn een aantal toeristische kerngebieden benoemd. Per toeristisch kerngebied kijken we, samen
met ondernemers en andere belanghebbenden, naar mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is dat we samen met
Saxion voor het Hoge Venne 2 scenario’s verder uitwerken die beide uitgaan van toevoeging van iets extra’s aan
het bestaande aanbod als het gaat om duurzame energie-oplossingen en duurzame bouw met behoud van het
recreatief gebruik van het gebied. We verwachten dit in het tweede kwartaal van 2022 op te leveren.

3.3- Vitale en toekomstgerichte bedrijventerreinen
De afgelopen jaren is met het vaststellen van het RPW (Regionaal Programma Werklocaties) beleidsruimte
ontstaan voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein in Varsseveld, Het VIP (Varsseveld Industriepark).
De aankomende periode geven we voor Het VIP invulling aan de duurzaamheidsambities die samen met
betrokken partijen zijn opgesteld en door de raad zijn vastgesteld. Bij de meest belangrijke thema's horen energie,
ruimtelijke kwaliteit en vestigingsklimaat. Bij het thema energie werken we toe naar een zo laag mogelijke
uitstoot. Maatregelen kunnen hierbij variëren van smart grid tot ecodynamische verlichting en van zon op dak tot
collectieve energieopwekking.
Onder het thema ruimtelijke kwaliteit verstaan we onderwerpen als multifunctioneel ruimtegebruik, hoge
belevingswaarde door aandacht voor groen en biodiversiteit en duurzaam materiaalgebruik. Tot slot focussen we
ons bij het thema vestigingsklimaat op niet-ruimtelijke randvoorwaarden voor vestiging zoals parkmanagement,
het creëren van aantrekkingskracht van de smart industry en innovatieve energieconcepten. In de komende
periode werken we verder aan het verankeren van deze thema's in de uitvoering. We hopen in het vierde kwartaal
van 2022 de eerste schop voor Het VIP in de grond te kunnen steken.
De aanpak voor Het VIP komt, conform het provinciaal beleid, voort uit de drie pijlers: duurzaamheid,
fysiek-ruimtelijk en sociaaleconomisch. Deze drie pijlers vormen ook de basis voor de aanpak van het
toekomstbestendig maken van de twee bestaande bedrijventerreinen Hofskamp Zuid en IJsselweide.
Voortbouwend op de inventarisatie van de huidige stand van zaken van de terreinen, starten we eind 2021 een
participatief proces met de ondernemers. In dit proces brengen we focus aan binnen de pijlers. Daarbij dagen we
de ondernemers uit om niet alleen te denken aan fysieke maatregelen, maar ook voorbeelden zoals het uitvoeren
van duurzaamheidsscans, samenwerkingsverbanden en parkmanagement mee te nemen.
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3.4- Gelijke kansen voor iedereen
Door de sluiting van onderwijs- en kinderopvanglocaties tijdens de coronacrisis is de samenwerking tussen de
partijen betrokken bij de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) geïntensiveerd. In november 2021 versterken we deze
integrale samenwerking door het vaststellen van een gemeenschappelijke onderwijs-ontwikkelagenda, waarin
vanuit partnerschap vanuit meer inhoud en verdieping uitvoering wordt gegeven aan gelijke kansen voor iedereen.
Vanaf 2022 gaan de deelnemers van de LEA uitvoering geven aan de activiteiten die worden opgenomen in deze
agenda. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van het bevorderen van kansengelijkheid en inclusief
onderwijs, de afstemming tussen onderwijs/kinderopvang & jeugdhulp, het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen
en soepele overgangen, de afstemming tussen onderwijs & arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaters, de lokale
gezondheidsagenda en onderwijshuisvesting.
Vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van jeugdigen komen er tot en met
augustus 2023 extra middelen naar het onderwijs (€ 3.872.257) en de gemeente (€ 619.510) voor de uitvoering
van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het bestedingsdoel is om alle jeugdigen voldoende
ondersteuning te bieden voor een volwaardige leerontwikkeling en toekomstperspectief.
Na analyse van de bevindingen van de betrokken organisaties en relevante data worden de gemeentelijke
middelen voornamelijk ingezet op het bevorderen van gelijke kansen voor (locaties met) jeugdigen in kwetsbare
posities door o.a.:
•

het verhogen van de toegang, het bereik en de kwaliteit van de voorschoolse educatie;

•

het creëren van ontmoetingsactiviteiten voor jeugdigen;

•

het versterken van de verbinding tussen school/kinderopvang, thuis en omgeving, met name met die
ouders die onvoldoende basisvaardigheden hebben om hun kind te kunnen ondersteunen
(laaggeletterdheid);

•

maatregelen gericht op (dreigende) thuiszitters.

De activiteiten vanuit het NPO worden afgestemd met de activiteiten van het jeugd-, gezondheids-, sport- en
cultuurbeleid en sluiten aan bij het project ‘kansrijke start’ waarover in programma 2 meer wordt gezegd.
In 2022 wordt een nieuw beleidsplan onderwijskansenbeleid (voorheen onderwijsachterstandenbeleid)
vastgesteld, waarbij de aanpak rondom het NPO wordt voortgezet.
In het kader van ‘een leven lang leren’ blijven we inzetten op allerlei projecten om het onderwijs beter op de
arbeidsmarkt aan te laten sluiten. Dat doen we zowel lokaal als ook regionaal in de samenwerking aan de
thematafels. Zo wordt om-, her- en bijscholing makkelijker gemaakt en ingezet op kansrijke sectoren als techniek
en zorg. Dit heeft een link met 3.1 en programma 2.
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3.5- Vitale en toekomstgerichte schoolgebouwen
We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan uit 2019. De planvorming van het Integraal Kindcentrum
(IKC) Gendringen en IKC Silvolde hebben het komend jaar prioriteit, waarbij we uitgaan van start bouw IKC
Gendringen in 2022 (schooljaar 2022/2023) en IKC Silvolde begin 2023. De voorbereiding en concretisering van
de gezamenlijke invulling van beide projecten hebben veel tijd gevraagd en leiden tot verschuivingen in de
begroting. In de begroting zijn de geactualiseerde projectbudgetten opgenomen op basis van de gewijzigde
leerlingenprognoses, markttarieven en bijstellingen van de financiële planning. Samen met de betreffende scholen
en kinderopvangorganisaties worden deze projecten verder uitgewerkt.
De in 2021 door het Rijk in het leven geroepen SUVIS-regeling is gericht op het verbeteren van de ventilatie in
schoolgebouwen. Bij de uitwerking zal de gemeenschappelijke financiering door overheid en schoolbesturen
nader worden uitgewerkt. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 300.000 opgenomen.
In 2022 wordt samen met de schoolbesturen gewerkt aan de realisatie van het IHP 2023. Hierbij zal de
beleidsontwikkeling van de onderwijshuisvesting binnen onze gemeente geplaatst worden naast een verbreed
landelijk perspectief, waarbij:
- een schoolgebouw een veilige, gezonde plek dient te zijn voor leerlingen en (onderwijs)personeel. Een plek die
het geven en krijgen van goed onderwijs mogelijk maakt (bouwfysische kwaliteit);
- een schoolgebouw ruimte biedt voor de invulling van inclusief onderwijs (fysieke toegankelijkheid en voldoende
flexibele ruimte voor het leveren van de benodigde zorg en ondersteuning);
- een schoolgebouw duurzaam dient te zijn (zoals een actieve bijdrage leveren bij de CO2-reductie);
- een schoolgebouw een bredere rol dient te spelen in de buurt of wijk waar deze staat, waarbij een bijdrage
geleverd wordt aan kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie.
De financiering van de onderwijshuisvesting loopt sinds 2015 gedeeltelijk via de schoolbesturen als onderdeel van
de lumpsum (met name onderhoud) en deels via de gemeenten (nieuwbouw/renovatie). Beide partijen hebben
een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van huisvesting. Een
aantal investeringsopgaven, zoals verduurzaming, vergroting toegankelijkheid en levensduurverlengende
maatregelen, raakt beide geldstromen. Bij de invulling van het meerjarig investeringsprogramma zullen de
schoolbesturen uitgenodigd worden samen te onderzoeken op welke wijze deze investeringen via een
gemeenschappelijke inzet van middelen kunnen worden gerealiseerd en hiermee de doelmatigheid van de
investeringen in de onderwijshuisvesting kan worden vergroot.
De huidige verordening onderwijshuisvesting uit 2015 zal het komend jaar geactualiseerd worden, waarbij
beleidsruimte gezocht wordt om waar nodig en gewenst maatwerk te kunnen leveren en te kunnen werken vanuit
de bedoeling.

3.6- Regionale en internationale samenwerking om doelen te realiseren
Met de visie Achterhoek 2030 zet de regio onze regionale krachten van open innovatie en een sterke
samenwerkingscultuur in om de Achterhoek voor (toekomstige) inwoners en ondernemers economisch krachtig,
innovatief en bovenal leefbaar te houden. Oude IJsselstreek neemt daarom deel aan het Achterhoekse
samenwerkingsverband 8RHK Ambassadeurs. Een samenwerking met medeoverheden, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.
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Ook in 2022 dragen wij bij aan de opgestelde jaarplannen van de regio. Wij zetten ons ervoor in dat onze
gemeentelijke projecten met een regionale insteek, passend bij de visie Achterhoek 2030, aanspraak kunnen
maken op verschillende cofinancieringsregelingen, zoals de Regio Deal, provinciale gebiedsagenda en het
investeringsfonds.
De corona pandemie heeft duidelijk laten zien hoe sterk onze regio verweven is met de Duitse grensstreek, en hoe
ingrijpend de gevolgen zijn voor het alledaagse leven als de grens opeens weer ‘op slot’ gaat. Daarom blijven we
werken aan het opheffen van de barrièrewerking van de grens en het vergroten van kansen in het buurland voor
ondernemers, werkzoekenden en studenten. Maar ook om de inwoners van onze grensstreek de mogelijkheid te
bieden gebruik te maken van de voorzieningen in het buurland op zoveel mogelijk terreinen. Dat maakt onze regio
nog aantrekkelijker en komt de leefbaarheid in onze regio ten goede.
Om dit mogelijk te maken werken we als gemeente samen met onze Nederlandse en Duitse buurgemeenten. We
zijn lid van twee Nederlands-Duitse samenwerkingsverbanden: Euregio Gronau en Euregio Rijn Waal. In het gebied
van de EUREGIO Gronau krijgt de samenwerking vorm in Regio Achterhoek verband. In Euregio Rijn Waal trekken
we samen op met Doetinchem en Montferland.
Begin 2022 gaat naar verwachting het nieuwe Europese subsidieprogramma INTERREG VI van start. Dit biedt
mogelijkheden voor cofinanciering van onze samenwerkingsprojecten met Duitsland. Waar mogelijk samen met
andere Achterhoekse gemeenten, maar ook als individuele gemeente met een of meer Duitse partners. Als
gemeente hebben we al ervaring met INTERREG-projecten opgedaan.

Raadsplanning
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Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.
Voor programma 3 zijn er geen beleidsmatige ontwikkelingen.
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Autonome ontwikkelingen.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.
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Programma 4/5: De dienstverlenende gemeente en Bedrijfsvoering
Waarom
Als gemeente hebben we feitelijk twee verschillende rollen. We zijn de lokale overheid waarbij we moeten zorgen
voor een goede uitvoering van vele publieke taken. Taken die inwoners, bedrijven, organisaties of de samenleving
als geheel betreffen. De manier waarop we dit doen, is terug te vinden in programma 4; dienstverlening.
Daarnaast zijn we ook een bedrijf dat panden en gronden in eigendom heeft, waarmee we (vanuit publiek belang)
een ondernemende rol vervullen. En we zijn een bedrijf waar ongeveer 320 mensen (aangevuld met ca 70
externen) werken. Daarmee zijn we in Oude IJsselstreek één van de grotere werkgevers en dragen we zo ook bij
aan de brede welvaart dimensies werk, inkomen en sociale cohesie. Onze rol als bedrijf is met name in
programma 5; bedrijfsvoering weergegeven. In 2022 zijn we ontwikkelgemeente (in plaats van een
beheergemeente). Dat kleurt de invulling van de rollen die we als gemeente vervullen en de wijze van uitvoering
van taken, zowel op het primaire proces als in de bedrijfsvoering.
Waarmee
We zijn een betrouwbare en open overheid. Als gemeentelijke overheid zien wij ons als onderdeel en partner van
de samenleving, van de gemeenschap. We staan er middenin en dragen ons steentje bij, vanuit de rol die ons
gegeven is.
In deze rol is het dan ook ontzettend belangrijk om te worden gezien en ervaren als betrouwbaar. Betrouwbaar in
onze informatie en in de omgang met mensen. Juist omdat we ten dienste staan van de samenleving, moet een
inwoner erop kunnen vertrouwen dat de informatie klopt en goed vindbaar en vastgelegd is. Dat de beslissingen
die we nemen weloverwogen en uitlegbaar zijn. Vele van onze beslissingen zijn maatwerk, waarbij we
samenwerken vanuit de bedoeling en afwegingen maken met de vraag/gewenste effect, de (geest van de) regels
en de financiële mogelijkheden voor ogen. Daarnaast moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat we doen wat
we zeggen. Dat geldt voor de gemeentelijke overheid als inhoudelijke organisatie, maar ook voor de mensen die
er, als vertegenwoordiger van de overheid, werken.
Hoe
Dit doen we op twee manieren:
•
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Met duidelijke afspraken en regels. Zorgen dat we dingen op een goede manier inrichten zodat iedereen
erop kan vertrouwen. Onze processen, informatie en interne beheersing moeten dan ook op orde zijn en
ondersteunend zijn aan een ontwikkelgemeente. Net als de manier waarop wij omgaan met veiligheid,
privacy, data en met de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van onze informatie en communicatie. We
maken vanuit vertrouwen gebruik van de regels en kaders; we zien die als leidraad om tot open
samenwerking te komen. Waarna we vervolgens goed kunnen vertellen en verantwoorden wat we
hebben gedaan, waar we de publieke middelen voor hebben ingezet, en wat daarvan het maatschappelijk
effect is op de brede welvaart. Een proces waarin we gezamenlijk met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties kleine stappen aan het zetten zijn. In de manier waarop we werken: vanuit
de behoefte en wensen, vanuit de bedoeling van onze samenleving. Door te denken vanuit kansen en
afwegingen te maken vanuit de brede welvaart met al haar dimensies. Zodat we afwegingen maken in
balans: zorgen dat mensen niet door de ‘vloer’ zakken, maar ook zorgen dat we niet door het ‘plafond’
schieten.

•

Met de afwegingsdriehoek (geld, regels en maatschappelijk effect) als leidraad. Niet alleen de manier
waarop we werken, maar ook hóe we mensen tegemoet treden en benaderen zegt iets over onze
betrouwbaarheid. Het mag daarbij niet uitmaken of je bij STOER aanklopt, een vergunning aanvraagt, een
klacht indient of een paspoort haalt. Overal doen we dit op dezelfde manier, met dezelfde 'look and feel'.
Vanuit warm contact, eerlijk, begrijpelijk en vanuit vertrouwen. Zoals we ook in onze visie 'Naar het hart
van de beweging' en onze sturingsfilosofie uitdragen. Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook voor onze
samenwerkingspartners; het maakt niet uit met wie je te maken hebt, we staan allemaal voor hetzelfde.

Met het zijn van een betrouwbare overheid dragen we vooral bij aan de dimensies maatschappelijke
betrokkenheid, subjectief welzijn en gezondheid. Als ‘medestander’ en onderdeel van onze gemeenschap in brede
zin. Daarnaast zijn we ondersteunend aan de inhoudelijke programma’s. Met een goede basis als dienstverlener
en werkgever dragen we daarmee ook indirect bij aan alle andere dimensies van de brede welvaart.
Hieronder werken we onze twee rollen als overheid (programma 4; dienstverlening) en als bedrijf (programma 5;
bedrijfsvoering) verder uit.
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Programma 4: De dienstverlenende gemeente
Wat doen we hiervoor?
Naast onze ambities en doelen in het programmaplan, hebben we uiteraard ook veel reguliere taken; het
zogeheten going concern. Hieronder is visueel weergegeven wat we aan reguliere taken binnen programma 4
uitvoeren.

Wat geven we eraan uit?
In totaal geven we binnen programma 4 ongeveer € 5,5 miljoen uit. In onderstaand overzicht is te zien waar
het geld naar toe gaat.
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Maatschappelijke effecten
- We zijn een betrouwbare overheid door goede dienstverlening te leveren.
- We zijn een betrouwbare overheid door een veilige omgeving te bieden.
We willen onze dienstverlening zo inrichten dat we zo goed mogelijk aansluiten bij wat er nodig is. Door te werken
vanuit de bedoeling: vanuit de situatie, de vraag, de inwoner. Dichtbij en op maat.
Dienstverlening is daarmee voor ons een breed begrip: het gaat over alle manieren waarop de inwoner contact
met de gemeente heeft. Dus niet alleen het verstrekken van producten als een paspoort of behandelen van een
klacht openbare ruimte. Maar ook de samenwerking met bedrijven, de ondersteuning van inwoners en het
onderhandelen bij contracten. We willen en moeten in onze manier van werken dan ook ‘op orde’ zijn. Onze
dienstverlening moet snel en zorgvuldig zijn. We informeren op tijd en helder. Waarbij onze informatie
toegankelijk, transparant, begrijpelijk en veilig is. We werken bij voorkeur vanuit persoonlijk contact, vanuit de
vraag van de inwoner of een ondernemer en vanuit wat er kan. Met de ander, naast de ander. Van buiten naar
binnen.
Dit zien we bijvoorbeeld terug in de manier waarop Buurtzorg Jong is ingericht en hoe we de Wmo gaan
organiseren (zie programma 2). Maar ook hoe we met vergunningsaanvragen omgaan of vragen die op het
gebied van de OZB leven. We doen ons best er een wederkerige samenwerking van te maken: dat er een balans is
tussen rol en verantwoordelijkheid van gemeente en van de inwoner of ondernemer zelf.
We richten onze producten en diensten steeds beter in op de wensen van de gebruikers. We bieden steeds meer
producten digitaal als het kan en blijven in direct contact als dat wenselijk is. Een inclusieve gemeente betekent
voor onze dienstverlening dat we voor iedereen een passende oplossing zoeken in onze manier van
communiceren. Dit geldt voor het dagelijkse werk van iedereen die bij onze gemeente werkt. In dat wat we ‘going
concern’ noemen
We zien het ook terug in hoe we omgaan met veiligheid. De samenleving om ons heen verandert voortdurend en
steeds sneller. Ook op het gebied van veiligheid. De risico’s en gevaren die de samenleving, inwoners en bedrijven
kunnen bedreigen, zijn van een andere verschijningsvorm en intensiteit dan enkele jaren geleden. Het is dan ook
een bewuste keuze de komende jaren vanuit het veiligheidsbeleid in te zetten op de prioriteiten Ondermijning en
Kwetsbare personen. Deze prioriteiten pakken wij niet alleen op, maar samen met de ketenpartners waaronder
politie, buurgemeenten en hulpverlening. Hierbij versterken we de verbinding tussen zorg en veiligheid, en wordt
burgerparticipatie steeds belangrijker.
Voor 2022 gaan we extra inzetten op onderstaande doelen.

Doelen en acties
4.1- Anders en beter monitoren
We gebruiken Smart 2.0 als de werktitel voor het meer en beter monitoren van (de uitvoering van) ons beleid.
Zodat we met het maken en uitvoeren ons beleid beter vast kunnen stellen waarop we willen monitoren en
waarom, en wat daarvan de consequenties zijn in tijd en geld.
Het meten van effect hangt nauw samen met de Brede Welvaart. Het gebruik van de dimensies van de Brede
Welvaart is voor onze gemeente allereerst een manier van kijken naar de opgaven en de integraliteit daarvan
(h)erkennen. Dan kunnen we daar gerichter op acteren. Zo is het bouwen van een school niet alleen het
neerzetten van een gebouw ten behoeve van onderwijs, maar het kan tevens een bijdrage zijn aan de dimensies
sociale contacten, gezondheid en/of milieu.
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Het sturen en verantwoorden op het beleid -vanuit de brede welvaart- is een nieuwe ontwikkeling. We hebben hier
afgelopen jaar de eerste voorzichtige stappen in gezet en willen dit de komende jaren verder ontwikkelen. We zien
hier al effect van. Zo neemt bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie ook de effecten op brede welvaart mee in
haar onderzoek rondom subsidies. Zelf gebruiken we kleine opgaven als leertuin. We leren data te duiden, te
analyseren en daarmee iets over onze betrouwbaarheid als overheid te kunnen zeggen.
We hebben hier uiteraard nog veel stappen in te zetten. Kiezen we voor monitoren op de input, op de uitkomst, op
het proces en/of juist op het effect? Door in bijvoorbeeld startnotities over grotere opgaven voorstellen voor het
monitoren mee te nemen, doen we hier ervaring mee op. Op deze manier kan de raad aangeven waarop ze wil
sturen en of dit voldoende mogelijkheden geeft om haar controlerende rol goed uit te voeren.
Om te kunnen monitoren, is het belangrijk om data te gebruiken en te analyseren op een effectieve en efficiënte
manier. Hiertoe kan het regionaal ingerichte Datalab GO ons ondersteunen. Bij zowel het formuleren van beleid als
het monitoren kunnen we gebruik maken van de expertise en de data die daar in toenemende mate beschikbaar
is. In lijn met onze doelstellingen is zijn daarom Ondermijning, Landschap en impact van corona op psychische
gezondheid, participatiewet en economie als eerste onderzoeksgebieden aangemerkt.

4.2- Doorontwikkelen dienstverlening
In de visie op dienstverlening stellen we dat inwoners overal en altijd hun zaken bij ons kunnen regelen op de voor
hen meest logische manier. Vooral op het gebied van online dienstverlening is nog veel te winnen. In 2022 zorgen
we ervoor dat 95% van de geboden dienstverlening online aan te vragen is, bij voorkeur via een webformulier.
In de praktijk merken we dat het maken van webformulieren ook het juiste moment is om meteen het proces
kritisch tegen het licht te houden en te verbeteren. Dat kost de nodige tijd, maar draagt ook bij aan betere
behandeling en dienstverlening verder in het proces. Afgelopen jaar hebben we hierin al een slag gemaakt bij
onder andere Burgerzaken en STOER. Online dienstverlening draagt ook bij aan betere borging van privacy voor
inwoners, en hiermee aan vertrouwen in de overheid en maatschappelijke betrokkenheid.
Wat de doorontwikkeling van de website en het aanbod van webformulieren oplevert, meten we onder andere
door bij inwoners, bedrijven (of onze eigen gebiedsmakelaars) naar de tevredenheid over onze dienstverlening te
vragen. We voldoen reeds aan alle normen en eisen die gesteld zijn vanuit de wetgeving als het gaat over digitale
toegankelijkheid van de website voor mensen met een beperking.
Enkele cijfers ter illustratie van het gebruik van (online) dienstverlening:
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Wat kost het?

Beleidsmatige ontwikkelingen.
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Autonome ontwikkelingen.

Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.
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Programma 5: Bedrijfsvoering / overhead
Wat doen we hiervoor?
Naast onze ambities en doelen in het programmaplan, hebben we uiteraard ook veel reguliere taken; de going
concern. Hieronder is grafisch weergegeven wat we aan reguliere taken binnen programma 5 uitvoeren.

Wat geven we eraan uit?
In totaal geven we binnen programma 5/bedrijfsvoering ongeveer € 15 miljoen uit. In onderstaand overzicht is
zichtbaar waar het geld naar toe gaat. Zoals te zien, gaat het grootste deel naar de overhead. Dit wordt onder
‘toelichting overhead’. verder uitgewerkt.
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Maatschappelijk effect
We zijn een betrouwbare open overheid door ons bedrijf op orde te hebben. Hierbij moeten we een continue
afweging maken tussen informatie bewaken en beschermen, en informatie openbaar maken.
In de rol die we hebben als bedrijf zijn twee deelrollen te onderscheiden, namelijk die van werkgever en die van
maatschappelijk verantwoord ondernemer. Aan beide elementen van bedrijfsvoering blijven we aandacht geven
door te borgen wat goed gaat en te verbeteren waar dat nodig is. Daarmee leggen we een stevig fundament om
ten eerste die betrouwbare overheid en samenwerkingspartner te zijn. Tevens is dat fundament nodig om
invulling te geven aan de opgaven en ambities die we als gemeente en als onderdeel van de gemeenschap
hebben.
Deze opgaven en ambities hebben ook consequenties voor de bedrijfsvoering. Wanneer er bijvoorbeeld nieuwe
woningen gebouwd worden, levert dat niet alleen werk op voor de teams Vergunningen en Ruimtelijke ordening,
maar heeft dit effect op meerderen plekken in de organisatie. Zo lopen alle post en stukken via team
Documentaire Informatievoorziening, die ook de vastlegging en archivering bewaken. Hiervoor zetten we een
zaaksysteem in dat door functioneel beheer ingericht en beheerd wordt. De uitbreiding in het areaal woningen
heeft gevolgen voor team Belastingen dat de waarderingen doet, evenals eventuele bezwaarschriften behandelt.
Bezwaarschriften die in bepaalde situaties ook bij Juridische zaken terecht komen. Al deze mensen hebben ook
een teammanager die er voor ze is; de salarissen moeten door de administratie worden verwerkt. Ten slotte heeft
iedereen een digitaal ondersteunde werkplek en servicedesk nodig, etc.

1. De gemeente als werkgever
Binnen Oude IJsselstreek zijn we één van de grotere werkgevers, met ongeveer 320 medewerkers in vaste en
tijdelijke dienst en een flexibele schil. Er gaat jaarlijks circa € 19 miljoen om in de P-begroting aan loonkosten en
opleidingen. Binnen de overige exploitatiebudgetten worden daarnaast ook externen ingehuurd op specifieke
projecten. Daarmee dragen we bij aan de dimensies inkomen, werk, balans tussen werk en privé en sociale
contacten.
De mensen die voor de gemeente werken, moeten hun vak verstaan, midden in de samenleving (durven) staan en
goed opgeleid en zo vitaal mogelijk zijn. Dit vraagt vanuit onze rol als werkgever om goed werkgeverschap. Als
werkgever willen we onze medewerkers goede faciliteiten blijven bieden, zoals huisvesting,
opleidingsmogelijkheden en mogelijkheden om flexibel en plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. Die
laatste ontwikkeling is overigens door de corona-periode versneld. Deze faciliteiten dienen daarmee als middel
om onze inwoners ten dienste te kunnen zijn.
Komend jaar houden we als werkgever extra focus op het verbeteren van onze informatievoorziening,
digitalisering, de interne beheersing en verantwoording. Tevens investeren we in het ‘hybride’ samen werken, in
het borgen van een goede balans tussen fysiek en digitaal vanuit huis werken of een andere werkplek. Daarin
betrekken we ook de huisvesting.
We groeien verder als ontwikkelgemeente, met alle dynamiek en groeistuipen die daarbij horen. En dat in een tijd
van coronamaatregelen en/of de naweeën daarvan. Met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt die maakt
dat er niet (meteen) nieuwe medewerkers of tijdelijke inhuur beschikbaar zijn. Dit vraagt om extra aandacht voor
werkdruk en werkplezier. Met voortdurende aandacht voor de vitaliteit van mensen. En om een formatieve
omvang die past bij het uitvoeren van de prioriteiten, de (veranderende) wettelijke taken en het going concern en
de bedrijfsvoering.
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Doelen en acties
5.1.1- Interne beheersing
Wij staan voor een verantwoorde en rechtmatige manier van het inzetten van onze middelen: geld en mensen. De
commissie BBV heeft onlangs besloten de invoering van de rechtmatigheidsverklaring met een jaar uit te stellen.
Vanaf 2022, dus voor het eerst bij het jaarverslag 2022, dat vlak voor de zomer 2023 door de raad zal worden
vastgesteld, moet het college zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Met deze verklaring geeft het college
aan of zij, binnen door de gemeenteraad aangegeven grenzen, rechtmatig heeft gehandeld. Wij zijn volop bezig
met de voorbereidingen voor dit proces. In 2021 is een aanvang gemaakt met de aanpak van de belangrijkste
prioriteiten. We werken op dit moment reeds op een rechtmatige wijze, hetgeen ook blijkt uit de door de
accountant goedgekeurde jaarrekening.
In overleg met de accountant en de auditcommissie zullen wij de nodige maatregelen nemen om te waarborgen
dat de noodzakelijke controleactiviteiten steeds worden vastgelegd. Dit zal in 2022 ook gebeuren met de zaken
die een lagere prioriteit genieten, maar ook moeten worden opgepakt. We blijven hier vanzelfsprekend steeds in
overeenstemming met onze sturingsfilosofie: de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen,
geen controletorens, maar wel rechtmatig en in control zijn.
We willen in de komende jaren de ontwikkeling voortzetten van alleen financiële informatie naar verantwoording
op effect, inhoud en doelmatigheid. Waar doen we het voor en wat draagt het bij aan de brede welvaart voor onze
bewoners? Een goede interne beheersing kan om die reden dan ook niet los worden gezien van een goede
informatievoorziening.

5.1.2- Goede informatievoorziening
We zien informatie als belangrijke grondstof voor dienstverlening, transparantie, tijd- en plaatsonafhankelijk
werken, bewaren van cultureel erfgoed en interne control. Er komt steeds meer informatie, die steeds meer
digitaal toegankelijk is. Goede, juiste, volledige informatie die goed toegankelijk is, is één van de belangrijkste
aspecten om een betrouwbare overheid en een fijne samenwerkingspartner te kunnen zijn. Uiteraard rekening
houdend met de privacywetgeving. Het vraagt voortdurend aandacht en investeren om dit goed te (blijven) doen.
Zo gaat in het komende jaar extra aandacht naar de Wet Open Overheid (WOO). In dit kader is het doel om over 8
jaar de informatiehuishouding conform de WOO op orde te hebben. Afgelopen jaar hebben we een I-visie (Visie op
informatie) ontwikkeld met daarin de kaders voor een goede informatievoorziening. Komend jaar gaan we aan de
slag met een I-strategie waarmee we voor de lange termijn bepalen hoe we de informatiehuishouding op orde
gaan krijgen. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met het opschonen van informatie. Dit doen we door informatie
die we niet meer nodig hebben te vernietigen, of over te brengen naar het streekarchief als de informatie blijvend
bewaard moet worden.
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Een goede informatievoorziening en ICT zijn de basis om te zorgen dat werkprocessen van de organisatie, het
college en de raad goed lopen. De maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de maatregelen rond corona)
vragen er om steeds meer digitaal te werken en te communiceren. Dit pakken we onder andere op met een
verdere rationalisatie van het applicatielandschap gericht op een effectievere en efficiëntere
informatievoorziening.

5.1.3- Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken
Met onze voorzieningen zoals onze gebouwen en ICT creëren we nieuwe mogelijkheden voor passende en
innovatieve dienstverlening. Deze voorzieningen moeten op meerdere manieren en flexibel ingezet kunnen
worden. Onze gebouwen moeten inspireren en gastvrij zijn. En ICT werkt niet alleen ondersteunend, maar is ook
een aanjager voor innovatie en verandering. Daarnaast moet de kwaliteit hiervan voldoen aan duurzaamheids-,
veiligheids- en Arbo-eisen. En dat alles in redelijkheid.
We zitten, zoals aangegeven, in een ontwikkeling naar meer plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Dat betekent dat
we werken op de plaatsen en momenten waar we de meeste toegevoegde waarde voor onze inwoners en
ondernemers hebben. Onze gebouwen zijn en blijven een fysieke plek waar bestuur en ambtelijke organisatie
elkaar of inwoners en partners ontmoeten en werkzaamheden verrichten. Dat doen we in combinatie met het
werken elders (thuis of vanaf een andere werkplek). Dat betekent dat we er de facto zo'n 300 ‘gebouwen’ en
werkplekken bij gekregen hebben. Deze hybride vorm van werken biedt een betere balans werk-privé, minder druk
op verkeer en de basis om goed van buiten naar binnen te werken. Het gemeentehuis vraagt in de komende jaren
forse investeringen in onderhoud aan zowel het gebouw als de installaties, conform het
meerjarenonderhoudsplan. Indertijd is bij het opstellen van dit onderhoudsplan geen rekening gehouden met de
duurzaamheid die de gemeente ondertussen in haar beleid voorstaat. Tezamen met de consequenties van het
hybride werken (denk aan behoefte aan minder vierkante meters werkplek en een ander gebruik van de vierkante
meters) vraagt dit om een herbezinning op en onderzoek naar de opties voor de huisvesting. Want wat is de
manier waarop we kunnen en willen werken? En is dit nog wel de plek waar we dat doen? Met de juiste omvang?
Evenzo worden er andere zaken gevraagd van de inrichting van het gebouw, de faciliteiten en de hard- en
softwarematige ondersteuning. In het eerste kwartaal van 2022 stellen we hiervoor een startnotitie op.

5.1.4- Communicatie en Participatie
Communicatie en informatie zijn onze olie, de energie in onze motor. We communiceren als gemeente op veel
verschillende manieren en veel verschillende momenten met onze inwoners, ondernemers en andere partners. Al
het contact, in alle vormen, tussen ons en onze inwoners, ondernemers en andere partners is communicatie. We
willen dat al onze communicatie begrijpelijk en toegankelijk is en dat dit aansluit op de leefwereld van de
inwoners, ondernemer en/of partner. Met communicatie zorgen we voor verbinding. Het optimaliseren van onze
communicatie en communicatiemiddelen, zowel offline als online, heeft blijvende aandacht. Beeld is inmiddels
niet meer weg te denken uit onze communicatie. De digitale ontwikkelingen blijven we hierin volgen. We werken
daarbij vanuit de 8 hoofdlijnen uit onze communicatievisie.
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De rol van overheid én inwoner is sterk aan het veranderen. Grote opgaven als de energietransitie, woningbouw,
de Omgevingswet maar ook sociale vraagstukken vragen om een andere manier van samenwerken tussen
(lokale) overheid en inwoners. Hoewel er op projectniveau al invulling wordt gegeven aan inwoner- en
overheidsparticipatie, is er behoefte aan gemeentebreed beleid dat antwoord geeft op de vraag ‘wat’ participatie is
en ‘hoe’ we daar invulling aan geven. De invoering van de Omgevingswet per 2022 geeft hier een concrete
deadline aan. Ook de gemeenteraad onderschrijft het belang van participatie. Vanaf 2022 geven we uitvoering aan
het nog vast te stellen participatiebeleid zodat we de maatschappelijke betrokkenheid verder versterken, het
werken vanuit de bedoeling bevorderen en bijdragen aan het subjectief welzijn van onze inwoners binnen de
Brede Welvaart. Daarmee geven we ook door middel van ons participatiebeleid uitvoering aan onze
sturingsfilosofie: aansluiten bij dat wat logisch voelt en is voor de inwoner. Hierbij hebben we ook aandacht voor
openbaarheid en transparantie.

5.1.5 Formatie
In 2021 hebben we zowel incidenteel als structureel extra menskracht ingezet om uitvoering te geven aan
impulsen, extra taken en het niet verder laten oplopen van de werkdruk (o.a. door ziektevervanging). Daarbij
hebben we uitgesproken dat ook voor 2022 en verder een investering in menskracht noodzakelijk is. Voor de
diverse doelen die in de programma’s zijn benoemd alsmede voor versterking binnen de going concern, is dan
ook extra vakinhoudelijke expertise nodig. Aangezien deze behoefte voornamelijk aan impulsen en projecten is
gerelateerd, en/of de consequenties van te maken beleidskeuzes pas over enkele jaren duidelijk worden, gaat het
dus vooral om incidentele kosten. In de Voorjaarsnota is hiertoe een eerste inschatting van € 250.000 structureel
gemaakt. Op basis van de (aangekondigde) verdere uitwerking, komen we uit op een benodigd extra
personeelsbudget van € 419.000 structureel (€ 169.000 hoger dan in de VJN). Incidenteel hebben we € 516.000
(in 2022) en €415.000 (in 2023) nodig.
Deze stijging is met name nodig voor:
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•

Hogere kosten meer benodigde inhuur
Niet alleen onze gemeente maar de hele overheid kampt met een schaarste op de arbeidsmarkt, zeker op
bepaalde specialistische expertise. Dat betekent langere en lastigere wervingsprocedures en duurdere
inhuurtarieven. Zo vragen onder andere de ontwikkelingen op het ruimtelijk gebied en de uitvoering van
het klimaatakkoord veel inzet van veel steeds schaarsere kennis. We onderzoeken in regionaal verband
of we zelf gaan opleiden of samenwerking aangaan met onderwijsinstituten. Als er een haalbaar en
gedragen idee ontstaat, werken we dat verder uit in een projectplan c.q. businessmodel.

•

Groei naar ontwikkelgemeente
Zoals aangegeven, groeien we verder naar het zijn van een ontwikkelgemeente en netwerkorganisatie. De
opgaven veranderen (denk aan versnelling woningbouw, werken aan klimaatadaptatie, verder
transformeren op het sociaal domein, vormgeven van 'n grote gebiedsopgave ed). Ze vragen om een
andere innovatieve benadering, om intensievere samenwerking met partners en inwoners en om bewust
inzetten op de dimensies Brede welvaart. We zetten de lijn door om vanuit de brede welvaart, juist nu,
kansen te pakken en impulsen te geven. We doen dit met ambitie en lef en laten ons niet tegenhouden
door een crisis en zien kansen in plaats van bedreigingen bij externe veranderingen. Met oog voor de
mens, gericht op kwaliteit en werkend vanuit visie. Door te normaliseren, voorkomen en
samenwerken/innoveren. Vanuit de raad is dit de afgelopen jaren ook meerdere keren onderschreven en
bekrachtigd. Dit alles vraagt om verder investeren in mensen, zowel in denk- en uitvoeringskracht voor de
nieuwe (beleids)ontwikkelingen als voor going concern en bedrijfsvoering.

•

Ondersteuning in processen
Voor bijna iedereen in de organisatie, dus ook voor de flexibele schil (in 2021 rond de 70 personen) geldt,
dat er steeds meer wordt gevraagd -in tijd en kennis- voor het managen en toegankelijk maken van
informatie, voor het vormgeven van participatieve trajecten, subsidieaanvragen en aanbestedingen, en
voor de administratie voor de interne beheersing. Dit neemt bij bepaalde personen en teams zo veel tijd
in beslag, zeker als er veel nieuwe mensen bij komen, dat het ten koste gaat van snelheid in processen,
resultaten en werkplezier. Voor de komende twee jaar zetten we derhalve extra in op het ondersteunen
van alle professionals. Dit doen we door inzet van professionals op de gebieden informatiemanagement,
financiën, servicedesk, juridische zaken en contractmanagement. We maken ook gebruik van een vorm
van ‘jobcarven’ binnen functies met als doel om achterstanden niet op te laten lopen en waar mogelijk
weg te werken. We brengen de werkdruk naar beneden en verhogen het werkplezier door aan de
voorkant de processen gelijk goed in te richten.

Waar we in het begin van de coronacrisis juist een daling in ziekteverzuim zagen, is daarna met name het
langdurig ziekteverzuim sterk toegenomen, mede door de toenemende werkdruk. We verwachten zeker een na-ijl
effect de komende jaren, maar hoe dit in het totaal van het personeelsbudget uitpakt, kunnen we op voorhand niet
concreet inschatten. We hebben dit risico dan ook meegenomen in de risicoparagraaf.
Vitaliteit is altijd een belangrijk onderwerp in elke organisatie. Zeker in de coronaperiode en de naweeën daarvan,
is aandacht voor vitaliteit cruciaal. Corona hakt er harder in qua creativiteit, productiviteit en het algemeen
welbevinden dan aan de buitenkant te zien is. Gedurende het jaar hebben we hier op allerlei manieren aandacht
voor gehad en maken we gebruik van diverse regelingen en maatwerk om mensen daarin te faciliteren. Zo bieden
we ook extra activiteiten, workshops e.d. waar mensen gebruik van kunnen maken. Tevens meten we -op
vrijwillige basis- elke drie jaar hoe vitaal mensen zich fysiek en mentaal voelen (gepland in Q4 2021). Ons
uitgangspunt is: de eigen verantwoordelijkheid ligt bij de medewerker, de werkgever ondersteunt en coacht daarin.

5.1.6- Covid
De coronacrisis heeft effect op veel plekken in onze samenleving. De afgelopen periode zijn er verschillende
ondersteunende maatregelen uitgevoerd door de gemeente, zoals de steunmaatregelen voor verenigingen,
zwembadkaarten voor jeugd op de basisscholen, uitstel belastingen en uitvoering van de Tozo en Tonk.
Uit ervaring blijkt dat we als gemeente vooral te maken hebben met impact op de beleidsterreinen economie, het
sociaal domein/ de sociale structuur en het maatschappelijk middenveld. We richten ons dan ook op deze drie
beleidsterreinen in de stappen naar een nieuw evenwicht. In verbinding en integraal. De eerste aanzet daartoe
hebben we inmiddels gemaakt en beschreven in de memo “Covid-19; naar een nieuw evenwicht”. De verdere
uitwerking hiervan is in 2021 gereed en wordt (ook) in 2022 concreet uitgevoerd.
Bij deze uitwerking hebben we met name aandacht voor het leggen van verbinding tussen en coördinatie op de
verschillende thema’s en maatregelen, vanuit de verschillende disciplines. Om zo te zorgen dat de impulsen om
naar het nieuwe evenwicht te komen, goed aansluiten bij ons regulier beleid en de activiteiten van andere partners
in het veld kunnen versterken. Zoals bijvoorbeeld het overkoepelend plan van aanpak (programma 3) bij de
uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Of inzet op publieke gezondheid verbinden met aandacht
voor beweging, eenzaamheid en een dementievriendelijke gemeente. Dit doen we dan ook voor en samen met
onze partners, zoals het onderwijs, sociaal werk, (sport)verenigingen, buurtsportcoaches of hulpverlening.
De beschikbare incidentele middelen voor Covid zetten we in voor uitvoering van de extra -tijdelijke- impulsen
(zoals hierboven als voorbeeld genoemd) en voor de benodigde coördinatie; daar waar het niet uit reguliere
budgetten gedekt kan worden.

63

2. De gemeente als maatschappelijk verantwoord ondernemer
Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de gemeente komt bijvoorbeeld tot uiting op het gebied van
duurzaamheid, duurzame contacten en contracten, en inclusief werkgeverschap. Op deze manier kunnen we ook
als bedrijf bijdragen aan het versterken van de brede welvaart op met name de dimensies werk, sociale contacten,
subjectief welzijn, milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast zijn we soms ook een onderneming (met
een sociaal oogmerk) binnen het privaatrecht en met een eigen winst- en verliesrekening. Bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van bedrijventerreinen en de verkoop van openbaar grondgebied.

Doelen en acties
5.2.1- Inclusief werkgeverschap
Wij willen een diverse organisatie zijn omdat iedereen die bij ons werkt een eigen unieke achtergrond met andere
gebruiken, gewoonten, behoeften en andere visie meebrengt waardoor onze organisatie beter kan inspelen op
behoeften van inwoners en samenwerkingspartners. Wanneer we mensen in dienst nemen, zijn we oprecht
geïnteresseerd in wie iemand is en welke talenten en kwaliteiten iemand heeft. Ons inclusief denken en werken
maakt dat iedereen welkom is en zich prettig voelt bij ons. We laten niet alleen een goed voorbeeld zien maar
dragen onze manier van denken en werken daar waar mogelijk ook actief uit. Iedereen die bij ons -of met ons
werkt moet zichzelf kunnen zijn.
Waar mogelijk bieden we inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een vaste baan aan bij de gemeente.
Daarnaast bieden we een aantal mensen een tijdelijke opstap, om zo door te groeien naar een vaste baan bij ons
of elders. We blijven het inclusief werkgeverschap vormgeven binnen de bestaande personeelsbudgetten. Als
werkgever sluiten we ons eveneens aan bij de pilot ‘maatschappelijke banen’.

Raadsplanning
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Wat kost het?
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Beleidsmatige ontwikkelingen.

Autonome ontwikkelingen.
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Wat zijn onze reguliere taken in dit programma.
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Toelichting overhead
Overhead, zoals bedoeld in het BBV, wordt samengevat als bedrijfsvoeringskosten of als kosten die voortvloeien
uit de PIOFACH-taken (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en
huisvesting).
Overhead mag wel worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en kostendekkende activiteiten als
(subsidie)projecten. In de Oude IJsselstreek wordt dit gedaan naar rato van de werkelijk geschreven uren van het
laatste afgesloten boekjaar.

Indicatoren
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Algemene dekkingsmiddelen
Inleiding
Baten en lasten van de gemeente, die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen, zijn in de algemene
dekkingsmiddelen opgenomen. Het gaat hierbij om
- lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- de algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- dividend;
- het saldo van de financieringsfunctie;
- de overige algemene dekkingsmiddelen;
- het bedrag voor onvoorzien.

Beleid
De beleidsruimte “Algemene dekkingsmiddelen” is beperkt. De belangrijkste regels zijn opgenomen in de
Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording, de Wet Financiering Decentrale Overheden en de Wet
Waardering Onroerende Zaken. Voor zover de gemeente aanvullende lokale regels wil stellen voor het financiële
beleid vindt dat plaats in een aantal verordeningen en nota’s.
In Oude IJsselstreek zijn de volgende kaderstellende notities en verordeningen vastgesteld:
•

verordening financieel beleid, beheer en financiële organisatie (2016)

•

verordening controle financieel beheer en financiële organisatie (2005)

•

verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (2005)

•

treasurystatuut (financiering) (2017)

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
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Autonome ontwikkelingen

Toelichting
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is.
De lokale heffingen zijn uitgebreid beschreven in de betreffende paragraaf.
Algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds
De berekening van de Algemene Uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2021. Daarnaast zijn de
compensatiegelden Jeugdzorg verwerkt volgens de voorgeschreven richtlijnen. Evenals alle andere posten is de
raming van het gemeentefonds gebaseerd op constante lonen en prijzen. In de meerjarenraming is rekening
gehouden met de gevolgen die voortvloeien uit de bij de begrotingsuitgangspunten genoemde aantallen. De
financiële uitgangspunten zijn benoemd in het betreffende hoofdstuk.
De algemene uitkering valt uiteen in een algemeen deel en een deel wat betrekking heeft op de daarbij behorende
onderwerpen (decentralisatie- en integratie-uitkeringen).
•
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Algemene deel
Het algemene deel omvat het deel van het budget, waar de gemeente vrij over kan beschikken. De
verschillen in de hoogte van de uitkering komen ten opzichte van eerdere ramingen op grond van de
meicirculaire 2020 onder andere door:
o

Compensatie voor loon- en prijsstijgingen en nieuw beleid.

o

Actualisering van aantallen (bv aantal inwoners, bijstandsgerechtigden, woningen, etc).

o

Actualisering van de WOZ-waarden van ons onroerend goed.

o

Het zogenaamd ‘trap-op-trap-af’ principe. Als het Rijk minder uitgeeft, ontvangen de gemeenten
ook minder algemene uitkering.

o

Het integreerbare deel van de integratie-uitkering sociaal domein opgenomen in de algemene
uitkering. Via clusterberekeningen wordt een splitsing gemaakt.

•

Integratieuitkeringen / Decentralisatieuitkering
Deze uitkeringen zijn bedoeld voor een specifiek doel, hieronder vallen uitkeringen als Impuls brede
scholen/combinatiefuncties, voorschoolse voorziening peuters, gezond in de stad (GIDS) gelden,
armoedebestrijding kinderen, inburgering en vergunningverlening/toezicht/handhaving.
Daarnaast blijven de niet integreerbare onderdelen van het sociaal domein, Voogdij 18+ en Re-integratie
klassiek als een aparte integratie-uitkering. In principe verlopen deze uitkeringen budgettair neutraal. Dit
houdt in het bedrag dat wordt uitgekeerd voor deze onderdelen, voor hetzelfde bedrag wordt geraamd
als uitgave/last in de begroting. Neemt deze uitkering toe, dan nemen ook de lasten met hetzelfde
bedrag toe. Neemt deze af, dan worden ook de lasten lager. Dit betekent wel dat bij een lagere uitkering,
de uitvoering van deze regelingen met minder geld gerealiseerd moet worden.

Dividend
Het bedrag aan te ontvangen dividend ramen we ten opzichte van de begroting 2021 structureel € 318.000 lager.
We hanteren dit jaar geen gemiddelde van de afgelopen drie jaren, maar maken een inschatting op basis van de
recente berichtgeving van de 3 partijen. Voor de BNG aandelen houdt dit nog verband met de Coronacrisis. Vitens
en Alliander gaan investeren uit o.a. eigen middelen, waardoor er geen of minder kapitaal overblijft voor dividend
om aan de aandeelhouders te verstrekken.
Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie wordt bepaald door de verschillen in de geraamde rente en de gerealiseerde
rente. Zie ook de paragraaf Financiering. Het percentage bespaarde rente dat wordt berekend over de stand van
de eigen financieringsmiddelen per 1 januari is bepaald op 0%.
De rentelasten van de vaste activa (investeringen) worden aan de programma's toegerekend tegen het
omslagpercentage van 1,00 % (voor enkele geactiveerde kapitaaluitgaven gelden (historisch bepaalde)
uitzonderingspercentages). Op rekeningbasis vindt nogmaals een (her)berekening plaats en worden op
nacalculatorische wijze de kapitaallasten doorbelast.
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Onvoorzien
Op basis van wet- en regelgeving is in de begroting een stelpost onvoorzien opgenomen. Dit is ongeveer € 49.000
per jaar. Conform het meerjarenperspectief is het bedrag per inwoner € 1,25 Om van de stelpost onvoorzien
gebruik te maken, moet het doel voldoen aan de 3 O’s, onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar.
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Vennootschapsbelasting
Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (vpb) een
feit. Dit betekent dat de belastingplicht ingevoerd is voor ondernemingen van overheden voor de
vennootschapsbelasting. Het achterliggende doel van de wet is, mede onder druk van de Europese Commissie,
het scheppen van een gelijkwaardig speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Het is
de bedoeling dat overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de
‘markt’, vennootschapsbelasting gaan betalen.
Overheidsondernemingen worden dus vpb-plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Dat betekent
dat gemeenten vpb moeten betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken.
De inventarisatie van vpb-plichtige activiteiten, de vpb-druk, het inrichten van de financiële administratie, de
juridische structuur en het uiteindelijke beheer van de vpb-geldstroom is cruciaal voor het beheersen van de
(fiscale) risico’s.
Op basis van de gedefinieerde en beoordeelde clusters en na afstemming met de Belastingdienst medio 2020 is
voor gemeente Oude IJsselstreek in de programmabegroting 2022-2025 structureel € 5.000 opgevoerd voor het
cluster bedrijfsafval. Voor de overige clusters binnen de exploitatie en het grondbedrijf verwachten wij op dit
moment dat, deze begrotingsperiode, geen of geringe afdracht zal moeten plaatsvinden. Een definitief oordeel
volgt elk jaar na controle door de Belastingdienst.
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Paragrafen
In de paragrafen geven we een dwarsdoorsnede van de begroting op een aantal onderwerpen door alle opgaven
en programma’s heen. Dit betekent dat hier algemene beleidsregels worden geformuleerd die doorwerken in
verschillende opgaven en programma’s. Het is dan ook mogelijk dat er doublures ontstaan met wat gemeld is in
de programma’s zelf. Zeven paragrafen zijn verplicht. De paragraaf bedrijfsvoering is ondergebracht bij
programma 5 (bedrijfsvoering/overhead), aangezien vrijwel alle activiteiten feitelijk onderdeel uitmaken van de
overhead. De gemeente is vrij om extra paragrafen toe te
voegen.
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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 geld. In deze paragraaf brengen we de kansen en
risico’s rond financiering in beeld.

Beleid
Bij het aantrekken en uitlenen 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 (2005)

•

Treasurystatuut (2017)
Het treasurystatuut heeft de raad in 2017 vastgesteld. 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 waarover 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. Het komend jaar verwachten wij een financieringstekort. Daarnaast gebruiken we
langlopende geldleningen om de voorraden te kunnen blijven financieren. We verwachten daarom ook
aankomende jaren langlopende geldleningen aan te moeten trekken.
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Financieringsbehoefte (x 1.000)

1-1-2022

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

137.490
9.241
146.731

Financieringsmiddelen
reserves
voorzieningen

26.157
6.787

vaste geldleningen

117.000

Totaal financieringsmiddelen

149.944

Financieringsoverschot

3.213

Leningenportefeuille
De gemeente heeft behoefte aan externe financiering voor het herfinancieren van de huidige (aflopende)
geldleningen, voor het bekostigen van investeringen en voor tijdelijke liquiditeitsbehoeften van de exploitatie
uitgaven.
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Leningenportefeuille (x 1.000)
Stand leningen per 1 januari (*1)

2022
117.000

Reguliere aflossingen

17.404

Nieuwe leningen (*2)

31.404

Stand leningen per 31 december

131.000

(*1) Verwacht wordt dat we voor 1-1-2022 een aanvullende langlopende geldlening aantrekken van € 19 miljoen.
(*2) met name door het doorschuiven van investeringskredieten en de verwachte kosten voor het VIP (Varsseveld
Industrie Park).
Activa
De activa 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 volledig is afgerond, worden de kapitaallasten berekend en het eerstvolgende
jaar 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. In deze Programmabegroting houden we de komende jaren rekening met
nieuwe kapitaallasten.

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
kortlopende geldleningen de kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen overschrijdt. Wij benutten de
kasgeldlimiet zo maximaal mogelijk, aangezien de rente voor kortlopende leningen momenteel negatief is en we
dus geld ontvangen van de geldverstrekker. De verwachting is dat er de komende jaren nog sprake zal zijn van
negatieve rente.
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Kasgeldlimiet (x 1.000)
Begrotingstotaal per 1 januari 2022
Vastgesteld percentage

2022
109.251
8,5%

Kasgeldlimiet

9.286

verwacht gemiddelde op te nemen kortlopende leningen

8.500

Ruimte (+)

786

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 2022 zien.
Renterisiconorm (x 1.000)

2022

Renterisiconorm
Lasten begroting

109.251

Percentage risiconorm

20%

Totaal renterisiconorm

21.850

Aflossingen en renteherzieningen
Reguliere aflossingen geldleningen
Geldleningen met renteherziening
Totaal aflossingen en renteherzieningen
Ruimte (+)
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17.404
0
17.404
4.446

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.

Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem)
Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Doetinchem)

Relatie met de
programma's

Doelstelling

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.

•

Aalten

•

Montferland

•

Berkelland

•

Oost Gelre

•

Bronckhorst

•

Oude IJsselstreek

•

Doetinchem

•

Winterswijk

Activiteiten

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang
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De burgemeester neemt 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.

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

Geen.

GGD Noord- en Oost Gelderland
GGD Noord- en Oost Gelderland(Warnsveld)
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

Deelnemende partijen

Bestuurlijk belang

•

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.

•

Aalten

•

Epe

•

Oldebroek

•

Apeldoorn

•

Ermelo

•

Oost Gelre

•

Berkelland

•

Harderwijk

•

Oude IJsselstreek

•

Bronckhorst

•

Heerde

•

Putten

•

Brummen

•

Lochem

•

Voorst

•

Doetinchem

•

Montferland

•

Winterswijk

•

Elburg

•

Nunspeet

•

Zutphen

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

De begroting is een uitwerking van de Uitgangspuntennota 2021. 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.

Ontwikkelingen
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Voor alle vier prioriteiten geldt:

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen

•

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.

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.

Omgevingsdienst Achterhoek (Hengelo Gld.)
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 Lochem

•

Gemeente Berkelland

•

Gemeente Montferland

•

Gemeente Bronkhorst

•

•

Gemeente
Doetinchem

•

•

Gemeente
Winterswijk

Gemeente Oost Gelre

•

Gemeente Oude
IJsselstreek

Gemeente Zutphen

•

Provincie Gelderland

Bestuurlijk belang

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

Ontwikkelingen

In 2017 is gestart met output financiering. Voor de producten wordt gebruikt gemaakt van het
door de ODA gemaakte productenboek. De komende tijd zal met de ODA samengewerkt
worden aan de implementatie van de Omgevingswet. De ODA voert voor de gemeenten ook de
energie controles bij bedrijven uit. Hierbij is het uitgangspunt om de voordelen aan de bedrijven
te laten zien en hierbij ook een milieu voordeel te behalen.

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)
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

GR Regio Achterhoek zet zich in voor een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt
om de Achterhoek economisch sterk te houden. Overheid, Ondernemers en Maatschappelijke
organisaties werken hiervoor samen. De inhoudelijke basis voor de samenwerking is de
Achterhoek Visie 2030, opvolger van het Strategiedocument Agenda2020.
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:

Deelnemende
partijen

•

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

•

Aalten

•

Berkelland

•

Bronckhorst

•

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 zorg uit Oude
IJsselstreek is vicevoorzitter van de Thematafel De Gezondste Regio.

Ontwikkelingen

In 2018 hebben de zeven gemeenten die lid zijn van de Regio Achterhoek ingestemd met een
nieuwe samenwerkingsstructuur. Deze bestaat uit een Achterhoek Board, Achterhoek Raad, en
zes Thematafels. De nieuwe samenwerking kent ook een nieuwe naam: Achterhoek
Ambassadeurs. De GR Regio Achterhoek blijft bestaan naast de nieuwe structuur. De zeven
Achterhoekse gemeenten blijven hier deel van uitmaken. Deze nieuwe structuur kan van invloed
zijn op hoe de gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek er in de toekomst uit gaat zien. In
2020 en 2021 is de samenwerking geëvalueerd. De evaluatie is in opdracht van de Achterhoek
Board uitgevoerd door Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen. De gemeente heeft het
evaluatierapport met daarbij de reactie van de Achterhoek Board onlangs ontvangen. De
hoofdconclusie van de evaluatie is dat het goed gaat met de samenwerking. De enige grote
voorgestelde wijziging is om een thematafel klimaat/natuur toe te voegen. Overige voorgestelde
wijzigingen hebben geen dusdanige impact op de samenwerkingsstructuur. Kortom, er liggen
geen wezensvragen op tafel. De brede wens is dus om de samenwerking voort te zetten
overeenkomstig de ingezette lijn. Eind 2021 wordt besloten of de achterbannen van gemeenten,
ondernemers en maatschappelijke organisaties zich kunnen conformeren aan deze wens. De
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Achterhoek Board voert vervolgens de nodige wijzigingen door.
Risico's en getroffen
Geen
beheersmaatregelen

Stadsbank Oost Nederland (Enschede)
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

Bestuurlijk belang

Ontwikkelingen

Risico's en getroffen
beheersmaatregelen
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•

Aalten

•

Hellendoorn

•

Almelo

•

Hengelo (O)

•

Oude IJsselstreek

•

Berkelland

•

Hof van Twente

•

Rijssen-Holten

•

Borne

•

Lochem

•

Tubbergen

•

Bronckhorst

•

Losser

•

Twenterand

•

Dinkelland

•

Montferland

•

Wierden

•

Enschede

•

Oldenzaal

•

Winterswijk

•

Haaksbergen

•

Oost Gelre

Portefeuillehouder sociale zaken is vanuit het college lid van het Algemeen Bestuur, een lid van
het college is plaatsvervangend lid.
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
Stadsbank is actief met de gemeenten in gesprek om de dienstverlening beter in te richten en
aan te sluiten bij de behoeften van de gemeenten.
De in gang gezette registratie en verantwoording van de geldstroom vormt een vast onderdeel
van bestuurlijke rapportages vanuit het sociaal domein.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland(Zutphen)
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.
•

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:

Activiteiten

Deelnemende
partijen

Bestuurlijk belang
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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.

•

Aalten

•

Ermelo

•

Apeldoorn

•

Harderwijk

•

Oost Gelre

•

Berkelland

•

Hattem

•

Oude IJsselstreek

•

Bronkhorst

•

Heerde

•

Putten

•

Brummen

•

Lochem

•

Voorst

•

Doetinchem

•

Montferland

•

Winterswijk

•

Elburg

•

Nunspeet

•

Zutphen

•

Epe

•

Oldebroek

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur.

Stichting Achterhoek Toerisme
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

•

Montferland

•

Oost Gelre

•

Oude IJsselstreek

•

Winterswijk

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

In de visie van STAT over de huidige periode staat vermeld dat STAT zich bezighoudt met
doorontwikkeling van regiomarketing, versterking van de route infrastructuur, het opzetten
kennisontwikkelingstraject en grip op Gastheerschap en informatievoorziening in de regio.

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
Risico's en getroffen loopt de stichting het risico om haar taken voor de gemeenten niet meer te kunnen uitvoeren. Ook
beheersmaatregelen 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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Deelnemingen
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 De Staat is houder van 50% procent van de aandelen, de andere 50% is verdeeld onder gemeenten,
partijen
provincies en hoogheemraadschap.

Financieel

Wij bezitten 161.460 aandelen. In de jaarrekening 2021 houden we rekening met een opbrengst á €
292.000. We begroten voor de 2022-2025 € 300.000. Zie toelichting hierover bij het hoofdstuk Algemene
dekkingsmiddelen

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

Financieel

Wij bezitten 580.414 aandelen. In de jaarrekening 2021 wordt een dividend verantwoord van € 398.000.
We begroten voor 2022-2025 € 300.000. Zie toelichting hierover bij het hoofdstuk Algemene
dekkingsmiddelen.

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.
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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
De aandeelhouders bestaan uit provincies en gemeenten.
partijen

Financieel

Wij bezitten 40.057 aandelen. In 2021 wordt geen dividend uitgekeerd over 2020. We begroten voor
2022-2025 ook geen dividend. Zie toelichting hierover bij het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

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.

STOER

Primair doel

STOER B.V. is per 1 januari 2021 opgericht door de gemeente Oude IJsselstreek als het
participatiebedrijf van de gemeente; een bijzonder bedrijf dat tot in de diepste vezels opereert vanuit de
visie op de uitvoering van de Participatiewet ‘Transformatie in de kijk op werk’.

Activiteiten

STOER geeft namens de gemeente Oude IJsselstreek uitvoering aan een aantal activiteiten die behoren
tot de werkzaamheden op grond van de Participatiewet. Loopbaanbegeleiding vormt de basis van de
dienstverlening van STOER

Deelnemende
Gemeente is houder van 100% van de aandelen
partijen

Financieel

Gemeente is houder van 100% van de aandelen, De gemeente voert de financiële administratie voor
STOER. De kosten die STOER maakt worden hierin separaat geadministreerd en aan STOER doorbelast.
Voor de werkzaamheden die STOER uitvoert ontvangt zij jaarlijks een vergoeding van de gemeente, gelijk
aan de werkelijke kosten. Deze werkwijze leidt ertoe dat de totale baten en lasten van STOER tevens in
de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Een verzoek tot het aanmerken van een fiscale eenheid
voor de BTW tussen de gemeente en STOER is in behandeling bij de Belastingdienst.
Het bij oprichting geplaatste kapitaal bedraagt € 10.

Bestuurlijk
belang

Aandeelhouder; de burgemeester is vertegenwoordiger van de gemeente.

Risico's

Financieel risico bij eventuele liquidatie is het verlies van maximaal de nominale waarde van onze
aandelen. De kans hierop schatten wij in op nihil.
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Financieel overzicht
Verbonden partij

Bijdrage 2022

Eigen vermogen

(x 1.000)
Regio Achterhoek
GGD Noord en Oost Gelderland

1-1-2022

Vreemd vermogen

31-12-2022

1-1-2022

264

6.401

5.954

31-12-2022

22.724

22.728

670

2.903

2.500

2.500

2.500

2.119

9.119

8.776

46.053

48.954

ODA

639

106

150

1.076

1.060

Stadsbank ON

300

1.088

1.088

14.932

14.829

Erfgoedcentrum AL

166

179

123

609

572

64

0

0

2

2

VNOG

Stichting Achterhoek Toerisme
Totaal
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4.222

Paragraaf Lokale heffingen
Inleiding
De gemeentelijke heffingen (belastingen, leges en rechten) zijn, na de algemene uitkering uit het gemeentefonds,
de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Deze heffingen zijn de enige inkomstenbronnen waarop de
gemeenteraad invloed kan uitoefenen. Vooral voor de zuivere belastingen, dit zijn de heffingen waar geen direct
aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat, is er geen maximum bedrag of opbrengst
aangegeven. Voor leges en andere betalingen voor overheidsdiensten is bepaald dat geen winst mag worden
gemaakt. De opbrengst van de heffing mag in totaliteit niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente moet
maken om de diensten te verlenen. De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen zijn geraamd onder de
verschillende producten. Een overzicht van de inkomstenbronnen van de gemeente is in bijlage E terug te vinden.

Beleid
Het (meerjaren)beleid voor de lokale belastingen is opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde
verordeningen. Om een beter overzicht te krijgen in de actuele verordeningen stellen we jaarlijks een nieuwe
verordening vast voor iedere belasting cq heffing.
Uitgangspunten voor onze leges, heffingen en tarieven
Voor de leges, heffingen en tarieven hanteren we de volgende uitgangspunten:
•

Voor 2022 stijgt de opbrengst OZB met 0% plus het areaal;

•

De rioolheffing is maximaal 100% kostendekkend. Voor 2022 hanteren we dezelfde opbrengsten als in
2021;

•

De hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van het tarief voor een grote of kleine container.

•

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zijn maximaal 100% kostendekkend;

•

De overige heffingen stijgen jaarlijks trendmatig met een indexering van 3%, met uitzondering van de
reclamebelasting en lijkbezorgingsrechten;

•

Leges en rechten zijn in principe 100% kostendekkend.

Belasting / heffing

Omschrijving

Marktgelden

Heffen we voor innemen standplaatsen op warenmarkt Silvolde, Terborg, Ulft, Gendringen en
Varsseveld.

Precariobelasting

Heffen we voor het verlenen van een standplaats op gemeentegrond

Lijkbezorgingsrechten

Heffen we voor gebruik algemene begraafplaatsen Varsseveld en Terborg. Eventuele
overschotten of tekorten verrekenen we conform besluit met de reserve.

Leges

Dit zijn diverse gemeentelijke leges (bouwvergunning, uittreksels etc.)

Toeristenbelasting

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

OZB niet - woningen

Heffen we van zowel eigenaren als gebruikers van niet-woningen.

Woonlasten

Dit zijn de onroerendezaakbelastingen zakelijk recht woningen, de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing tezamen. De opbrengsten OZB-woningen zijn conform besluit dit jaar niet gestegen.
Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing hanteren we een kostendekkend tarief.
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Reinigingsrechten

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

Precariorechten

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

Reclamebelasting

Belasting voor het centrum van Varsseveld, Terborg en Ulft en het bedrijventerrein
Akkermansweide in Terborg voor openbare aankondigingen. Wij innen deze belasting in feite als
tussenpersoon. De inkomsten verrekenen we met door de gemeente gemaakte kosten. Het
restant betalen we rechtstreeks door aan initiatiefnemers. Per saldo is dit dus budgettair
neutraal.

Tarieven diverse heffingen

2020

2021

2022

Eigenaren van woningen, in % van de waarde

0,16145%

0,15635%

* n.n.b.

*Gebruikers van niet-woningen, in % van de waarde

0,15605%

0,15735%

* n.n.b.

Eigenaren van niet-woningen, in % van de waarde

0,19198%

0,19460%

* n.n.b.

Meerpersoonshuishoudens met kleine grijze- of verzamelcontainer

183,60

195,00

219,48

Meerpersoonshuishoudens met grote grijze- of verzamelcontainer

271,80

285,00

315,48

Eénpersoonshuishoudens met kleine grijze- of verzamelcontainer

135,84

145,80

164,04

Eénpersoonshuishoudens met grote grijze- of verzamelcontainer

223,92

235,80

260,04

Extra grote grijze container

271,80

285,00

315,48

Standaard containerset met kleine grijze container

210,00

174,00

179,28

Standaard containerset met een grote grijze container

294,00

231,00

237,96

231,00

231,00

231,00

1,30

1,33

1,37

Onroerende-zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing

Reinigingsrechten

Rioolheffing
Per aansluiting
Toeristenbelasting
Per overnachting

* de tarieven voor de OZB zijn nog niet bekend, doordat er vanaf 2022 verplicht een nieuwe
berekeningsystematiek wordt gehanteerd op basis van m2 gebruiksoppervlak.
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Woonlasten
Opbrengsten Woonlasten
(x1.000)

2019

2020

2021

2022

(werkelijk)

(werkelijk)

(begroot)

(begroot)

Afvalstoffenheffing

2.794

2.928

3.151

3.547

Rioolheffing

4.014

3.911

3.910

3.910

OZB woningen

5.812

6.014

6.152

6.152

12.620

12.853

13.214

13.609

Totaal

Lokale lastendruk/ontwikkeling van de woonlasten
Om een indruk te hebben wat de “lokale lastendruk” is, berekenen we wat huishoudens aan belasting moeten
betalen. Daarbij gaan we uit van de voor huishoudens gebruikelijke heffingen. Het Centrum voor Onderzoek van
de Economie van de Lagere Overheden (COELO) stelt jaarlijks een atlas van de lokale lasten op.
De tabel hieronder geeft de berekende belastingdruk voor Oude IJsselstreek in 2022. Het bedrag van de bruto
woonlasten is opgebouwd uit de onroerendezaakbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde
woningwaarde (zowel landelijk als provinciaal als voor Oude IJsselstreek), de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing.
Uitgangspunten voor vergelijking van de belastingdruk oud en nieuw:
• de waarde van een woning is gemiddeld € 239.000 (2020 € 224.000)
• één- en meerpersoonshuishoudens.
De gemiddelde belastingdruk voor een eigenaar/bewoner in 2021 en 2022 ziet er in Oude IJsselstreek dan als
volgt uit (in hele €):
Jaar

Soort huishouden

OZB

Afval

Riool

Totaal

% tov
2021

2021 Eenpersoonshuishouden met kleine grijze container

353

145,80 231

729,80

2021 Meerpersoonshuishouden met kleine grijze container

353

195,00 231

779,00

2021 Eenpersoonshuishouden met grote grijze container

353

235,80 231

819,80

2021 Meerpersoonshuishouden met grote grijze container

353

285,00 231

869,00

2022 Eenpersoonshuishouden met kleine grijze container

353

164,04

231

748,04

2,50%

2022 Meerpersoonshuishouden met kleine grijze container

353

219,18

231

803,48

3,14%

2022 Eenpersoonshuishouden met grote grijze container

353

260,04

231

844,04

2,96%

2022 Meerpersoonshuishouden met grote grijze container

353

315,48

231

899,48

3,51%
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De afvalstoffenheffing stijgt; de ozb en rioolheffing blijven op dezelfde niveau als in 2021, waarmee de totale
lastendruk in 2021 gemiddeld stijgt met 2,99% per jaar (± € 25,-) voor huishoudens met een eigen woning. De
afvalstoffenheffing stijgt in 2022 voor huishoudens met een kleine container gemiddeld € 25,- per jaar. De
marktprijzen op verwerking van afval fluctueren sterk. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt nieuwe
aanbesteding restafval en gft en door de verbrandingsbelasting die landelijk is ingevoerd. Door de stijging van de
afvalstoffenheffing kan de indruk ontstaan dat scheiden niet loont. De afvalstoffenheffing zou echter nog sterker
zijn gestegen, als het afval minder goed gescheiden wordt.
Uitgaande van gemiddelde waarden van woningen en van een meerpersoonshuishouden liggen de gemiddelde
woonlasten in 2021 in Gelderland op € 808 , landelijk op € 818 en regionaal (Achterhoek) op € 813 . De lasten in
Oude IJsselstreek waren gemiddeld € 784 . Gemiddeld genomen is de lastendruk in 2021 in de Achterhoek met
5,17% gestegen t.o.v. 2020.
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Opbrengsten
Opbrengsten belastingen/heffingen (x 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Algemene dekkingsmiddelen
Woonlasten (OZB eigenaren woningen + afvalstoffenheffing +
rioolheffing)

12.853

13.214

13.609

7

6

6

126

156

160

Leges

979

839

723

Lijkbezorgingsrechten

120

125

128

19

18

19

2.567

2.636

2636

45

35

35

220

220

220

18

50

51

16.954

17.299

17.587

Precariobelasting
Toeristenbelasting
Tariefgebonden heffingen

Marktgelden
OZB niet-woningen
Reinigingsrechten
Rioolrecht bedrijven
Reclamebelasting
Totaal opbrengsten
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Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven
Hieronder hebben we inzichtelijk gemaakt, hoe bij de berekening van de tarieven wordt bewerkstelligd, dat de
geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Dit hebben we gedaan voor de tarieven van belastingen
die ten hoogste kostendekkend mogen zijn.
Afvalstoffenheffing + reinigingsrecht
Kosten Afval

Lijkbezorgingsrechten
3.503

Opbrengsten afval excl. heffingen
Heffing bij bedrijven (Reinigingsrecht)

Kosten begraafplaatsen
840

Opbrengsten begraafplaatsen

35

Netto kosten Begraafplaatsen

Netto kosten Afval

2.628

Overhead + salaris

468

Rente

BTW

425

onttrekking reserve

Rente
Overige toerekening afval
Totale kosten

Overhead + salaris

26

Overige toerekening begraafplaatsen

919

Totale kosten

3.547
3.547

Dekking

100%

Rioolheffing

120
1
57
64
125
125

Dekking

100%

Algemene dienstverlening
2.906

Opbrengsten Riolering excl. heffingen

Kosten algemene dienstverlening
3

Heffing bij bedrijven
Netto kosten Riolering

1
61

Opbrengst heffingen

Opbrengst heffingen

Kosten Riolering

62

220
2.683

35

Overige opbrengsten
Netto kosten algemene dienstverlening

0
27

Overhead + salaris

384

Overhead + salaris

520

Overige toerekening algemene dienstverlening

384

BTW

475

Totale kosten

419

Rente

561

Opbrengst heffingen

232

Dekking

55%

omtrekking voorziening

329

Overige toerekening riolering

1.227

Totale kosten

3.910

Opbrengst heffingen

3.910

Dekking

100%

Omgevingsvergunning bouwen
Kosten omgevingsvergunning bouwen

Markten
30

Overige opbrengsten
Netto kosten Omgevingsvergunning bouwen

Kosten markten
0

30

21

Overige opbrengsten

0

Netto kosten markten

21

Overhead + salaris

538

Overhead + salaris

19

Overige toerekening omgevingsvergunning

538

Overige toerekening markten

19

Totale kosten

568

Totale kosten

40

Opbrengst heffingen

388

Opbrengst heffingen

Dekking

68%

Dekking
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20
50%

Kwijtschelding
Inwoners met een laag inkomen kunnen kwijtschelding krijgen voor de aanslag van de afvalstoffenheffing en
rioolheffing. Bij de beoordeling van het verzoek vindt er een toets plaats naar inkomen en vermogen. De gemeente
mag alleen kwijtschelding verlenen als het inkomen niet hoger ligt dan 100% van het bijstandsniveau.

Belastingjaar:

Totaal aantal Aantal toegekende Aantal afgewezen Aantal verzoeken
verzoeken
verzoeken
verzoeken
in procenten

Afgeboekt t.g.v.
toegekende
kwijtschelding

2015

676

614

62

3,65%

248.264

2016

682

589

93

3,68%

238.553

2017

742

693

49

4,01%

258.861

2018

891

774

117

4,81%

320.149

2019

924

843

81

5,03%

322.095

2020

907

804

103

4,80%

302.318

2021*

879

826

53

4,68%

324.567

* De kwijtscheldingsgegevens voor 2021 zijn gebaseerd op basis van de gegevens zoals die op 23 augustus 2021
bekend zijn.
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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.

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 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

2021-2026

Nieuw beleidsplan wordt naar verwachting eind 2021 vastgesteld.
Het huidige beleidsplan blijft geldig totdat het nieuwe beleidsplan is
vastgesteld.

Openbare verlichting
Vervangingsplan

2021 - 2026

In 2020 is de laatste fase uitgevoerd. Het nieuwe vervangingsplan
wordt onderdeel van het nieuwe beleidsplan.

Gemeentelijk rioleringsplan

2017 - 2022

In 2016 is een nieuw verbreed GRP vastgesteld. Die is verlengd tot
en met 2022. Het nieuwe GRP wordt naar verwachting eind
2021/begin 2022 vastgesteld.

Waterbeleidsplan

2010 - 2020

Het waterbeleidsplan wordt de lokale klimaat agenda. Deze wordt
naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld.

Civieltechnische kunstwerken

2018-2022

Beheerplan
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Visie natuur, groen en landschap 2021

De nieuwe visie natuur, groen en landschap is in 2021 vastgesteld
en vervangt het beheerplan groen.

Groenbeheerplan

2021- 2031

Beheer groen

Bomenbeheerplan

2008 - 2019

Nieuw beheerplan wordt voorzien in 2022.

Speelruimtebeleid

2007 - 2020

Eind 2021 of begin 2022 wordt naar verwachting nieuw beleid
gerealiseerd.

Speelplaatsen beheerplan

2017 - 2021

Deze vervalt en is opgenomen in het speelruimtebeleid

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.

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

Subdoelstelling
Uitvoering van het beleidsplan
Wegen 2019-2023
Efficiënt en effectief onderhoud aan
wegen
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Opstellen en bijhouden
meerjarenplanning voor groot
onderhoud van wegen
Up to date houden
meerjarenplanning voor
vervangingen (reconstructies van
wegen)

jaarlijks
jaarlijks

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 eind
2019 en begin 2020 uitgevoerde weginspectie toont aan dat de kwaliteit van de wegen een lichte daling laat zien
richting kwaliteitsniveau Laag. Dit heeft vooral te maken met het dalen van het kwaliteitscijfer van de
asfaltverhardingen. Voor een groot deel is de daling van de kwaliteit te verklaren. Als we de planning van de
diverse onderhoudsmaatregelen (inclusief de vervangingen) bekijken dan verwachten we dat het kwaliteitscijfer
weer zal stijgen. Binnen het huidige onderhoudsbudget besteden we de komende jaren extra aandacht aan de
asfaltverhardingen en minder aan de elementenverhardingen.
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. Deze kosten worden in het jaar van uitvoering ten
laste gebracht van de exploitatie.
De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) staat niet toe dat de kosten voor vervangingen (reconstructies)
worden meegeraamd in het onderhoudsbudget Wegen. Voor reconstructies van wegen en fietspaden
is investeringsbudget vereist. We gaan hierbij voor de komende jaren uit van een bedrag van gemiddeld €
600.000 per jaar. Dit bedrag wordt vanaf 2021 als investering meegenomen 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 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

Opstellen meerjaren vervangingsplanning naar
aanleiding van de in 2021 gehouden inspectie van
de civieltechnische kunstwerken (vijfjarige
inspectie).

2022

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. Het
jaarlijks onderhoud (schoonmaken) is hierop afgestemd. De laatste inspectie was in 2021. In 2026 wordt er weer
een volledige inspectie uitgevoerd.
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 uitgevoerde inspectie in 2021, maken we een meerjaren planning voor het
herstellen van de geconstateerde gebreken.
Financieel
Aan de hand van de in 2021 uitgevoerde inspectie, wordt een meerjarenraming opgesteld, passend in de
bestaande formatie en budgetten zoals opgenomen in het vastgestelde beheerplan. Het onderhoudsbudget wordt
met ingang van 2022 met 40.000 euro aangevuld om reiniging en klein onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. Dit
om ingrijpender en kostbaarder onderhoud te voorkomen.
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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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.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?

Jaar

Wat mag het kosten?

Hoofddoelstelling

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

Subdoelstelling

Uitvoeren beleidsplan Openbare verlichting
2021-2026
Vervanging openbare verlichting (binnen
de projecten)

Bestaande budgetten en formatie
2022 - 2026
Jaarlijks
Jaarlijks

Volgens Vervangingsplan 2021 2026

Jaarlijks

Bestaande budgetten en formatie

Uitvoeren Vervangingsplan 2021-2026

2022 - 2026

Bestaande budgetten en formatie

Het toepassen van innovatieve
ontwikkelingen op het gebied van de
energieaanpak

Jaarlijks

Vervanging masten en armaturen
Uitvoeren regulier onderhoud
Afhandelen storingen en klachten

Jaarlijks

Waar mogelijk bestaande
budgetten en formatie

Bestaande budgetten en formatie

Bestaande budgetten en formatie

Kwaliteit
In de periode 2017 t/m 2021 zijn alle SOX en SON armaturen vervangen en waar mogelijk ook masten op leeftijd.
In de periode 2022-2026 gaan we door met het vervangen van masten en armaturen. Dit doen we op basis van
leeftijd (masten 50 jaar en armaturen 25 jaar). Naast het verminderen van het energieverbruik zorgt dit ook voor
een daling van de veiligheidsrisico’s en uniformiteit van masten en armaturen waardoor een rustig straatbeeld
ontstaat.
Financieel
Voor het nieuwe vervangingsplan is de komende jaren een extra investering nodig. De jaarlijkse kapitaallasten van
deze investering worden uit het reguliere budget gedekt.
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. Het is de verwachting dat we eind 2021 ruim 25% van alle
armaturen vervangen hebben door een LED armatuur. Alle SOX en SON armaturen zijn dan vervangen. Vanaf
2022 gaan we starten met de uitvoering van het nieuwe vervangingsplan voor masten en armaturen.
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Het dimmen van de openbare verlichting voeren we verder in. Dit scheelt ongeveer 10% energieverbruik op de
totale installatie. Het onderhoudscontract 2020-2023 is aanbesteed. Van Gelder Infra is de komende jaren de
nieuwe aannemer voor het onderhoud aan de openbare verlichting. Net als de voorgaande
onderhoudscontracten zit de gemeente Oude IJsselstreek in één perceel met de Gemeente Doetinchem,
Doesburg en Montferland.
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. We gaan door met het vervangen van oude verlichting. We gaan niet
sneller vervangen dan op basis van leeftijd. Anders gooien we verlichting weg die nog niet afgeschreven is.

Riolering
Beleid
De Wet milieubeheer (Wm) verplicht gemeenten tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan. In dit plan
geeft de gemeente aan hoe zij om denkt te gaan met de wettelijke zorgplichten die zij heeft voor stedelijk
afvalwater, hemelwater en grondwater.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de verplichting voor het opstellen van een GRP. Aangezien
de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, kiezen we er voor om de looptijd van het huidige GRP te
verlengen.
De wettelijke zorgplichten krijgen binnen de Omgevingswet een plek. In 2022 gaan we bekijken hoe we dit gaan
vormgeven. Dit zal binnen het Afvalwaterteam Etten opgepakt worden. Uitgangspunt hierbij is dat we een
gezamenlijk plan uitwerken, met op bepaalde punten gemeente specifiek beleid. Verder zal het nieuwe plan nog
breder van opzet zijn, gezien de onderwerpen rondom klimaatadaptatie.
Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering zijn 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.
Wat willen we bereiken?

Wat gaan we
daarvoor doen?

Jaar

Wat mag het kosten?

Uitvoeren van het
verlengde GRP uit
2017

2017-2022

Bestaande formatie en
budgetten

Uitvoeren van het
verlengde GRP uit
2017

jaarlijks

Idem

Hoofddoelstelling
Schoon, heel, veilig
(Bescherming volksgezondheid, kwaliteit
leefomgeving waarborgen en bescherming grond- en
oppervlaktewater)
Subdoelstelling
Efficiënt en effectief onderhoud aan riolering

Oplossen
knelpunten
Voorkomen van “water op straat”
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Uitvoeren van het
verlengde GRP uit
2017

jaarlijks
jaarlijks

p.m.
Bestaande formatie en
budgetten

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 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 looptijd van het huidige verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2020 is verlengd met één jaar. In 2021
wordt bekeken hoe één en ander verwerkt wordt binnen de kaders van de Omgevingswet.
Financieel
Uitgangspunt is het door de raad vastgestelde Rioleringsplan 2017-2020, wat uiteindelijk met één 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 2022 te handhaven op het
huidige tarief van € 231 per huishouden. Doordat grote projecten vaak een langere looptijd hebben, zullen kosten
doorschuiven. Hierdoor verwachten wij dat de stand van het bufferfonds hoger zal uitkomen dan op dit moment
in de staat van reserves en voorzieningen is opgenomen.
Ontwikkeling
Medio 2021 is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld, tot 1 juli 2022. Met de invoering van de
Omgevingswet, vervalt de verplichting op het hebben van een Gemeentelijk Rioleringsplan. Om toch een actueel
kader te hebben voor de rioolheffing, gaan we een beleidsarm Gemeentelijk Rioleringsplan opstellen.
Risico’s
Met de jaarlijkse financiële actualisatie om de hoogte van de rioolheffing te bepalen beperken we eventuele
risico’s tot een aanvaardbaar niveau.
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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 (2020) 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?

Hoofddoelstelling
Behoud van groenvoorzieningen op het
vastgestelde kwaliteitsniveau voor een
aantrekkelijke groene woon- en werkomgeving
in Oude IJsselstreek

Uitvoeren planmatig
onderhoud

Jaarlijks

Uitvoeren planmatig
onderhoud

Jaarlijks

Bestaande budgetten
en formatie

Subdoelstelling
Streven naar beeldkwaliteit groen die overeen
komt met het wensbeeld vanuit
groenbeleidsplan

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. We merken in het groen ook de
effecten van klimaatverandering en de hiermee gepaard gaande financiële effecten.
Ontwikkeling
De Visie Landschap, Natuur en Groene Kernen is af. Vanuit deze visie werken we verder aan vergroening. Dit
doen we onder andere door meer bomen te planten en de biodiversiteit in de openbare ruimte en bermen te
vergroten.
Risico’s
Mogelijke risico’s liggen vooral op het terrein van de wettelijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de gemeente een
verzekeringspolis afgesloten.
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Water
Beleid
Tot begin 2021 was het beleid rondom het beleidsveld water, opgenomen in het Waterplan 2010 - 2020. Op dit
moment wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een Lokale Klimaatagenda in het kader van het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het beleidsveld water zal meegenomen worden in deze agenda.
Financieel
De financiële aspecten van het onderdeel water zijn in het verleden opgenomen in het verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan. Het voorstel is om dit in de toekomst zo voort te zetten.
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.
Planning
Eind 2021/begin 2022 wordt de Lokale Klimaatagenda ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Risico’s
Behoudens beperkte overstromingsrisico’s zijn er geen risico’s bekend.

Speelplaatsen
Speelplekken en -toestellen
Gemeente Oude IJsselstreek kent ca 100 speelplekken, verspreid over de kernen.
Beleid
Veilig houden van de speelvoorzieningen volgens de WAS(Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (=
landelijke norm)).
Kwaliteit
Uit de inspectieronden is gebleken dat de toestellen voldoen aan het WAS, maar verouderd zijn.
Financieel
Voor het jaar 2022 is er budget voor minimale vervanging van afgekeurde toestellen.
Ontwikkeling
Om de huidige speelsituatie, kwaliteit van de speelvoorzieningen en de financiële situatie in kaart te brengen
wordt nieuw speelbeleid ontwikkeld, voor jong en oud. Dit speelbeleid vormt vanaf 2022 een actueel en leidend
kader.
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.
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Paragraaf Grondbeleid
Inleiding
Onder grondbeleid verstaan we alle instrumenten die de gemeente ter beschikking staan om ruimtelijke
doelstellingen te realiseren. Het grondbeleid omvat alle strategieën van de gemeente rondom het verwerven,
beheren, bewerken en uitgeven van gronden. 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 - economische structuur.
Daarnaast kan het grondbeleid leiden tot financiële risico’s voor de gemeente.
Het bestaande grondbeleid is opgenomen in de volgende stukken:
- Nota Grondbeleid;
- Bestemmingsplannen;
- Structuurvisie,
Nota grondbeleid
De gemeenteraad heeft in 2016 de Nota Grondbeleid vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt is dat naast faciliterend
grondbeleid de mogelijkheid om actief te verwerven blijft. Vastgoed (inclusief gronden) afstoten vindt slechts
plaats indien deze een bijdrage levert aan het realiseren van beleidsdoelstellingen dan wel de dienstverlening van
de gemeente. Naast de reguliere P&C cyclus werken we met een Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG).
Grondexploitaties zijn ramingen van het financiële verloop van ruimtelijke projecten, zoals woningbouwprojecten,
bedrijventerreinen en herstructureringsplannen.
Gronduitgifte
De gemeente heeft nog enkele uitgeefbare kavels voor woningbouw beschikbaar in haar lopende
grondexploitaties. Om de huidige gewenste versnelling in de woningbouwopgave te realiseren wil de gemeente
initiatieven zoveel mogelijk faciliteren ten behoeve van aangewezen doelgroepen en binnen de regionaal en lokaal
gestelde kaders. Zo nodig leveren we ook een actieve bijdrage door gronden zelf te verwerven en in exploitatie te
nemen. Daarvan is het Varsseveld Industriepark (een volgende fase van Hofskamp-Oost) voor het ontwikkelen
van en uit te geven bedrijventerreinen een voorbeeld. Ook voor Varsseveld wordt ingezet op actief grondbeleid
voor woningbouw in uitleglocaties.
Beleidsuitgangspunten reserves, voorzieningen en risico’s voor grondzaken
De gemeente kent geen reserve voor (nadelige) resultaten van de grondexploitaties. De resultaten hiervan komen
ten laste/ ten gunste van de algemene reserve. Voor de grondexploitaties met verwachte nadelige resultaten
treffen we een verliesvoorziening. Risico’s worden geïnventariseerd en zijn van invloed op het
weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen moet groot genoeg zijn om de risico’s af te
dekken wanneer deze zich voordoen. De verwachte nadelige resultaten en financiële risico’s zijn hiermee
onderdeel van en gedekt binnen de begroting. De getroffen verliesvoorzieningen en de hoogte van de risico's
worden periodiek herzien.
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Wijziging in wet en regelgeving
Vennootschapsbelasting
Op basis van handreikingen, na de invoering van de vennootschapsbelasting (Vpb), toetst de gemeente of en in
hoeverre het “grondbedrijf” van de gemeente wordt belast met een afdracht in het kader van deze belasting. Op
basis van deze toets is het meest waarschijnlijke scenario nog steeds dat voor het grondbedrijf van de gemeente
géén afdracht voor de Vpb zal plaats vinden. Het argument daarbij is dat de gemeente 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 gevraagde toets met toelichting op het winstoogmerk van het grondbedrijf van de gemeente voor het eerste
belastingjaar na invoering van de belastingplicht in 2016 werd voorgelegd aan de Belastingdienst Grote
Ondernemingen Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen. De belastingdienst komt vervolgens tot de
conclusie dat de gemeente voor dat jaar inderdaad géén winstoogmerk heeft, maar geeft aan dat de gemeente op
een later moment alsnog een winstoogmerk kan hebben. Daarom dient deze toets (de QuickScan) jaarlijks te
worden uitgevoerd.
Winstneming
Als onderdeel van de regelgeving is, in de Notitie Grondexploitaties uit 2016, de aanbeveling opgenomen dat
volgens het realisatiebeginsel, wanneer voldoende zekerheid voor "winst" nemen bestaat, die "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 bij een voordelig resultaat
op de grondexploitatie. Of van een eventuele winstneming sprake is wordt jaarlijks getoetst.
Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom
Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voorziet in de integratie van de regels over
onteigening, voorkeursrechten, landinrichting, stedelijke herverkaveling en kostenverhaal in de Omgevingswet. De
regeling in de Omgevingswet bevat enkele vernieuwingen, maar de kern van het stelsel is intact gebleven. Het
treedt gelijk met de Omgevingswet in werking tenzij vanuit het oogpunt van flexibiliteit het mogelijk is om voor de
verschillende artikelen of onderdelen van de regeling in uitzonderingsgevallen een ander bij ministerieel besluit te
bepalen tijdstip van inwerkingtreding aan te houden. 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 omgevingsvisie (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 (organische gebiedsontwikkeling). Daarom kent de regeling in de
Omgevingswet herziening voor kostenverhaal. 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 Omgevingswet, zoals een omgevingsplan of omgevingsvergunning, of het
projectbesluit.
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 Omgevingswet, zoals
een omgevingsplan of omgevingsvergunning, of het projectbesluit.
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Toelichting op het exploitatieresultaat van de grondexploitaties
Actualisatie grondexploitaties
Alle gronden in exploitatie worden voor de jaarrekening (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 van parameters rente, kostenstijging, opbrengstenstijging en disconteringsvoet. Dit
ten behoeve van het bepalen van d netto contante waarde (NCW).

Resultaten van gronden in exploitatie
Alle grondexploitaties zijn ten behoeve van de begroting bijgewerkt. Het verwachte (eind)resultaat van alle
gronden in exploitatie hebben we weergegeven in onderstaande tabel.
Prognose 2021

Prognose 2022

Verwachte resultaten:

(jaarrekening
2020)

(Begroting 2022)

Grondcomplexen project:

Verwacht
resultaat NCW*

Verwacht
resultaat NCW*

Verschil NCW*

60320002 de Rieze V+VI Ulft (Bedrijventerrein)

460.463 (N)

-369.012 (V)

829.475 (V)

60320003 Hofskamp-Oost II Vsv (Bedrijventerrein)

-407.266 (V)

-639.465 (V)

232.199 (V)

-275.995 (V)

275.995 (V)

60320004 Het Varsseveld Industriepark Vsv
(Bedrijventerrein)
60820002 Hutten-Noord (Woningbouw DRU-Industriepark)
60820003 Centrumplan Ulft (Woningbouw /
centrumontwikkeling)
60820004 Slawijkseweg Netterden (Woningbouw)
60820007 Kromkamp Sinderen (Woningbouw)

0(

)

188.854 (N)

0(

)

188.854 (V)

6.921 (N)

0(

)

6.921 (V)

881 (N)

-147.762 (V)

148.643 (V)

128.236 (N)

-33.080 (V)

161.316 (V)

378.089 (N)

-1.465.315 (V)

* netto contante waarde op basis disconteringsvoet

Bouwgronden in exploitatie

saldo nadelig

1.843.404 (V)

toename voordelig
saldo voordelig
resultaat

N = nadelig, V = voordelig
De huidige begroting laat ten opzichte van de jaarrekening 2020 een aanzienlijke verbetering zien in het verwachte
(eind)resultaat. Zowel de grondexploitaties voor bedrijfsterreinen als woningbouw laten een verbetering zien.
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Grondexploitatie woningbouw / Afsluiting grondexploitaties
De grondexploitaties Hutten-Noord (woningbouw DRU-Industriepark) en het Centrumplan Ulft (woningbouw
centrumontwikkeling) worden naar verwachting in 2021 afgesloten met een voordelig resultaat van circa €
67.000. De overige resterende grondexploitaties voor woningbouw kunnen mogelijk in 2022 of 2023 worden
afgesloten. De omslag naar een voordelig resultaat is mede het gevolg van het opvoeren van de
bouwmogelijkheden (en de opbrengsten daarvan) binnen deze plannen die eerder in het kader van de
“Woningbouwplanning 2016” waren geschrapt.
Na het aanwijzen van een vijftal uitbreidingslocaties zijn inmiddels voor een tweetal daarvan voorkeursrechten
gevestigd en met een voorkeur voor het ontwikkelen van een plangebied “Varsseveld-West” ten behoeve van een
versnelling van de woningbouwopgave. Over de financiële gevolgen van deze plannen kan nu nog geen uitkomst
worden gegeven.
Veel initiatieven in verschillende plaatsen, waaronder ook kleine kernen, zijn ondertussen ingediend. In welke mate
dat (financiële) gevolgen heeft is nog niet te bepalen. De gemeente is voor initiatieven die niet passen binnen het
vigerend planologisch kader wettelijk verplicht om kostenverhaal toe te passen.
Grondexploitaties bedrijventerreinen
Bovenstaand resultatenoverzicht laat de bijdrage zien van de bedrijventerreinen in de voordelige
resultaatverwachting. Naast de toegenomen verkopen en belangstelling voor de Rieze zijn de opbrengsten van
het eerder uitgesloten terrein ingevolge de begroting- en rekeningvoorschriften (BBV) weer ingebracht. Met als
gevolg een aanzienlijke verbetering. Bedrijven durven weer te investeren. Dat geldt zeker voor het bedrijventerrein
Hofskamp-Oost 2e fase in Varsseveld welke naar verwachting in 2022 geheel zal zijn uitgegeven.
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.
Verwachting wordt dat het laatst beschikbare terrein van DocksNLD in 2021 is uitgegeven. Het voordelige
resultaat daarvan wordt, zoals overeengekomen, als bijdrage in de exploitatie van Bedrijvenpark A18 van
Doetinchem opgenomen. Dat draagt daardoor bij aan het verkleinen van het verlies van deze exploitatie en
daarmee ook aan het verlaging van het risico van de deelnemende gemeenten. Omdat dit jaar al een
meerjarenplanning was vastgesteld en verwerkt in onze jaarrekening is er geen nieuwe prognose van de
verwachte verliesvoorziening beschikbaar. Voor de nog de beschikbare kavels op het A18 Bedrijvenpark is de
verwachting dat de uitgiftetermijn zal afnemen door toename van belangstelling en een versnelling van de uitgifte
van de bouwkavels.
Verloop verliesvoorzieningen
Aangezien alle grondexploitaties een voordelig resultaat verwachten, kunnen de eerder daarvoor geraamde
verliesvoorzieningen komen te vervallen. De verliesvoorziening ingevolge de samenwerking West Achterhoek /
Bedrijvenpark A18 Doetinchem blijft vooralsnog ongewijzigd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het
verloop van de verwachte verliesvoorzieningen.
Hoogte van de verwachte verliesvoorzieningen

Verwachting
2021

Bedrijventerreinen Oude IJsselstreek
Woningbouw Oude IJsselstreek
BP A18 Doetinchem samenwerking WA (RBT / EBT)
Totaal
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Verwachting
2022
0

0

332.341

0

83.000

83.000

415.341

83.000

Risico’s
Voor alle lopende grondexploitaties wordt met behulp van een risicomodel berekend wat het financiële resultaat
wordt wanneer veronderstelde (risicovolle) gebeurtenissen zich zouden voordoen.
Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit houden we rekening met het totaal van dit risico. Naast de
grondexploitaties voor bedrijventerreinen en woningbouw zijn er ook risico’s als gevolg van de deelname in de
ontwikkeling van het regionaal en euregionaal Bedrijvenpark A18. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
hoogte van de mogelijke risico's.
Resterende risico's:
Verwachting risico's 2021
Risico's bedrijventerreinen Oude IJsselstreek
Risico’s woningbouw Oude IJsselstreek
Risico's Regionaal bedrijventerrein (RBT/EBT)
Gevolgen weerstandsvermogen

Verwachting risico's 2022

185.736

63.562

1.234.469

1.255.087

52.000

28.000

1.472.205

1.346.649

De totale risico’s zijn, per saldo met een bedrag van ruim € 125.000, iets afgenomen. De marktomstandigheden
kennen een verbetering waardoor ondernemers verondersteld worden weer te investeren, dit geldt voor de
bedrijfsterreinen en de deelname in Bedrijvenpark A18. Voor Varsseveld Industriepark is het risico toegenomen
omdat in verband met een beroepsprocedure er nog geen onherroepelijk bestemmingsplan is.
De risico’s binnen de grondexploitatie hebben invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente. Hiervoor
verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen.
(Op onderdelen is deze paragraaf Grondbeleid tekstueel ingekort. Voor een uitgebreide toelichting op alle
onderdelen verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid als onderdeel van de jaarrekening)
De risico’s worden jaarlijks geactualiseerd, zowel bij jaarrekening, begroting en MPG.
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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).
De benodigde omvang van het weerstandsvermogen 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.
In eerdere begrotingen hebben we enkele financiële uitgangspunten met betrekking tot het eigen vermogen en de
ontwikkeling van de schuldpositie losgelaten. In deze begroting hebben we dit nu ook definitief doorgevoerd in
ons beleid.
Deze wijziging is nodig om meer flexibel beleid mogelijk te maken conform de lijn van de voorjaarsnota 2022. Om
de ontwikkeling van onze financiële positie te monitoren en tijdig bij te kunnen sturen, indien nodig, wordt
voorgesteld rekening te houden met een ratio beschikbaar/benodigd weerstandsvermogen van minimaal 2. Dat
geeft een buffer om bij tegenvallers met langere termijn doorwerking, tijd te hebben om structureel bij te sturen.

Beleid
Het bestaande beleid is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen. Daarnaast geldt de begrotingsdoctrine.
Beleidsuitgangspunten:
• Gemeente Oude IJsselstreek gebruikt incidentele weerstandscapaciteit om incidentele tegenvallers te dekken;
• De begroting moet elk jaar structureel sluitend zijn. Structurele tegenvallers moeten opgevangen worden door
structurele middelen. De begroting 2022 voldoet hieraan.
• Het weerstandsvermogen wordt zoveel mogelijk intact gelaten en er wordt terughoudend opgetreden bij
beschikking over de algemene reserve. Dit omdat niet alle risico’s volledig 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 en beoordeeld;
• De post onvoorzien wordt alleen gebruikt voor éénmalige tegenvallers; deze tegenvallers dienen te voldoen aan
de criteria: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar
• De algemene reserve wordt volledig meegerekend bij de bepaling van de weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle risico’s
waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet verzekerd zijn. 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 dan wel
bezuinigingen door te voeren. 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 éénmalig kunnen worden ingezet. De bestemmingsreserves en
niet-benutte belastingcapaciteit nemen we uit oogpunt van behoedzaamheid niet in de weerstandscapaciteit
mee.
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Onderstaande tabel bevat het overzicht van de weerstandscapaciteit per begin van het boekjaar 2022.
Weerstandscapaciteit

Bedrag

a. Begrotingsruimte (post onvoorzien)

49

b. Algemene reserves

22.815

c. Stille reserves

1.000

Totaal weerstandscapaciteit per 1-1-2020

23.864

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 € 49.000 opgenomen.
B. Algemene reserve
Algemene reserve
(x 1.000)

Werkelijke
stand
31-12-2020

Begrote
stand
1-1-2021

Begrote stand
1-1-2022

Algemene reserve

21.979

20.067

22.815

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 € 6.649.000,00.
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De belangrijkste risico’s voor Oude IJsselstreek (x 1.000) :
Mate
inschatbaarheid

Beheersing

Schadeclaims

Slecht

Verminderen

400

40

Eigendommen

Slecht

Verminderen

450

45

Personeel/inhuur

Redelijk

Accepteren

1.000

500

ICT

Slecht

Verminderen

4.000

400

Bedrijfsvoering overig

Slecht

Accepteren

800

160

Bestuursdwang/proceskosten

Slecht

Verminderen

300

150

Niet tijdig of volledig halen gestelde doelen

Redelijk

Verminderen

1.200

240

Redelijk

Accepteren

1.347

1.347

Dividend

Redelijk

Accepteren

600

300

Zie paragraaf verbonden partijen

Goed

Verminderen

4.222

422

Slecht

Verminderen

4.000

1.000

Redelijk

Accepteren

79.468

795

Overige factoren

Slecht

Verminderen

5.000

1.000

Covid

Slecht

Accepteren

1.000

250

103.787

6.649

Risico's

Financieel gevolg

Risico

a. Aansprakelijkheid/eigendom/Bedrijfsvoering

b. Financiële risico's

c. Grondexploitatie
Zie paragraaf Grondbeleid
d. Verbonden partijen

e. Open eind regelingen
Sociaal Domein
f. Garant en borgstellingen
Garant- en borgstellingen
g. Overige (externe) factoren

Totaal
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Toelichting categorieën
a. Aansprakelijkheid/ eigendommen /bedrijfsvoering
Dit betreft onder andere 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 lopen we risico op de personeelslasten/ inhuur. Het wordt steeds moeilijker om bepaalde vacatures te
vervullen. Er zijn niet/ zeer moeilijk mensen meer te vinden. Dat kan leiden tot hogere personeelslasten, omdat er
meer extern moet worden ingehuurd/ingekocht. Op dit moment is de markt dusdanig, dat zelfs dit niet meer altijd
lukt, wat ook maakt dat de tarieven zeer sterk zijn gestegen. Dit leidt, naast extra kosten, ook tot een nog hogere
druk op de staande organisatie, wat vervolgens tot hoger ziekteverzuim kan leiden.
De risico’s ten aanzien van ICT worden de komende jaren steeds groter met betrekking tot bijvoorbeeld hacks,
ransomware, DDOS-aanvallen. Natuurlijk zijn er de nodige maatregelen genomen om hackers zoveel mogelijk te
weren, en worden medewerkers regelmatig gewaarschuwd om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, maar
hackers zijn inventief en bedenken telkens nieuwe wegen om de beveiliging te omzeilen. De financiële gevolgen
van een hack kunnen groot zijn.
De post bedrijfsvoering overig betreft tot slot 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"
• Dividend: de gemeente ontvangt dividend van Alliander, Vitens en de Bank Nederlandse Gemeenten. De totale
dividendraming is in de begroting al verminderd tot € 600.000. Vanwege de energietransitie heeft Alliander, zoals
bekend, voor de komende jaren forse investeringen nodig om het netwerk te verduurzamen en
toekomstbestendig te maken. Hiertoe moeten zij het eigen vermogen versterken, bij voorkeur met achtergestelde
leningen die door de aandeelhouders worden verstrekt (om daarmee de rentelasten zo laag mogelijk te houden).
Mocht dit niet lukken, dan lopen we het risico dat de dividenduitkering nog verder daalt of zelfs voor een periode
volledig vervalt, zoals nu bij Vitens al aan de orde is. Vanwege verscherpte regelgeving voor banken door de
Europese Centrale Bank als gevolg van Covid, krijgt de BNG te maken met mogelijk noodzakelijke versterking van
het eigen vermogen. Ook hier ligt daardoor een risico op het uit te keren dividend.
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.

114

Regelingen en maatregelen Sociaal Domein (Jeugd, WMO):
In het sociaal domein is sprake van een aantal majeure ontwikkelingen die kansen en onzekerheden meebrengen
voor 2022. Zij worden genoemd op blz. 21 t/m 23 van de Voorjaarsnota 2022. Een korte samenvatting:
• In de regio loopt een traject om te komen tot nieuwe inkoopafspraken met aanbieders vanaf 2022. Er worden
kostenbesparingen verwacht, maar deze zijn reeds ingeboekt in de begroting. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen leiden tot tegenvallers;
• Per 1 januari 2022 is Doetinchem geen centrumgemeente meer voor beschermd wonen in de hele regio. Alle
gemeenten gaan zich inzetten voor de betreffende inwoners. Het financiële effect van dit hele proces is nog niet
bekend;
• Vanaf 2022 is de gemeente waar een jeugdige staat ingeschreven verantwoordelijk voor de zorgvraag en de
betaling ervan van de jeugdige, ook wanneer deze verblijft in een instelling in een andere gemeente. Het financieel
effect ervan is nog onduidelijk, maar kan aanzienlijk zijn, zowel positief als negatief;
• De invoering van het abonnementstarief in de Wmo (vanaf 1 januari 2019) heeft een aanzuigende werking;
• Voor 2021 heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Het is nog onduidelijk welke
extra middelen beschikbaar komen voor de jaren daarna. Het is aan het nieuwe kabinet om daarover definitieve
besluiten te nemen;
• Het is nog onduidelijk of de gemeente in aanmerking komt voor een nieuwe compensatieregeling voor
gemeenten, die zijn geconfronteerd met een aanzienlijk stijging voor de kosten van voogdij en 18+;
• Het is nog onduidelijk welk effect Covid-19 en de lockdowns hebben gehad op de mentale gezondheid voor onze
inwoners en wat dit doet met toekomstige zorgvraag;
Regelingen en maatregelen Sociaal Domein (Participatie)
• Uitvoering Participatiewet in eigen beheer: De uitvoering van de participatiewet in eigen beheer per 1 januari
2021 en de oprichting van de Oude IJsselstreek B.V. brengt risico’s met zich mee, die voorheen onder primaire
verantwoordelijkheid van Laborijn vielen. De hoogte van deze risico’s is in grote mate afhankelijk van de manier
waarop de nieuwe werkwijze wordt vormgegeven.
• De gemeente Oude IJsselstreek is sinds januari 2021 volledig zelfstandig verantwoordelijk voor overschotten en
tekorten op de Buiguitkering (gebundelde uitkering art. 69 Participatiewet). Indien een gemeente een tekort heeft
omdat er meer bijstandsuitkeringen moeten worden uitbetaald dan dat in deze Buig uitkering van het Rijk wordt
voorzien kan de gemeente aanspraak maken op de zgn.
• Vangnetuitkering. Hiervoor moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen. Niet alleen moet het tekort
boven de 7,5 % van de totale Buiguitkering uitkomen, de gemeente wordt ook getoetst of het voldoende heeft
gedaan om tot tekortreductie (term ministerie) te komen. Een aantal van deze voorwaarden zijn deels afhankelijk
van politieke keuzes zoals het inzetten van boetes en maatregelen en het actief opleggen en innen
terugvorderingen en verhaal. De keuzes die hierin gemaakt worden moeten we zien in het licht van de
vastgestelde visie. Werken vanuit de bedoeling is niet louter gericht op handhaving maar zaken in perspectief
zetten en integraal afwegen.
• De gemeente Oude IJsselstreek is al jaren een zgn. nadeel-gemeente. Dit houdt in dat de gemeente al jaren
minder Buig ontvangt dan dat zij werkelijk nodig heeft om de uitkeringen te betalen. De verwachting is dat dit ook
in 2021 zal zijn. Voor het begrotingsjaar 2022 is de verwachting dat het Buig budget wederom niet voldoende zal
zijn als gevolg van het eerder genoemde verdeelsysteem. Er zijn twee zaken die hier van invloed op kunnen zijn. Of
het verdeelsysteem gaat aangepast worden of het lukt de gemeente om via inzet van STOER de aantallen
uitkeringen omlaag te brengen.
• Uittreding Laborijn – financiële afwikkeling. De gemeente Oude IJsselstreek is per 1 januari 2021 uit de
Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn (hierna: Laborijn) getreden. Begin 2021 heeft de
gemeente van Laborijn een afrekening ontvangen voor de uittredingssom. Gemeente Oude IJsselstreek heeft de
hoogte van deze afrekening bestreden. Bij de voorbereiding van de begroting is het proces rond de vaststelling
van de uittredingssom nog niet afgerond.
• Exploitatiesubsidies
• Leerlingenvervoer
• ZIN (Zorg in Natura)
f. Garant/borgstellingen
Het overzicht van de borg-/garantstellingen is opgenomen in de jaarstukken.
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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.
• Herijking gemeentefonds. De invoering van het nieuwe verdeelmodel van het Gemeentefonds is opnieuw met
een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. De verwachting was dat het effect voor onze gemeente neutraal tot licht
positief zou uitvallen. Naar aanleiding van de reacties vanuit verschillende gemeenten, heeft een nieuwe herijking
plaatsgevonden. Op basis van de laatste berichten, lijken de perspectieven voor onze gemeente gunstiger te zijn
en positief uit te vallen. Dit betreft echter nog altijd een voorlopige inschatting. Na definitieve besluitvorming over
de invoering van het verdeelvoorstel vindt nog een actualisatie plaats, waarna de herijking ingaat per 1 januari
2023.
• Covid. Met het verstrijken van de tijd komen ook de risico’s rond Covid in een ander daglicht te staan. De
gevolgen van Covid treffen vooral bepaalde groepen ondernemers en inwoners, zoals de evenementenindustrie
en kwetsbare doelgroepen. Natuurlijk is er staatssteun, maar het kan niet worden uitgesloten dat de gemeente
(op termijn) geconfronteerd wordt met gevolgen. De gevolgen op langere termijn zijn nog niet te overzien. Hoe de
effecten op de leefbaarheid, winkelkernen, economie en maatschappelijk middenveld uiteindelijk uitpakken,
kunnen we op dit moment niet voorspellen.

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

=

------------------------------------------------

23.864

=

benodigde
weerstandscapaciteit (risico's)

-----------

=

3,59

6.649

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.
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Kengetallen
(x 1.000)

Begroting
2021
(stand 1-1)

Rekening
2020

1a Netto schuldquote

Begroting
2022
(stand 1-1)

104,6%

120,4%

115,4%

1b Netto schuldquote gecorrigeerd

95,8%

120%

107,1%

2 Solvabiliteitsratio

17,3%

14%

15,5%

3 Grondexploitatie

6,5%

4%

9,7%

4 Structurele exploitatieruimte

1,3%

0,98%

0,1%

99,2%

100,4%

99,1%

5 Belastingcapaciteit*

* Gebaseerd op het landelijk gemiddelde van € 811 (2021) voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning.

Signaleringswaarden

Waarde
Oude IJsselstreek

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Netto schuldquote

115,4%

<90%

90-130%

>130%

Netto schuldquote, gecorrigeerd

107,1%

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

15,5%

>50%

20-50%

<20%

Grondexploitatie

9,7%

<20%

20-35%

>35%

Structurele exploitatieruimte Begroting

0,14%

Structurele exploitatieruimte MJR 2025

0,42%

Belastingcapaciteit

99,1%

<95%

95-105%

>105%

Weerstandsvermogen

359%

>100%

80-100%

<80%

Begr en MJR>0% Begr of MJR >0% Bgr en MJR <0%
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Financiële positie
Financiële begroting
Toelichting
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor, dat er naast de
programmabegroting en de paragrafen ook een “financiële begroting” wordt gemaakt. Hierin wordt inzicht
gegeven in:
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•

de meerjarenraming/ prognose meerjarenperspectief 2022 – 2025

•

het overzicht van baten en lasten

•

overzicht van incidentele baten en lasten

•

de financiële uitgangspunten

Meerjarenraming
In de meerjarenraming wordt de ontwikkeling van het saldo aangegeven vanaf het uitgangspunt in de
programmabegroting 2021 en vervolgens de autonome en structurele ontwikkelingen. Immers, we sturen op een
structureel meerjarig sluitend resultaat.
NB. Alle positieve bedragen dragen bij aan een positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo, negatieve bedragen
verslechteren het resultaat.
De toelichting op de autonome ontwikkelingen en beleidsmatige ontwikkelingen zijn onder de betreffende
opgaven en programma’s benoemd.
Meerjarenraming 2022- 2025
Structureel resultaat Programmabegroting 2021 - 2024

2022

2023

2024

2025

462

720

1.087

1.087

Afwijkingen 1e berap

-70

-70

-70

-70

1

2e berap: Reguleren openbare ruimte

20

20

20

20

5

2e berap: OZB inkomsten areaaluitbreiding

45

45

45

45

5

2e berap: Algemene uitkering

480

232

120

440

5

Dividend bijstelling

-318

-318

-318

-318

5

OZB indexering eigen accommodaties

-37

-37

-37

-37

5

Kapitaallasten (renteomslag)

119

131

140

136

Indexering

-87

-61

-83

-83

Diverse autonome wijzigingen

-17

-18

-9

-9

135

-76

-192
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-25

-25

-25

-25

Autonome ontwikkelingen structureel

Totaal structurele autonome ontwikkelingen
Beleidsmatige ontwikkelingen structureel
1

Tegel eruit, boom erin

1

Landschapsfonds

1

Versnelling woningbouw

1

Civiele kunstwerken

-40

-40

-40

-40

1

Dekking revitaliseringsbudget wonen

205

205

205

205

4

Personeelslasten

-419

-419

-419

-419

4

Verkiezingen

5

Nieuwe investeringen

-40

-40

-40

-40

-100

-100

-100

-100

-14

-14

-14

-14

-9
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-257

-276

Totaal structurele beleidsmatige ontwikkelingen

-442

-316

-690

-709

Structureel resultaat 2022- 2025

155

328

205

502
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Incidenteel resultaat programmabegroting 2021 - 2024

-337

-250

-234

-234

Autonome ontwikkelingen incidenteel
1

Accommodaties (Wesenthorst; oa energielasten)

-48

-48

-48

-

5

Bestuur bijstelling voorziening

201

-

-

-

5

Bijstelling kapitaallasten (lopende investeringen)

408

27

-9

2

1

-20

-

-1

562

-40

-57

1

Diverse autonome wijzigingen
Totaal incidentele autonome ontwikkelingen
Beleidsmatige ontwikkelingen incidenteel
1

Uitnodigingskader wonen buitengebied

-25

-

-

-

1

Versnelling woningbouw

-350

-350

-350

-

1

Doorontwikkeling DRU-IP

-100

-

-

-

1

Dekking revitaliseringsbudget wonen

170

195

195

-

5

Amendement 1 juli 2021 raadsvergadering

350

250

-

-

5

Personeelslasten

-516

-415

-

-

5

P&O werving en selectie en nieuw verlof systeem

-36

-24

-

-

Totaal incidentele beleidsmatige ontwikkelingen

-507

-344

-155

0

Incidenteel resultaat 2022-2025

-283

-634

-446

-233

Totaal resultaat meerjarenraming 2022-2025

-128

-307

-241

269

*Saldo resultaat wordt voor 2022 t/m 2024 onttrokken uit de algemene reserve en voor 2025 toegevoegd.
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Overzicht van baten en lasten
Bij de afzonderlijke programma’s is steeds een overzicht van de baten en lasten opgenomen. In de volgende tabel
treft u een totaaloverzicht van alle programma’s aan. Volgens het BBV mogen de mutaties in de reserves niet via
de programma’s lopen, maar moeten afzonderlijk zichtbaar zijn.
Daardoor ontstaan er twee exploitatiesaldo’s, te weten een saldo vóór resultaatbepaling en een saldo na
resultaatbepaling. Concreet betekent dit dat er eerst een telling wordt gemaakt van de begroting zonder de
mutaties in de reserves (= vóór resultaatbepaling). Daarna volgt een telling rekening houdend met stortingen inen onttrekkingen aan de reserves (= na resultaatbepaling).
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Overzicht van incidentele baten en lasten
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Financiële uitgangspunten
Beleidsuitgangspunten
Basis voor de financiële uitgangspunten is het coalitieprogramma 2018-2022. Financiën in balans, het behouden
van een gezonde financiële positie. Daarbij is in het coalitieprogramma een aantal uitgangspunten gedefinieerd:
•

Meerjarig structureel sluitende begroting behouden.

•

Uitvoering sociaal domein binnen beschikbare budgetten.

•

Weerstandsratio minimaal op een niveau van 2 houden.

•

Zalmnorm (Alle niet-bestede middelen naar de algemene reserve en efficiency gaat voor
lastenverhoging).

•

Verhoging OZB trendmatig tot maximaal 3% als het beleid maximaal gericht is op besparingen en
efficiency, én de besparingen daadwerkelijk ingezet voor sluitende exploitatie.

Financiële sturing op basis van integrale besluitvorming
Om een integraal afgewogen beleidsontwikkeling te garanderen is het belangrijk om zowel bestuurlijk als
ambtelijk een zelf opgelegde discipline te handhaven.
Het gaat dan om twee dingen:
•

Een gelijkmatige, voorspelbare financiële ontwikkeling omdat onzekerheid op dit punt tot bestuurlijke
onrust leidt en direct de bestuurlijke aandacht afleidt van waar het werkelijk inhoudelijk om gaat.

•

Beperking van tussentijdse beleidswijziging vooral met significante financiële impact. Het risico wordt
dan groot dat tot verkeerde/onnodige beleidswijzigingen wordt besloten.

Dat stelt ons als bestuur ook voor de nodige uitdagingen. Enerzijds dat we accepteren dat:
•

100% controle niet mogelijk is

•

inschattingen verkeerd kunnen zijn

Anderzijds dat we vóóraf spelregels afspreken, vastgesteld in de begrotingsdoctrine.
Tussentijds bijsturen van inhoudelijk beleid zonder financiële consequenties is altijd mogelijk. Tussentijdse
voorstellen met financiële consequenties, die per definitie dus niet integraal kunnen worden afgewogen met
andere beleidsontwikkelingen, moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
Op basis van deze discipline moet tussentijdse besluitvorming over ontwikkelingen met financiële en/of
capaciteitsgevolgen voldoen aan twee O’s: Onvermijdelijk en Onuitstelbaar. Alle andere voorstellen met structurele
financiële en of capaciteitsgevolgen worden opgespaard tot de volgende begroting zodat een meerjarige integrale
afweging mogelijk blijft.

Begrotingsdoctrine
In de financiële verordening is opgenomen dat de raad deze spelregels vastlegt in een begrotingsdoctrine of
begrotingsnorm opgenomen. Voor deze nieuwe raadsperiode stellen we voor om de doctrine te actualiseren op
het punt van de leningenportefeuille. Het eerder in de begroting 2016 verwachte maximum zal niet worden
gehaald. In het coalitieprogramma is verdere afbouw opgenomen. Dit kan in de doctrine worden opgenomen.
Met deze doctrine stelt de raad vooraf kaders om te bepalen wat er moet gebeuren als een bepaalde financiële
situatie zich voordoet.
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We hanteren voor de komende vier jaar de begrotingsdoctrine:
1.

De begroting moet elk jaar structureel sluitend zijn gedurende de gehele periode (vier jaar).

2.

Overschotten terug naar algemene reserve.

3.

Verwachte tekorten of overschotten binnen programma oplossen. Gedurende het jaar wordt een
verwacht begrotingsoverschot of - tekort niet tussen programma’s gecompenseerd om te voorkomen
dat er onnodig en/of verkeerd wordt bijgestuurd op strategisch belangrijke onderwerpen.

4.

Tussentijdse voorstellen (zoals eerder bij de P&C cyclus inhoudelijk toegelicht) kunnen alleen op basis
van de twee O’s (onuitstelbaar en onvermijdelijk).

5.

De reserves moeten minstens voldoende zijn om een weerstandsratio van 2 te behouden die in de
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt vastgesteld.

6.

Investeringen op basis van meerjarenraming.

Technische uitgangspunten
De begroting is op de volgende punten als volgt doorgerekend:
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•

Loonontwikkeling
De CAO gemeenteambtenaren liep eind 2020 af. Vooruitlopend op een nieuwe CAO hanteren wij voor
2022 de volgende uitgangspunten:
• Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen met 1%
• Per 2022 stijgen de salarissen met 1%
•Prognose hogere premie-ontwikkelingen ten opzichte van 2021 € 60.000

•

Prijsontwikkeling
De budgetten en subsidies zijn bijgesteld naar het daadwerkelijk verwachte prijsniveau 2022. Er wordt
dus geen generieke prijscompensatie toegepast.

•

Geen meerjarige loon- en prijscompensatie
Voor de begrotingsjaren 2023-2025 gaan we uit van het prijsniveau 2022. Er is dus zowel voor de
inkomsten als de uitgaven geen rekening gehouden met verdere loon- en prijsstijging. De
beleidsaanname daarbij is dat dit meerjarig een budgettair neutrale ontwikkeling is.

•

Renteontwikkeling
Voor de berekening van de kapitaallasten (renteomslag) is uitgegaan van 1,00 %. Bij het opmaken van de
jaarrekening wordt de renteomslag opnieuw berekend en tot de werkelijke omvang doorbelast aan de
producten.

•

Rijksuitkeringen
De meicirculaire 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is bepalend voor de op te nemen
raming in de begroting 2022-2025. Daarnaast is voor de jaren 2022-2025 de verdeelwijze middelen
jeugdzorg verwerkt (de jaren 2023-2025 voor 75%)

•

Belastingen en tarieven
De tarieven die gezamenlijk de woonlasten bepalen (riool, afval, OZB) bepalen we zodanig dat deze
maximaal 3% stijgen. Gezien de ontwikkelingen bij met name afval betekent dit dat de OZB-opbrengsten
niet worden verhoogd. De woonlasten stijgen, rekening houdend met de mutaties in de riool- en
afvalstoffenheffing, met gemiddeld 2,99%.
Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing (voor beide netto na kwijtschelding) gaan we uit van 100%
kostendekkendheid. De paragraaf Lokale Heffingen geeft een verdere toelichting op de belastingen en
leges.

Geprognotiseerde balans
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Toelichting op de balans activa

De activa bestaan uit vaste en vlottende activa.
Vaste activa bestaan uit de bezittingen van de gemeente die zij langdurig gebruikt voor haar bedrijfsvoering. Deze
bestaan uit de (im)materiële vaste activa en financiële vaste activa. De vlottende activa zijn bezittingen met een
looptijd korter dan 1 jaar en bestaan uit de voorraden, vlottende vorderingen, liquide middelen en overlopende
activa.
a. (Im)materiële vaste activa
Dit betreft voornamelijk materiele vaste activa die bestaan uit investeringen met economisch of maatschappelijk
nut.
•

In erfpacht gegeven gronden worden gewaardeerd tegen uitgifteprijs

•

Investeringen met economisch nut zijn gewaardeerd ten verkrijging- of vervaardigingprijs.

•

Investeringen met maatschappelijk nut zijn gewaardeerd ten verkrijging- of vervaardigingprijs. Reserves
en specifieke investeringsbijdragen mogen in mindering worden gebracht. Op het saldo wordt
afgeschreven, waarbij vervroegd afschrijven is toegestaan.

•

Activa met een verkrijgprijs minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en
terreinen.

•

Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

•

De afschrijvingstermijnen zijn te vinden onder bijlage I.

Immateriële vaste activa (IVA) betreft vaste activa die niet stoffelijk van aard zijn en tevens niet onder de
financiële vaste activa worden begrepen. Dit betreft voornamelijk kosten van onderzoek en ontwikkelingen
(afschrijvingstermijn maximaal 5 jaar).
b. Financiële vaste activa
Financiële vaste activa (FVA) betreffen:
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•

Verstrekte langlopende geldleningen met een maatschappelijke bestemming.

•

Verstrekte hypotheken aan eigen personeel (sinds 2009 niet meer toegestaan).

•

Aandelen in gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en effecten.

c. Voorraden
De voorraden bestaan vanaf 2016 uit bouwgronden in exploitatie. De niet in exploitatie genomen bouwgronden
(Niegg) zijn per 1 januari 2016 komen te vervallen. De gronden die voorheen onder deze categorie vielen, zijn nu
opgenomen op de balans onder de materiële vaste activa, mits er geen korte termijn ontwikkeling is te
verwachten.
d. Vlottende vorderingen (uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar)
Dit betreft vorderingen op openbare lichamen, debiteuren, crediteuren en uitzettingen in de schatkist. De
uitzettingen in de schatkist worden per kwartaal vastgesteld.
e. Liquide middelen
Dit betreft onze banksaldi bij de banken, waaronder BNG, Rabobank en interne kas (balie burgerzaken).
f. Overlopende activa
Hieronder worden gerekend de nog te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde bedragen en de overige overlopende
activa.

Toelichting op de balans passiva

De passiva bestaan uit vaste en vlottende passiva.
Vaste passiva zijn het lang vermogen waarmee de bezittingen zijn gefinancierd, bestaande uit het eigen
vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) en het vreemd vermogen (voorzieningen en vaste
schulden).
Vlottende passiva bestaan uit de kortlopende vorderingen, namelijk de netto vlottende schulden en overlopende
passiva.
a. Eigen vermogen: algemene reserve en bestemmingsreserves
De algemene reserve is bedoeld om mogelijke risico’s en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Het is
een vermogensbestanddeel dat bedrijfseconomisch gezien vrij opneembaar is. De bestemmingsreserves zijn
door de raad vastgesteld. Hier zijn specifieke bestemmingen aan gegeven.
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b. Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor kosten die al voorzien worden, maar waarvan de kosten in de komende
jaren komen, dan wel per jaar sterk fluctueren (egalisatie).
c. Vaste schulden
Dit zijn de schulden met een looptijd van één jaar of langer. De langlopende leningen.
d. Vlottende schulden
De vlottende schulden zijn schulden met een looptijd korter dan een jaar. Bijvoorbeeld de saldi bij diverse banken
en kasgeldleningen.
e. Overlopende passiva
Hieronder worden bijvoorbeeld gerekend de nog te betalen bedragen, van derden verkregen middelen en vooruit
ontvangen bedragen.
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Bijlagen

130

Bijlage A: Kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari 2021

Werkelijk

Raming

Raming

2020

2021

2022

Sociaal:
Uitkeringsgerechtigden:
IAOW

53

53

54

IAOZ

6

6

6

WWB

526

526

534

Totaal
Leerlingen in het voortgezet onderwijs:

585

585

594

2.200

2.096

2.041

39.386

39.345

39.295

7.109

7.109

7.042

22.904

22.681

22.507

9.373

9.555

9.746

13.598

13.598

13.598

1.388

1.388

1.388

Inwoners:
Totaal
< 18 jaar *
18-64 jaar *
> 64 jaar
Fysiek:
Oppervlaktes(ha):
Oppervlakte
waarvan - openbaar groen, zonder bermen
binnenwater
Aantal m2 gazon:
Aantal bomen:
Aantal lichtpunten:

197

197

199

811.639

811.639

811.639

35.572

36.210

36.700

7.612

7.803

7.803

1.820.500

1.478.277

1.478.277

453.700

563.946

563.946

13.400

6.742

6.742

157.500

220.452

220.452

Wegen, fiets- en voetpaden:
Aantal m2 wegen met een asfaltverharding
Aantal m2 wegen met een elementverharding
Aantal m² parkeren met asfaltverharding
Aantal m² parkeren met elementverharding
Aantal m² trottoir/voetpad met asfaltverharding

3.600

5.210

5.210

Aantal m² trottoir/voetpad elementverharding

359.700

433.074

433.074

Aantal m² fietspad met asfaltverharding

114.500

100.120

100.120

Aantal m² fietspad met elementverharding

14.900

18.824

18.824

119.100

118.610

118.610

Aantal betonnen bruggen

31

31

31

Aantal houten bruggen

13

13

13

Aantal stalen bruggen

3

3

3

900

900

900

12

12

12

5

5

5

Aantal m² semi-verharde paden + zandwegen
Kunstwerken:

Aantal m1 stalen damwand
Aantal m1 aanlegsteiger
Fonteinen, waterelementen en vijvers (stuks)
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Kunst in de openbare ruimte:
Reguliere kunst (stuks)

35

35

35

Herdenkingsmonumenten (stuks)

13

13

13

Riolering:
Aantal km riolering -gemengd

154

140

140

Aantal km riolering -vuilwater

29

50

65

Aantal km riolering -hemelwater

40

40

40

Aantal vuilwateroverstorten

46

46

46

Aantal verbeterd gescheiden overstorten

13

13

13

Aantal bergbezinkbassins

19

19

19

Aantal rioolgemalen

37

37

37

Aantal km persleiding (gemalen)

21

21

21

Aantal pompunits buitengebied

987

987

987

Aantal km persleiding (pompunits)

177

177

177

16

16

16

Aantal straatkolken

15.000

15.000

15.000

Aantal rioolaansluitingen

17.500

17.500

17.500

Aantal woonruimten:

17.401

17.451

17.498

11

11

11

3

3

3

Aantal IBA’s

Aantal kernen:
Waarvan groter dan 500 adressen
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Bijlage B: Investeringslijst (investeringen 2022-2025)
INVESTERINGEN 2022-2025

2022

2023 2024 2025

Investering
x1.000

Toelichting

Pgr Investering
1

Vervanging voertuigen buitendienst

295

295

295

295 Vanuit programmabegroting 2019-2022; wordt periodiek bijgesteld.

1

Infrastructuur (wegen) en fietspaden

600

600

600

600 Wegreconstructies en fietspaden.

1

Vervanging verkeersborden

1

Nieuwe toplaag atletiekbaan

1

Beregeningsinstallatie voetbalverenigingen

1

Voetpad Paasberg- Schuylenburg

3

IKC (primair onderwijs) Gendringen

3

3
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25

Vanuit programmabegroting 2021-2024
221

Vanuit programmabegroting 2021-2024

25

Vanuit de accommodatiekostensubsidie hebben 2 voetbalverenigingen een aanvraag gedaan voor een
bijdrage van 30% voor de aanleg van een ondergrondse beregeningsinstallatie. Een ondergrondse
beregeningsinstallatie is een duurzame investering die veel menselijke arbeid vervangt. Daarnaast kan
de ondergrondse beregeningsinstallatie digitaal per app aangestuurd worden. Hiermee kan zuinig
worden gesproeid en op elk moment. De velden zullen hierdoor beter van kwaliteit worden, wat de
sportbeoefening te goede komt. De verenigingen organiseren de overige 70% van de investering.

200

Voetpad langs fietspad tussen de Paasberg en Schuylenburg. Met het verleggen van het
hoofdfietsnetwerk en de nieuwbouw van Almende-Laudis, wordt de druk op het fietspad groter. Om de
druk op het fietspad te verlagen, wordt er een voetpad langs dit fietspad gerealiseerd, mede op verzoek
van bewoners van Schuylenburg en andere aanwonenden.

2.625

2.480

Conform Voorjaarsnota 2022: De totale kosten voor de verbouw/ nieuwbouw van het IKC Gendringen
bedragen 5.450.000, verdeeld over 3 jaren. Hiervan was 345.000 geraamd in 2020. Deze bedragen zijn
gewijzigd om aan te sluiten bij de actualiteit. Zo is sprake van een hoger leerlingenaantal (meer m2),
wordt uitgegaan van nieuwbouw, ENG en zijn de budgetten nu gebaseerd op de actuele marktprijzen.
Het opgenomen budget betreft de stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en
tijdelijke huisvesting. Kosten voor de aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en
dus ook nog niet meegenomen.

IKC Silvolde

185

5.250

Conform Voorjaarsnota: De totale kosten voor de uitbreiding en aanpassing van het IKC Silvolde
bedragen 5.770.000, verdeeld over 3 jaar. Hiervan van 335.000 geraamd in 2021.Deze bedragen zijn
gewijzigd om aan te sluiten bij de actualiteit. Zo is sprake van een hoger leerlingenaantal (meer m2),
ENG en zijn de budgetten nu gebaseerd op de actuele marktprijzen renovatie/nieuwbouw, die samen
zorgen voor een noodzakelijke bijstelling van het budget. Het opgenomen budget betreft de
stichtingskosten van het gebouw inclusief de kosten van sloop en tijdelijke huisvesting. Kosten voor de
aanpassing van de verkeersituatie etc. zijn nog niet inzichtelijk en dus nog niet meegenomen.

Ventilatiemaatregelen scholen

300

Betreft uitvoering Rijkssubsidieregeling SUVIS, die in 2021 in het leven is geroepen en er op gericht is
om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. Bij de uitwerking zal de gemeenschappelijke
financiering door overheid en schoolbesturen nog nader worden uitgewerkt. Hiertoe reserveren we een
bedrag van 300.000.

1

Oude IJsselzone

100

3

Inzet op bedrijventerreinen

3

Impulsprogramma economie

1

Speelruimteplan

1

Vergroenen Centra

1

Fietspad Landfort

100

Vanuit VJN 2022

5

Informatisering;Belastingapplicatie

115

Vanuit VJN 2022

1.300

100

PM

PM Conform Voorjaarsnota 2022 en Begroting 2021: Conform het programmaplan, voeren we vanuit de
bestaande investeringsmiddelen een aantal maatregelen uit rondom de Oude IJsselzone. Op basis van
het in 2022 vast te stellen ontwikkelprogramma, worden de benodigde investeringen vanaf 2023 en
verder uitgewerkt.

1.300 1.300

Vanuit VJN 2021

400
85

Vanuit VJN 2021
PM

PM

PM Vanuit VJN 2022

PM

PM

PM Vanuit VJN 2022; in 2022 zijn er geen investeringsmiddelen nodig. Met de Voorjaarsnota/Begroting
2023 worden de benodigde investeringen voor 2023 en verder nader bepaald.

Pgr revolverende leningen
1

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

500

3

Innovatie fonds

500

2.500

0

Vanuit Programmabegroting 2021

Vanuit VJN 2022

Totaal investeringen*

7.355 12.746 2.195

Riolering*
x1.000

2022

895

2023 2024 2025 Toelichting

Pgr Investering
1

Aanpassingen aan mechanische riolering

419

419

419

419 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020

1

Reconstructies wegen nav
weginspecties/rioolvervanging

250

250

250

250 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020

1

Riolering vervanging vrijvervalriolering

Totaal investeringen*

1.543

1.543 1.543 1.543 Conform gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2017-2020

2.212

2.212 2.212 2.212

* De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting
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Bijlage C: Reserves en voorzieningen 2022-2025
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136
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Bijlage D: Overzicht in beeld
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Bijlage E: Staat van personeelslasten
Staat van personeelslasten
(x 1.000)

2022*

2022

2023

2024

2025

gemeenteraad

412

424

424

424

424

college

589

594

594

594

594

griffie

275

286

286

286

286

directie

144

146

146

146

146

2.076

2.012

2.012

2.012

2.012

team contractmanagement

937

1.078

1.028

1.028

1.028

pool projectleiders

564

549

549

549

549

publieksbalie

1.427

1.383

1.383

1.383

1.383

wijken en beheer

4.720

4.959

4.959

4.959

4.959

beleid

3.100

3.600

3.549

3.479

3.479

ondersteuning

3.290

3.823

3.823

3.638

3.638

sociaal domein

2.156

2.474

2.474

2.314

2.314

19

19

19

19

19

19.939

21.347

21.246

20.831

20.831

-2.057

-2.057

-2.057

-2.057

-2.057

17.882

19.290

19.189

18.774

18.774

100

100

100

100

100

30

30

30

30

30

kern

marktgelden
vacatureruimte:
uit programma begroting 21-24:**

Dekking sociaal domein pg 2

verv. Personeel bij ziekte
verv. Personeel OR
verkoop / aankoop verlof

230

13

13

13

13

13

opleidingen

246

256

256

256

256

flexibele schil

190

190

190

190

190

overwerk buitendienst
* 2022 uit Programmabegroting 2021 t/m 2024
** verwerkt in de ramingen per team

139

30

30

30

30

30

18.491

19.909

19.808

19.393

19.393
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Bijlage F: Indicatoren
Wij nemen conform de richtlijnen uit het BBV een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en
jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot
bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen.
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https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
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Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden
Overzicht baten en lasten per taakveld (x 1.000)

2021

2022

lasten

baten

2023

lasten

baten

2024

lasten

baten

2025

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.089

1.128

1.411

1.109

1.191

1.109

1.108

1.087

1.353

1.087

2.1 Verkeer en vervoer

6.111

79

6.171

147

6.438

147

6.363

147

6.353

147

2.2 Parkeren

364

-

351

-

349

-

350

-

347

-

2.5 Openbaar vervoer

120

-

116

-

117

-

117

-

117

-

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.2 Sportaccommodaties
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.341

1.069

3.454

1.075

3.398

1.075

3.396

1.075

3.378

1.075

171

-

171

-

171

-

171

-

171

-
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11

165

11

179

11

167

11

124

11

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

4.796

37

4.870

37

4.832

37

4.829

37

4.767

37

7.2 Riolering

7.815

8.290

7.911

8.386

8.181

8.656

8.297

8.772

8.483

8.958

7.3 Afval

3.186

3.753

3.822

4.395

3.824

4.395

3.820

4.395

3.818

4.395

810

23

928

23

805

23

767

23

766

23

240

240

241

240

243

240

243

240

243

240

2.142

534

2.173

407

2.151

407

2.152

407

1.971

407

8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Totaal Programma 1

30.320

15.162

31.785

15.830

31.879

16.100

31.778

16.193

31.893

16.379

Programma 2
5.1 Sportbeleid en activering

943

280

691

-

691

-

691

-

691

-

1.925

4

1.944

2

1.943

2

1.933

1

1.924

1

936

84

962

82

961

81

960

80

960

80

2.721

268

2.761

268

2.753

268

2.753

268

2.753

268

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3 Inkomensregelingen

12.682

9.143

13.956

9.340

13.998

9.482

13.898

9.482

13.798

9.482

6.4 Begeleide participatie

4.838

-

4.780

-

4.598

-

4.425

-

4.281

-

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.6 Media
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
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6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.150

-

1.235

-

1.254

-

1.280

-

1.317

-

793

340

793

340

793

340

793

340

793

340

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

8.840

53

10.025

303

9.528

303

9.552

303

9.689

303

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

10.399

150

11.073

150

10.298

150

10.298

150

10.298

150

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

192

-

192

-

192

-

192

-

192

-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.301

-

1.430

-

1.430

-

1.430

-

1.430

-

867

-

887

-

887

-

887

-

887

-

7.1 Volksgezondheid
Totaal Programma 2

47.588

10.321

50.729

10.486

49.325

10.627

49.092

10.625

49.012

10.625

Programma 3
3.1 Economische ontwikkeling

1.143

-

968

-

1.091

-

1.157

-

1.220

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

202

20

188

22

188

22

189

22

188

22

3.4 Economische promotie

589

50

323

51

323

51

323

51

323

51

4.1 Openbaar basisonderwijs

336

-

335

-

335

-

336

-

336

-

4.2 Onderwijshuisvesting

1.411

17

1.343

17

1.387

17

1.712

17

1.699

17

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.307

977

2.570

1.242

2.393

1.087

2.235

932

2.232

932

Totaal Programma 3

5.987

1.064

5.726

1.332

5.717

1.177

5.952

1.022

5.999

1.022

Programma 4
0.2 Burgerzaken

1.241

382

1.225

345

1.199

289

1.445

716

1.446

703

0.61 OZB woningen

269

50

271

50

265

50

265

50

265

50

0.62 OZB niet-woningen
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0.64 Belastingen overig

-

6

-

6

-

6

-

6

-

6

2.421

14

2.415

14

2.409

13

2.433

13

2.409

13

1.2 Openbare orde en brandweer

279

18

279

18

282

18

281

18

279

18

7.4 Milieubeheer

998

3

1.003

3

1.004

3

1.006

3

1.006

3

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

207

126

207

126

207

126

201

126

201

126

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal Programma 4

145

5.543

126

600

5.525

126

563

5.491

127

506

5.758

127

933

5.733

920

Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Bestuur
0.4 Overhead
0.5 Treasury

1.935

-

1.766

-

1.968

-

1.970

-

1.970

-

10.929

57

12.814

-

12.572

-

12.245

-

12.182

-

112

1.102

93

674

107

759

103

759

98

759

0.61 OZB woningen

6.152

6.197

6.197

6.197

6.197

0.62 OZB niet-woningen

2.636

2.636

2.636

2.636

2.636

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

64.886

-

69.510

-

68.108

-

67.874

-

68.141

461

200

149

200

149

200

149

200

149

200

5

-

3

-

3

-

3

-

3

-

0.10 Mutaties reserves

379

1.120

661

1.605

604

1.290

604

996

873

815

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

257

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting(VpB)

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.4 Economische promotie

57

57

57

57

57

156

160

160

160

160

Totaal Bedrijfsvoering / Overhead / Algemene dekkingsmiddelen

14.078

76.367

15.486

81.040

15.404

79.407

15.073

78.880

15.275

78.966

Saldo van baten en lasten

103.516

103.516

109.251

109.251

107.817

107.817

107.654

107.654

107.912

107.912
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Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s
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Bijlage I: Afschrijvingstabel
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