
Belastingsamenwerking 
Rivierenland

Inwoners, bedrijven en instanties 
ontvangen van één organisatie 
hun aanslagbiljet. BSR zorgt voor 
de (on)roerende zaakbelasting, 
forensenbelasting, rioolheffing, 
afvalstoffenheffing / reinigings-
recht, zuiveringsheffing, 
wegenheffingen en 
watersysteemheffingen. Ook 
bepaalt BSR de WOZ-waarde 
(Waardering Onroerende Zaken).
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692.600 euro

13,52 euro

Gemeenschappelijke Regelingen
De gemeente West Betuwe laat een aantal taken uitvoeren door andere organisaties. 
Dit doen wij met andere gemeenten in regionaal verband en heet Gemeenschappelijke 
Regeling (GR). De gemeente bepaalt het beleid en de GR voert dit uit. Zo bundelen we 
de krachten, is de kwaliteit beter, kost het minder geld en zijn we minder kwetsbaar. 
Elke gemeente die meedoet aan een GR betaalt daar een bijdrage voor. In dit overzicht 
ziet u welk werk de gemeente West Betuwe aan een GR uitbesteedt en wat dat kost.

Totale kosten van alle 
Gemeenschappelijke 

Regelingen 2021

18.454.494 euro

363,12 euro

Bijdrage van gemeente
West Betuwe in 2021

Kosten per inwoner

Aantal deelnemende partijen
(meestal gemeenten)

Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is een GR van 
acht gemeenten die op regionaal 
niveau taken uitvoert op diverse 
gebieden. De gemeenten werken 
samen rond drie speerpunten: 
agri-business, economie en 
logistiek, en recreatie & toerisme.
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449.078 euro

8,77 euro

Veiligheidsregio  
Gelderland-Zuid

De VRGZ draagt bij aan een veilige 
regio, waarin rampen en crises 
zo goed mogelijk voorkomen 
en bestreden worden. Inwoners 
kunnen rekenen op snelle en goede 
hulpverlening en brandweerzorg.
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4.113.166 euro

80,32 euro

Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland zorgt 
voor verbinding tussen de vraag 
naar en het aanbod van werk. 
Dit doen ze voor werkzoekenden 
en werkgevers in Rivierenland 
en daarbuiten. Zo kunnen meer 
mensen aan het werk, op basis 
van hun kwaliteiten.
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1.459.000 euro

28,49 euro

Avri

Avri zorgt voor het inzamelen 
en verwerken van afval. Ook 
ontwikkelt Avri beleid, geeft 
voorlichting en zorgt voor 
handhaving. Ze verrekent kosten 
rechtstreeks met inwoners.
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0 euro

0 euro
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1.956.456 euro

38,20 euro

GGD Gelderland-Zuid

GGD staat voor Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst. Zij bewaken, 
bevorderen en beschermen van 
de gezondheid van inwoners uit 
de regio.3

5.913.391 euro

115,47 euro

Bedrijfsvoeringsorganisatie 
West-Betuwe

BVOWB voert voor de gemeenten 
West Betuwe, Culemborg 
en Tiel een deel van de 
bedrijfsvoeringstaken uit. Het 
gaat om de taken op het gebied 
van personeel en organisatie, 
financiële administratie, 
treasury en interne controle en 
informatiemanagement en ICT.

Omgevingsdienst 
Rivierenland

ODR verzorgt de vergunning-
verlening, toezicht en handhaving 
op het gebied van milieu en van 
bouwen (Wabo-taken).
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3.323.800 euro

64,91 euro

Regionaal Archief 
Rivierenland

Het RAR is de archiefdienst voor 
7 Gelderse gemeenten.
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547.003 euro

10,68 euro 9

0 euro

0 euro

4

0 euro

0 euro

Recreatieschap 
Nederrijn, Lek 
en Waal

Natuur- en 
recreatieschap 
Lingegebied

Het in stand houden, verbeteren 
en uitbreiden van de openbare 
recreatief toeristische 
infrastructuur in het werkgebied 
van de recreatieschappen. 
Met bescherming van het 
landschappelijk karakter van het 
gebied.
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0 euro

0 euro

UBR - Uitvoeringsorganisatie 
Breedbandnetwerk 
Rivierenland 

UBRivierenland is verantwoordelijk 
voor de aanleg, het beheer 
en het onderhoud van het 
glasvezelnetwerk in het 
buitengebied van de gemeenten 
Culemborg, Maasdriel, Neder-
Betuwe, Tiel, West Betuwe, West 
Maas en Waal en Zaltbommel.


