
BIJLAGE 3 – LANGETERMIJNVERKENNINGEN 
 

Aanleiding 

De inventarisatiefase van het project West Betuwe financieel in evenwicht heeft een grote lijst aan 

bezuinigingsvoorstellen opgeleverd, vanuit de ambtelijke organisatie en het inwonerspanel. Niet al 

deze voorstellen zijn uiteindelijk terecht gekomen op de ‘groslijst bezuinigingen’. Het kan zijn dat een 

voorstel niet reëel is (‘de gemeente opknippen en herindelen met andere gemeenten’) of een 

fundamentele discussie behoeft waarvoor een totaal ander project voor nodig is (‘we beperken ons tot 

de kerntaken van de gemeente’).  

  

Daarnaast is een aantal voorstellen niet op de groslijst terecht gekomen omdat die te complex waren 

om in de voorbereidingstijd van de groslijst alle informatie beschikbaar te krijgen. Die complexiteit kan 

zitten op financieel gebied (moeilijk te berekenen wat een maatregel kan opleveren/besparen) of op 

bestuurlijk gebied (de gemeente is afhankelijk van andere besturen / bestuurslagen om een maatregel 

überhaupt door te voeren).   

 

In deze bijlage vindt u voorstellen die de groslijst niet hebben gehaald, maar waarvan het college het 

de moeite waard vindt om daar een ‘langetermijnverkenning’ aan te wijden. Indien u daartoe opdracht 

geeft, zal het college 2021 benutten om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om deze voorstellen 

realistisch te maken. Gezien de verkenning die nog moet plaatsvinden, is de informatie relatief beperkt 

ten opzichte van de groslijst. 

 

Voorstellen langetermijnverkenning 

 

Onderwerp voorstel Toelichting 

Taakstelling 
verbonden partijen 

Om te bezuinigen op de kosten van de gemeente, wordt voorgesteld om een 
generieke taakstelling op te leggen jegens de verbonden partijen waarin West 
Betuwe participeert. Te denken valt aan een percentage van 1, 2 of 3%. 
 
De vraag is of dit realiseerbaar is. Eenzijdig een taakstelling opleggen is vaak 
niet effectief, dit moet in combinatie met andere gemeenten die participeren 
in de verbonden partijen.  
 
De vraag die hiermee samenhangt is of een taakstelling op een verbonden 
partij mogelijk realiseert in een verminderde dienstverlening van die 
verbonden partij. Is dat de taakstelling waard? 
 
Gezien de veelheid aan verbonden partijen waarin West Betuwe participeert 
vindt het college dit voorstel een verkenning waard. De enige uitzondering op 
deze verkenning behelst de Veiligheidsregio. Deze staat al wel als 
taakstelling in de groslijst, omdat deze naar verwachting goed te realiseren 
is. 
 

Verkoop van 
vastgoed 

In de raadsvergadering van 15 december spreekt uw raad zich uit over de 
Nota Vastgoed. Mede op basis van de inhoud van dat stuk kan bepaald  
worden of wenselijk  is om vastgoed dat de gemeente in bezit heeft te 
verkopen. Op basis van die verkenning kan vervolgens een mogelijke 
taakstelling op de kosten voor Vastgoed worden gezet. 
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Kernaccommodaties 
verenigingen 

Het komende half jaar worden er aan aantal beleidskaders behandeld die 
betrekking hebben op maatschappelijke accommodaties. In de 
raadsvergadering van 15 december spreekt uw raad zich uit over de Nota 
Dorpshuizen en MFC.  
 
Naar aanleiding van de vaststelling van deze nota in het college, is het 
college voornemens om een integrale verkenning op te starten naar de 
beschikbaarheid en het gebruik van voorzieningen in de kernen; waarbij 
dorpshuizen en andere leefbaarheidsvoorzieningen, sportvoorzieningen en 
schoolvoorzieningen integraal worden bezien. Daarbij moet zowel gekeken 
worden naar levensvatbaarheid als naar de mogelijke voordelen van 
combineren van functies.  
 
Alvorens hierin tot nadere afwegingen te komen voor de langere termijn, is 
het van belang om ook de Nota Dorpshuizen (hierboven genoemd), IHP 
onderwijs (begin 2021) en vervolgens het beheerplan sportvelden (medio 
2021) af te wachten. Ook de kernagenda’s zijn van belang. Die zullen de 
mogelijkheden ook nader inzichtelijk maken. 
 

Privatiseren / 
afstoten speel-
terreinen 

In de raadsvergadering van 15 december spreekt uw raad zich uit over de 
nota speeltuinen. De vraag die voorligt is of de gemeente de 
verantwoordelijkheid moet nemen voor het beheer en onderhoud van alle 
speeltuinen in de gemeente, of dat er mogelijkheden zijn deze over te dragen 
aan speeltuinverenigingen. Een andere mogelijkheid is om bepaalde 
speeltuinen op te heffen. In genoemde raadsvergadering kunt u hierin 
strategische keuzes maken, waarvan vervolgens de financiële mogelijkheden 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
 

Inrichten algemene 
voorziening HO 

De verwachting is dat de uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning m.i.v. 01-01-
2021 toenemen met € 275.000 op jaarbasis. Gelet op de vergrijzing in onze 
gemeente en het beroep dat al op mantelzorgers wordt gedaan zal de  vraag 
naar HO stijgen. Een algemene voorziening maakt dat inwoners hier 
laagdrempelig gebruik van kunnen maken. Op basis van jurisprudentie is het 
niet mogelijk om de algemene voorziening in plaats van de 
maatwerkvoorziening HO aan te bieden, maar wel complementair aan de 
maatwerkvoorziening.  
 
Of het realiseren van een algemene voorziening kans van slagen heeft zal uit 
onderzoek moeten blijken. 
 

Precarioheffing 
gebruik 
gemeentegrond 

De mogelijkheid bestaat om belasting te heffen voor het gebruik van 
gemeentegrond, bijvoorbeeld voor terrassen en borden op gemeentegrond. 
Hoeveel dit kan opleveren kan in 2021 onderzocht worden.  
 

Forensenbelasting Het is mogelijk om forensenbelasting te heffen. De VNG geeft hier uitvoering 
uitleg over. Voorbeelden zijn ruimschoots aanwezig. Met een 
forensenbelasting kunnen recreatiewoningen en zogenaamde “tweede 
woningen” van natuurlijke personen worden belast. Voorwaarde is dat 
gedurende het belastingjaar de woning minimaal 90 dagen beschikbaar is 
voor de eigenaar.  
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Uitgezocht moet worden of de mogelijke opbrengsten opwegen tegen de 
uitvoeringskosten, te meer daar de inkomsten vanuit toeristenbelasting 
hierdoor gaan dalen: voor een object kunnen namelijk niet beide heffingen 
tegelijk gelden. 

Haventarief en 
camperplaatstarief 
invoeren 

Het is mogelijk om per camper en vaartuig een tarief in te voeren voor het 
aanmeren en kamperen. 
Uitgezocht moet worden of de mogelijke opbrengsten opwegen tegen de 
uitvoeringskosten en of dit juridisch haalbaar is gezien de 
pachtovereenkomsten bij de havens..  

 

 

Vervolg 

Via beslispunt 2 van het raadsvoorstel bij de begroting geeft u ons college opdracht om 

bovengenoemde onderwerpen nader te verkennen. Wij zullen 2021 benutten om deze 

‘langetermijnverkenningen’ uit te voeren en u daarover te rapporteren. De resultaten kunnen eventueel 

meegenomen worden in de op te stellen begroting 2022-2025. 


