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Voorwoord
Voor u ligt de Perspectiefnota 2019. Met deze nota stelt de gemeenteraad van West
Betuwe de financiële kaders voor de gemeente vast. De Begroting 2019 was opgesteld
door het samenvoegen van de begrotingen van de voormalige gemeenten Geldermalsen,
Neerijnen en Lingewaal onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep voor de
gemeentelijke herindeling. Deze begroting is eind februari 2019 door de gemeenteraad
West Betuwe vastgesteld.
Met de vaststelling van de Perspectiefnota 2019 geeft uw raad richting aan de
beleidsvoornemens voor het komende begrotingsjaar 2020 en de daarop volgende jaren.
De speerpunten voor de begroting 2020 zijn in de Perspectiefnota opgenomen, zodat uw
raad ook in staat wordt gesteld om algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2019
te houden in plaats van bij de vaststelling van de begroting. Daarmee is deze nota hét
belangrijkste document in de Planning & Controlcyclus van de gemeente West Betuwe.
Vanzelfsprekend ziet u bij de komende begroting 2020 een compleet overzicht van alle
uit te voeren taken.
Het coalitieakkoord “Samen Bouwen”, vastgesteld in de gemeenteraad van 29 januari
2019, is vertaald in een college uitvoeringsprogramma (CUP) voor de volledige
collegeperiode. In het CUP zijn naast het coalitieakkoord het Bidbook West Betuwe, het
herindelingsadvies en de harmonisatie-agenda verwerkt. Tevens is de schriftelijke reactie
van de raadsfracties op het concept CUP verwerkt in de definitieve versie. Het CUP vormt
daarmee een belangrijke bouwsteen voor de (speerpunten van de) Perspectiefnota 2019
en is als bijlage aan deze nota toegevoegd.
Een belangrijke opgave in 2020 is het afronden van de harmonisatieagenda. Op basis van
de Wet Arhi is 2020 het laatste jaar waarin het beleid van de vroegere drie gemeenten
mag worden geharmoniseerd. Vooral in het Fysiek en Sociaal Domein vraagt dit de
nodige inspanningen.
Met deze Perspectiefnota verwacht het college u in staat te stellen om in de
raadsvergadering van 2 juli 2019 een strategische discussie te voeren, waarin
richtinggevende uitspraken worden gedaan over de prioriteiten dan wel de speerpunten
van het bestaande en nieuw beleid voor het opstellen van de Programmabegroting 2020
en het meerjarenperspectief 2021-2023. Dit zal uiteindelijk resulteren in de vaststelling
van een sluitende (meerjaren)begroting 2020-2023 in de raadsvergadering van 7
november 2019.
West Betuwe, mei 2019
College van burgemeester en wethouders,
De secretaris,
De burgemeester,
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Inleiding en leeswijzer
De opbouw van de begroting 2019 (de 10 onderscheiden beleidsprogramma’s) is vorig
jaar door het West Betuwe Beraad vastgesteld. In de Perspectiefnota 2019 is deze
programma indeling niet gewijzigd
De Perspectiefnota 2019 is opgebouwd uit drie onderdelen:
Financiële samenvatting
De financiële samenvatting is gebaseerd op het meerjarenperspectief uit de 1 e
Bestuursrapportage (door de raad vast te stellen op 25 juni 2019) Deze samenvatting is
opgenomen in hoofdstuk 1.
Speerpunten begroting 2020
In hoofdstuk 2 beschrijven we per beleidsprogramma (inclusief de paragraaf
Bedrijfsvoering) de voorgestelde speerpunten voor het komende begrotingsjaar. Per
speerpunt is een korte beschrijving gegeven en zijn de resultaatindicatoren opgenomen,
waarover we in de bestuursrapportages in 2020 zullen rapporteren.
Voorstellen nieuw beleid
De voorstellen voor nieuw beleid zijn in hoofdstuk 3 beschreven. Daarbij is een
onderscheid gemaakt in drie categorieën:
1.Voorstellen met incidentele financiële gevolgen.
2.Voorstellen met structurele financiële gevolgen.
3.Voorstellen voor (grootschalige) projectinvesteringen met incidentele financiële
gevolgen.
Deze drie categorieën zijn samengevat in tabelvorm en worden in dit hoofdstuk
gepresenteerd. Mocht de lezer een verduidelijking willen, kan op het betreffende voorstel
worden geklikt, waarna het document (automatisch) doorbladert naar het volledig
ingevulde voorstelblad in de bijgevoegde bijlage. In deze bijlage zijn alle voorstellen per
beleidsprogramma gerubriceerd.
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1.Financiële samenvatting
In het onderstaande overzicht is een geactualiseerd meerjarenperspectief opgenomen, gebaseerd op
de nog op 25 juni 2019 vast te stellen 1 e Bestuursrapportage 2019.

Bedragen in €

2020

2021

2022

2023

Saldo 2020 – 2023 voor 1e bestuursrapportage 2019

747.818

992.703

-130.749

430.449

Resultaat eerste bestuursrapportage 2019

-746.414

-690.701

-557.496

-470.440

1.404

302.002

-688.245

-39.991

Herzien saldo/beschikbare ruimte
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2.Speerpunten begroting
2020
2.1 Bestuur en ondersteuning
Speerpunt/doel 1
In verbinding met kernen staan en ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Van Stappershoef

Korte omschrijving
De gemeente is partner van de samenleving en als zodanig herkenbaar. Er zijn korte
lijnen tussen de kernen en de gemeente. Het leefbaarheidsbudget draagt bij aan het
vergroten van de leefbaarheid in de kernen.
Resultaatindicatoren
 In 2020 heeft 50% van de kernen in de gemeente een kernagenda (inclusief
activiteitenplan) met daarin de op te pakken vraagstukken voor de betreffende
kern.
 In 2020 worden leefbaarheidsinitiatieven maximaal ondersteund door de gemeente:
minimaal 85% van het leefbaarheidsbudget 2020 (programma 7) is benut.
Speerpunt/doel 2
Verbeteren van de dienstverlening.
Thema:
Portefeuillehouder:

dienstverlening dichtbij en op maat
wethouder Goossens

Korte omschrijving
Dit doen we door de gemeentelijke dienstverlening dichtbij en op maat te organiseren.
Visie en uitgangspunten zijn vastgelegd in het dienstverleningsconcept. We zetten een
kwaliteitsbewakings-systeem op door de dienstverlening constant te monitoren. Een van
de instrumenten om dit te meten is een klanttevredenheidsonderzoek.
Resultaatindicatoren
 Plan van Aanpak voor verbeterpunten uit 0-meting klanttevredenheid 2019 in 1e
kwartaal 2020.
 Hogere waardering voor klanttevredenheid in 4e kwartaal 2020 in vergelijking met
de 0-meting uit 2019.
Speerpunt/doel 3
Versterken communicatie.
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Thema:
Portefeuillehouder:

dienstverlening dichtbij en op maat
burgemeester Keereweer

Korte omschrijving
De gemeente versterkt de communicatie door proactief via diverse kanalen te
communiceren, zowel op papier als digitaal. We informeren over het gemeentelijke beleid
en zoeken de interactie met de samenleving. We laten zien wat West Betuwe allemaal te
bieden heeft (gebiedsmarketing). We maken mensen enthousiast over het wonen en
werken in West Betuwe.
Resultaatindicatoren
 Onderzoek naar bereik en waardering gemeentekanalen (nulmeting) in 1e kwartaal
2020.
2.2 Veiligheid
Speerpunt/doel 1
Tijdelijk cameratoezicht bij overlast en vandalisme.
Thema 1:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
burgemeester Keereweer

Korte omschrijving
Evalueren van het huidige cameratoezicht bij de Merwede Lingelijn (MLL) met daarbij de
mogelijkheid het live-uitlezen van camerabeelden te beëindigen. Mede op basis van deze
evaluatie en de evaluatie (2019) van de jaarwisseling 2018-2019 onderzoeken we:
wanneer en waar we (tijdelijk) cameratoezicht wel of niet invoeren én wat de juridische
kaders (wet- en regelgeving) zijn.
Resultaatindicatoren
 Evaluatie cameratoezicht MLL en besluitvorming tot het wel of niet beëindigen van
het live uitlezen beelden met ingang van 2021, in 2 e kwartaal 2020.
 Opstellen toetsingskader cameratoezicht gemeente West Betuwe in 3 e kwartaal
2020.
Speerpunt/doel 2
Verhogen ondermijningsbewustzijn- en weerbaarheid.
Thema 1:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
burgemeester Keereweer

Korte omschrijving
De afgelopen jaren is een toenemende problematiek waar te nemen op het gebied van
ondermijning: de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, de sluipende
bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en
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bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling
van criminele fenomenen in buurten en woonwijken en/of het ontstaan van ‘vrijplaatsen’.
In samenwerking met de ketenpartners (middels onder andere het Regionaal Informatieen Expertisecentrum (RIEC) en het Intergemeentelijk Projectbureau (IGP) voeren we het
Plan van Aanpak uit dat eind 2019 wordt vastgesteld.
Resultaatindicatoren
 Het door ontwikkelen van de bestaande overlegstructuur tot een permanente
structuur.
 In het 1e kwartaal 2020 zijn de boa’s getraind in het herkennen van
ondermijningsactiviteiten en zijn afspraken gemaakt met politie en OOV over de
aanpak op ondermijning.
Speerpunt/doel 3
Vergroten van de capaciteit, middelen, (flexibele) inzetbaarheid en kwaliteit van boa’s.
Thema 1:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid en dienstverlening dichtbij en op maat
burgemeester Keereweer

Korte omschrijving
Het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied. De
nationale politie legt zich steeds meer toe op high impact crimes, waardoor de taken op
leefbaarheid blijven liggen. Boa’s krijgen vanuit het rijk daarom steeds meer
bevoegdheden en taken, zoals controle opkoopregister, uitvoeren aanpak adreskwaliteit,
toezicht op prostitutie, controle inrijverboden. Wijkagenten en boa’s werken samen bij de
aanpak van leefbaarheid en openbare orde en veiligheid in de kernen. Doel is om te
werken aan een veilige leefomgeving, door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn (op straat).
Resultaatindicatoren
 Er zijn extra boa’s aangenomen in eerste helft 2020.
 Verwerking van de actiepunten uit Integraal Handhavingsbeleid (4 e kwartaal 2019)
in de werkwijze van de boa’s in 1e kwartaal 2020.
2.3 Verkeer, vervoer en waterstaat
Speerpunt/doel 1
Wegenonderhoud met veiligheid als uitgangspunt.
Thema 1:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Hartman

Korte omschrijving
In de huidige situatie is sprake van omvangrijk achterstallig onderhoud aan de wegen- en
wegbermen. Tal van wegen en wegbermen zijn in slechte staat of niet fraai. Een grote
inhaalslag is nodig om weer op een basisniveau (heel en veilig, tegen minimale kosten) te
komen. Na deze inhaalslag is de opgave om stabiel te blijven omgaan met onze
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kapitaalgoederen. Als hiervoor de financiële middelen beschikbaar zijn, dan kan op het
juiste moment en met afdoende maatregelen onderhoud gerealiseerd worden.
Resultaatindicatoren
 Vaststelling van Wegenbeheerplan in 2e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 2
Harmoniseren van het mobiliteitsbeleid en de doorvertaling van de doelen en ambities
hieruit naar wensbeelden en maatregelenpakketten.
Thema:
Portefeuillehouder:

overig
wethouder Goossens

Korte omschrijving
In de mobiliteitsvisie, planning vaststelling 2019, zijn de belangrijkste doelen en ambities
op het gebied van mobiliteit beschreven. In het mobiliteitsplan (oftewel verkeersplan)
werken we de doelen en ambities voor de verschillende verkeersmodaliteiten
(verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit) verder uit naar
wensbeelden en maatregelen om de wensbeelden te kunnen bereiken. Om het draagvlak
hiervan zo groot mogelijk te krijgen, gaan we in gesprek met onze inwoners,
ondernemers, gemeenteraad en overige betrokkenen.
Resultaatindicatoren
 Beeldvormende bijeenkomst mobiliteitsplan gemeenteraad, inwoners, ondernemers
en overige betrokkenen in 2e kwartaal 2020.
 Vaststellen mobiliteitsplan in 4e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 3
Top 5 fietsknelpunten oplossen.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouders Goossens

Korte omschrijving
De verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren door de top 5 fietsknelpunten op te lossen.
Dit zijn:
 Rotonde Laageinde – N327 (lingeborgh) Geldermalsen
 Kruising Zeiving – Nieuwe Zuiderlingedijk tussen Heukelum en Asperen
 Schoolzone Bloeiende Betuwe Parallelweg N327 Rhenoy
 Ontbrekende fietsschakel Waalbanddijk Waardenburg
 Parallelweg N327 tussen Geldermalsen en Leerdam
Resultaatindicatoren
 Realisatie ontbrekende fietsschakel Waalbanddijk Waardenburg in 2 e kwartaal
2020.
 De (financiële) afspraken met de provincie over uitvoering maatregelen overige 4
fietsknelpunten vastleggen in 3e kwartaal 2020.
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Speerpunt/doel 4
Lobby tegengaan sluipverkeer A2 en A15.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Goossens

Korte omschrijving
Door de toenemende filedruk op de A2 en A15 rijdt er steeds vaker en steeds meer
sluipverkeer door de dorpen van West Betuwe. Deze problematiek kunnen we niet als
gemeente alleen oplossen. Hiervoor is voortdurende lobby nodig richting Ministerie,
Rijkswaterstaat en provincie. Het tegengaan van sluipverkeer heeft een directe relatie
met de MIRT-verkenning A2.
Resultaatindicatoren
 Het maken van (financiële) afspraken met andere overheden over het tegengaan
van sluipverkeer door de kernen Waardenburg en Beesd voor de korte termijn in
het 3e kwartaal 2020.
 We monitoren het sluipverkeer door Est en Geldermalsen in het 3e kwartaal 2020.

2.4 Economie
Speerpunt/doel 1
Onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente.
Thema:
Portefeuillehouder:

wonen en werken / leefbaarheid
wethouder Goossens

Korte omschrijving
Op dit moment is er binnen de kern Geldermalsen sprake van betaald parkeren rondom
het winkelcentrum. Er komt een onderzoek naar het al dan niet afschaffen van dit betaald
parkeren (inclusief de financiële consequenties). Daarbij kijken we ook naar gereguleerd
parkeren in de gehele gemeente. Het onderzoek gebeurt in samenspraak met de lokale
ondernemers en bekijkt ook de mogelijkheden om deze ondernemers zelf een deel van
de financiële consequenties te laten dragen.
Resultaatindicatoren
 Afronden onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente in 2e
kwartaal 2020.
 Besluitvorming over het al dan niet afschaffen van betaald parkeren in 3e kwartaal
2020.
Speerpunt/doel 2
Standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid.
Thema:

wonen en werken

10 | PERSPECTIEFNOTA 2019

Portefeuillehouder:

wethouder Goossens

Korte omschrijving
We stellen een standplaatsenbeleid op in combinatie met een detailhandelsbeleid. Met
het opstellen van dit nieuwe beleid proberen we om het voorzieningenniveau per kern op
orde te houden en indien mogelijk te stimuleren en te verbeteren. Daarnaast moet dit
beleid ook leiden tot eenduidig beleid en gelijke tarieven voor alle standplaatshouders.
Resultaatindicatoren
 Vaststellen standplaatsenbeleid in combinatie met detailhandelsbeleid in het 1 e
kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 3
Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid.
Thema:
Portefeuillehouder:

wonen en werken / dienstverlening dichtbij en op maat
wethouder Goossens

Korte omschrijving
We harmoniseren het bedrijventerreinbeleid in afstemming met de behoefte van de
ondernemers. We beogen met het nieuwe beleid een aantrekkelijk vestigingsklimaat te
creëren voor (potentiële) ondernemers/bedrijven. Bij het opstellen van dit beleid
betrekken we uiteraard de ondernemers om voldoende draagvlak te creëren. Dit beleid
volgt op het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) dat in het 3e kwartaal van
2019 wordt vastgesteld.
Resultaatindicatoren
 Besluitvorming bedrijventerreinbeleid in het 4e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 4
Harmonisatie economische beleidsvisie.
Thema:
Portefeuillehouder:

wonen en werken
wethouder Goossens

Korte omschrijving
We harmoniseren het huidige economische beleid. De nieuwe economische beleidsvisie
stellen we op om, samen met ondernemers, onderwijspartners en maatschappelijke
partners, de huidige en toekomstige werkgelegenheid en zelfstandigheid van onze
inwoners te versterken door het stimuleren van de economische ontwikkeling en
ondernemerschap. De beleidsvisie moet ook aansluiten bij de regionale doelen en visie.
Resultaatindicatoren
 Economische beleidsvisie gereed in het 4e kwartaal 2020 voor bestuurlijke
besluitvorming.
2.5 Onderwijs
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Speerpunt/doel 1
Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming schoolgebouwen.
Thema:
Portefeuillehouder:

energieneutraal 2030
wethouder Van Bezooijen

Korte omschrijving
Door middel van renovatie of (ver)nieuwbouw zorgen we dat de schoolgebouwen
toekomstbestendig worden, waarbij we streven naar energie neutrale gebouwen. Dit
gebeurt op basis van het in het 4e kwartaal 2019 op te leveren Integraal
Huisvestingsplan.
Resultaatindicatoren
 Start uitvoering verduurzamingsacties uit het nieuwe Integraal Huisvestingsplan die
gepland staan voor 2020.
 Het projectmatig voteren van kredieten voor noodzakelijke nieuwbouw van scholen.
Speerpunt/doel 2
Koppelen (praktijk)onderwijs aan het lokale bedrijfsleven.
Thema:
Portefeuillehouder:

wonen en werken
wethouder Van Maanen

Korte omschrijving
Het lokale bedrijfsleven en het (praktijk)onderwijs voelen zich met elkaar verbonden en
ondernemen gezamenlijke activiteiten om elkaar te versterken. Door deze koppeling kan
het onderwijsprogramma beter afgestemd worden op de behoeften van het lokale
bedrijfsleven en heeft het onderwijs meer stage- en werkervaringsplekken. Door het
vergroten van het aantal stage- en werkervaringsplekken kan tegelijkertijd de link worden
gelegd met het Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Door daar meer mogelijkheden te
hebben, neemt de hoeveelheid VSV’ers naar wij hopen af.
Resultaatindicatoren
 Er is halfjaarlijks overleg met het Regionaal Werkbedrijf en het Platform Onderwijs
en Arbeidsmarkt.
 Monitoring van aantal vroegtijdige schoolverlaters.
Speerpunt/doel 3
Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren digitale voorzieningen.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Van Stappershoef

Korte omschrijving
Binnen het Convenant laaggeletterdheid (afgesloten tussen de gemeenten in Regio
Rivierenland, Bibliotheek Rivierenland, maatschappelijke partners en ondernemers)
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blijven we investeren in het terugdringen van laaggeletterdheid en het stimuleren van
digitale vaardigheden. We onderzoeken welk instrumentarium wij kunnen inzetten om
deze doelen te bereiken. Een van de mogelijkheden is het DigiTaalhuis vanaf 2020
structureel te financieren in West Betuwe. Daarnaast doen we onderzoek naar de
uitgiftepunten binnen de gemeente.
Resultaatindicatoren
 De resultaten van het onderzoek naar uitgiftepunten bieden we in het 2 e kwartaal
2020 aan de gemeenteraad aan.
2.6 Sport, cultuur en recreatie
Speerpunt/doel 1
Linge bereikbaar voor elke kern.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Van Stappershoef

Korte omschrijving
We realiseren, op daarvoor geschikte locaties, algemene toegang tot de Linge
(bijvoorbeeld via strandjes, steigers, vlonders of andere kleinschalige voorzieningen) voor
iedere kern in West Betuwe die daaraan gelegen is. Hierbij betrekken we ook het
Waterschap en andere belanghebbende partijen.
Resultaatindicatoren
 Vastgesteld uitvoeringsplan in derde kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 2
Duurzame sportvoorzieningen en dorpshuizen.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid en energieneutraal 2030
wethouder Van Bezooijen

Korte omschrijving
Sportvoorzieningen en dorpshuizen vervullen een belangrijke rol in de leefbaarheid in de
kernen. Daarom willen we deze accommodaties zoveel mogelijk behouden en
toekomstbestendig maken. Daarom faciliteren we de verduurzaming en toegankelijkheid
van accommodaties met multifunctioneel gebruik.
Resultaatindicatoren
 Vaststellen visie Maatschappelijk vastgoed op faciliteren van het onderhoud,
vernieuwen en verduurzamen van accommodaties voor verenigingen en
dorpshuizen in 3e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 3
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Stimuleren zwemdiploma voor alle jonge inwoners en doelgroepen die van huis uit het
zwemmen niet machtig zijn.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Van Maanen

Korte omschrijving
Jonge inwoners en doelgroepen die van huis uit het zwemmen niet machtig zijn, zijn
bekend bij de gemeente en krijgen een aanbod om hun zwemdiploma te halen.
Resultaatindicatoren
 Vaststellen uitvoeringsregeling voor in ieder geval minima, statushouders en
mogelijk voor seizoensarbeiders in 3e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 4
Vergroten leefbaarheid door inzet (geharmoniseerd) subsidiebeleid.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Van Stappershoef

Korte omschrijving
Subsidieverstrekking is een beproefd middel om de leefbaarheid binnen de gemeente
West Betuwe te versterken. Daarom harmoniseren we de bestaande subsidieregelingen
(op het terrein van onder andere cultuur, sport, verenigingsleven, sociaal domein en
evenementen) in samenspraak met inwoners en verenigingen/stichtingen. Op die manier
beogen we draagvlak te creëren en een effectieve en efficiënte verordening op te stellen,
die beantwoordt aan het geformuleerde doel: leefbaarheid versterken.
Resultaatindicatoren
 Afhankelijk van het stappenplan (inclusief scenariokeuze) dat in 2019 door uw raad
wordt vastgesteld, starten we in het 1e kwartaal 2020 met het opstellen van het
beleid.
 Besluitvorming geharmoniseerde subsidieverordening en –beleid in 2e kwartaal
2020 (inclusief mogelijke financiële ondersteuning en OZB-compensatie voor
dorpshuizen met een breed-maatschappelijke inzet in 1e kwartaal 2020).
2.7 Sociaal domein
Speerpunt/doel 1
Integrale samenhang Wmo/Jeugdzorg/Participatie.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Van Maanen

Korte omschrijving
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Soms lukt het niet dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn. Op dat
moment gaan we samen met de betrokkenen, hun naasten en hulpverleners op zoek
naar een passende oplossing. Het zorg- en welzijnsaanbod is integraal, efficiënt,
overzichtelijk en toegankelijk. Op sommige onderdelen moet nog beleid worden
vastgesteld. Zo zullen we in 2020 een integraal beleidsplan opstellen, met daarin plannen
van aanpak voor Klantprofiel 4 en een zorgaanpak voor jongeren met drank- en
drugsverslaving.
Resultaatindicatoren
 Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de uitvoering Klantprofiel 4 Sociaal
domein in het 2e kwartaal 2020.
 Besluitvorming van een integraal beleidsplan Wmo/Jeugdzorg/Participatie in het 4e
kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 2
Vergroten participatie van jongeren in leefbaarheid.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Van Stappershoef

Korte omschrijving
Het is belangrijk dat jongeren participeren in hun leefomgeving en actief deelnemen aan
onze lokale democratie. Door middel van activiteiten, zoals een Jongerenraad, willen we
zoveel mogelijk jongeren betrekken bij hun leefomgeving en hen stimuleren om een
actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeente en elkaar.
Resultaatindicatoren
 Vaststellen plan van aanpak jongerenparticipatie in 1e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 3
Geharmoniseerd beleid Schuldhulpverlening.
Thema:
leefbaarheid
Portefeuillehouder: wethouder Van Maanen
Korte omschrijving
In het huidige beleid ten aanzien van Schuldhulpverlening zijn er verschillen die nog
aanwezig zijn vanuit de voormalige gemeenten. De harmonisering van dit beleidsterrein
pakken we in 2020 op.
Resultaatindicatoren
 Besluitvorming beleid schuldhulpverlening in 4e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 4
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang als onderdeel van het zijn van
inclusiegemeente.
Thema:

leefbaarheid
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Portefeuillehouder:

wethouder Van Maanen

Korte omschrijving
Op grond van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Dit is nu belegd bij centrumgemeenten, voor West Betuwe is
dit Nijmegen. Per 01-01-2021 worden de individuele gemeenten zelf verantwoordelijk
voor deze taken. De financiële middelen komen dan ook naar de gemeente toe. In 2020
bereiden we ons hierop voor. West Betuwe zal actief blijven deelnemen aan de
koplopersbijeenkomsten van de VNG. Tevens organiseren we bijeenkomsten met
ervaringsdeskundigen en stellen we een plan van aanpak op dat gedeeld wordt met de
gemeenteraad.
Resultaatindicatoren
 Vaststellen van lokale en regionale uitvoeringsplannen op basis van de Regionale
opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het 2e kwartaal 2020.
 Er hebben in 2020 minimaal drie bijeenkomsten plaatsgevonden met
ervaringsdeskundigen in het kader van inclusie.
2.8 Duurzaamheid en milieu
Speerpunt/doel 1
Energieneutraal in 2030.
Thema:
Portefeuillehouder:

energieneutraal
wethouder Van Bezooijen

Korte omschrijving
In het herindelingsadvies is één van de vier speerpunten ‘Energieneutraal in 2030’. Dat is
omschreven als ‘dat wat we lokaal aan energie verbruiken, ook lokaal opwekken’. Dat dit
een enorme opgave is en dat we dit niet alleen kunnen is inmiddels wel duidelijk
geworden. We hebben daar de inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen,
sportverenigingen en zeker ook de netbeheerder hard bij nodig. Het verduurzamen
(isoleren en voorzien van eigen opwek) van woningen en bedrijven, het verduurzamen
van de mobiliteit (elektrificeren) en het gasloos maken van West Betuwe zijn zo maar een
paar grote uitdagingen. Om uitvoering te kunnen geven aan dit speerpunt is het
noodzakelijk dat we een uitvoeringsprogramma energietransitie opstellen. Dit gebeurt in
2019. In dit uitvoeringsprogramma staan concrete acties beschreven die we in 2020 en
daarna zullen oppakken.

Resultaatindicatoren
 Opstellen warmtetransitievisie in 4e kwartaal 2020 waarin staat welke wijken/kernen
wanneer van het gas af gaan.
 In het kader van de regionale energiestrategie, als West Betuwe een bijdrage
leveren aan het regionale bod voor verduurzaming.
Speerpunt/doel 2
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Beleids- en beheerplan groen harmoniseren.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Hartman

Korte omschrijving
Het geharmoniseerd beleids- en beheerplan groen beschrijft eenduidige uitgangspunten
en beeldkwaliteiten, passend binnen de ambities van West Betuwe met een
gebiedsgerichte benadering. Daarbij brengen we keuzemogelijkheden en kosten in beeld.
Het beleids- en beheerplan moet een breed gedragen kapstok vormen voor de wijze
waarop de groenvoorziening van West Betuwe wordt ingericht en beheerd.
Resultaatindicatoren
 Een analyse van het vigerend beleid met bepaling van boven- en ondergrens
(bandbreedte), afgezet tegen ambities uit koepelnota ibor, in 2 e kwartaal 2020.
 Besluitvorming beleids- en beheerplan groen in 4e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 3
Beleids- en beheerplan bomen harmoniseren.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Hartman

Korte omschrijving
Het geharmoniseerd beleids- en beheerplan bomen beschrijft eenduidige uitgangspunten
en kaders, passend binnen de ambities van West Betuwe met een gebiedsgerichte
benadering. Daarbij brengen we keuzemogelijkheden en kosten in beeld. Het beleids- en
beheerplan moet een breed gedragen kapstok vormen voor de wijze waarop we omgaan
met de bomen van West Betuwe. Daarbij gaat het om de gemeentelijke bomen ten
aanzien inrichting, beheer/onderhoud en vervanging. Het bomenbeleid geeft ook
antwoord op de wijze waarop we omgaan met het kappen van bomen, voor particulieren
en gemeentelijke bomen. Daar waar mogelijk sluit het bomenbeleid aan op de
klimaatadaptatie met in het bijzonder aandacht voor het voorkomen van hittestress.
Resultaatindicatoren
 Een analyse van het vigerend beleid en beheer met het in beeld brengen van
verschillen en vervangingsopgaven van (niet duurzame) bomen die het einde van
de levenscyclus naderen of bereikt hebben. Afronding in 3e kwartaal 2020.
 Het opstellen van een beleidsplan waarin het kapbeleid, het inrichtings- en
vervangingsbeleid, de zorgplicht, de kansen in het kader van klimaatadaptatie en
de kosten zijn vertaald. Afronding in 4e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 4
Klimaat en ruimtelijke adaptatie.
Thema:
Portefeuillehouder:

leefbaarheid
wethouder Van Bezooijen

17 | PERSPECTIEFNOTA 2019

Korte omschrijving
Uitvoering geven aan de opgaven vanuit het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Door merkbare klimaatveranderingen is het noodzaak om voorbereid te zijn op extremere
weersomstandigheden. Deze weersomstandigheden kenmerken zich door een heter,
droger en nattere leefomgeving met allerlei maatschappelijke gevolgen in diverse
sectoren. Het doel is om komend jaar inzicht te krijgen in de impact van deze gevolgen
en een analyse uit te voeren op de resultaten van de stresstest.
Resultaatindicatoren
 Analyse uitvoeren op de resultaten van de stresstest in 1e kwartaal 2020.
 Organiseren van cursussen klimaatadaptatie (kennisspoor voor bestuurders en
ambtenaren) In 1e kwartaal 2020 (dit is een continu proces).
2.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Speerpunt/doel 1
Harmonisatie nota grondbeleid.
Thema:
Portefeuillehouder:

wonen en werken
wethouder Hartman

Korte omschrijving
De voornaamste doelstelling van het gemeentelijk grondbeleid is direct en indirect met
inzet van financiële en juridische grondbeleidsinstrumenten, het leveren van een bijdrage
aan een evenwichtige en duurzame kwalitatieve en kwantitatieve ruimtelijke functionele
ontwikkeling van West Betuwe. Het grondbeleid van de gemeente West Betuwe zal
gericht zijn op: het bewerkstelligen van maatschappelijk gewenst, duurzaam en efficiënt
ruimtegebruik, het streven naar een optimale kwaliteit van het ruimtegebruik binnen
zowel de kernen als het buitengebied en het bevorderen van een rechtvaardige verdeling
van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid.
Resultaatindicatoren
Vaststellen nota Grondbeleid in 2e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 2
Woningbouw naar behoefte.
Thema:
Portefeuillehouder:

wonen en werken
wethouder Hartman

Korte omschrijving
Opstellen van een nieuwe woonvisie, waarin we alle wensen en ambities voor het wonen
in West Betuwe omschrijven. Dit onder andere op basis van het in 2019 uit te voeren
woningbehoefte onderzoek en op te stellen afwegingskader voor nieuwe
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woningbouwplannen. Voor het onderdeel wonen vormt de woonvisie de input voor de nog
op te stellen omgevingsvisie.
Resultaatindicatoren
 Opstellen woningbouwprogramma West Betuwe in 1e kwartaal 2020.
 Vaststelling woonvisie door gemeenteraad in de 2e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 3
Beleid huisvesting seizoenarbeiders en arbeidsmigranten.
Thema:
Portefeuillehouder:

wonen en werken
wethouder Hartman

Korte omschrijving
We stellen een beleidsnota op voor de huisvesting van seizoenarbeiders en
arbeidsmigranten, voor kort- en langdurig verblijf, in afstemming met de
regiogemeenten. Daarbij houden we rekening met de grootte van de kernen. De
arbeiders worden bij voorkeur bij de werklocatie gehuisvest. Door verschillende
initiatiefnemers is gevraagd naar de mogelijkheid om huisvesting te realiseren. We gaan
inventariseren wat nodig is en randvoorwaarden vaststellen voor initiatieven.
Resultaatindicatoren
 Inventarisatie omvang en knelpunten huisvesting bij logistieke en agrarische
bedrijven in 1e kwartaal 2020.
 Besluitvorming beleidsnota in het 2e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 4
Invoering Omgevingswet.
Thema:
Portefeuillehouder:

wonen en werken
wethouder Hartman

Korte omschrijving
Ervoor zorgdragen dat de gemeente op 1 januari 2021 haar wettelijke taken op grond van
de Omgevingswet kan uitvoeren. Hiervoor zetten we een specifieke projectorganisatie op.
Deelprojecten zijn:
 Het verwoorden van de gewenste ambities ten aanzien van de invoering van de
Omgevingswet.
 Het opstellen van een Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma’s en een
Omgevingsplan.
 Het aansluiten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 Het organiseren van de juiste werkprocessen en dienstverlening.
Resultaatindicatoren
 Besluitvorming ‘Omgevingsvisie’ in 4e kwartaal 2020.

19 | PERSPECTIEFNOTA 2019

2.10 Financiën
Speerpunt/doel 1
Transparantie over de gemeentelijke uitgaven.
Thema:
Portefeuillehouder:

dienstverlening dichtbij en op maat
wethouder Van Bezooijen

Korte omschrijving
De gemeente geeft inzicht in wat zij met haar geld doet en presenteert dit op een
toegankelijke wijze aan de inwoners.
Resultaatindicatoren
 Infographic over de jaarrekening medio 2020 beschikbaar.
 Infographic bij de tussentijdse rapportages vanaf de 1e bestuursrapportage 2020.
Speerpunt/doel 2
Financiële huishouding van West Betuwe is en blijft op orde.
Thema:
Portefeuillehouder:

overig
wethouder Van Bezooijen

Korte omschrijving
Door een goede planning & controlcyclus beheerst de gemeente West Betuwe de
financiën.
Resultaatindicatoren
 Vaststelling planning & controlproducten volgens de P&C cyclus 2020.
 Uiterlijk in het 2e kwartaal 2020 inzicht in de liquiditeitsprognose en het benodigde
weerstandsvermogen.
Speerpunt/doel 3
Inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed en structurele lasten.
Thema:
Portefeuillehouder:

overig
wethouder Van Bezooijen

Korte omschrijving
Er komt inzicht in de omvang en het beheer van het gemeentelijk vastgoed en de hieraan
verbonden structurele lasten. Op basis hiervan stellen we een toekomstvisie gemeentelijk
vastgoed op.
Resultaatindicatoren
 Uiterlijk in het 4e kwartaal wordt de beleidsnota Gemeentelijk vastgoed vastgesteld.
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2.11 Bedrijfsvoering
Speerpunt/doel 1
Van tijdelijke huisvesting naar een definitief centraal onderkomen.
Thema:
Portefeuillehouder:

dienstverlening dichtbij en op maat / energieneutraal 2030
wethouder Goossens

Korte omschrijving
Momenteel werken organisatie, college en raad op basis van de tijdelijke huisvesting,
zoals deze vorig jaar is uitgedacht binnen de projectorganisatie. Het komende jaar
gebruiken we om met elkaar te komen tot een definitieve huisvesting op basis van een
Programma van Eisen. Daarin zijn de wensen van de verschillende gebruikers zoveel
mogelijk verwerkt. Dat de nieuwe huisvesting daarbij een voorbeeld moet zijn voor de
energie-ambities van West Betuwe is evident.
Resultaatindicatoren
 Kredietvotering voor definitieve huisvesting in 1e kwartaal 2020.
 Start uitvoering bouwwerkzaamheden in 2e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 2
Centrale huisvesting buitendienst.
Thema:
Portefeuillehouder:

dienstverlening dichtbij en op maat/Energieneutraal
wethouder Goossens

Korte omschrijving
We zijn in een verkennende fase voor de locatie van een nieuwe gemeentewerf. Daarbij is
een sterke voorkeur voor een locatie midden in de gemeente. Wij zijn in contact met
provincie Gelderland die ruimte op hun terrein in Rumpt aanbiedt. Er is de intentie om
een nieuwe gezamenlijke voorziening te realiseren. Het streven hierbij is partnership en
duurzaamheid. Zo zijn er plannen voor gezamenlijke zoutopslag, milieustraat(intern),
zonnepanelen en kantoor- en vergaderruimte. In 2019 stellen we een programma van
eisen en een samenwerkingsovereenkomst op. In 2020 volgt het ontwerp en wordt
gestart met de uitvoering. Door partnerschap in de bouw en taken verwachten we een
aanzienlijke besparing op de bouw- en onderhoudskosten te kunnen behalen.
Resultaatindicatoren
 Besluitvorming raad over ontwerp en beschikbaar stellen krediet 1e kwartaal 2020.
 Aanbesteding en start werkzaamheden 3e kwartaal 2020.
Speerpunt/doel 3
Evaluatie BWB.
Thema:

dienstverlening dichtbij en op maat
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Portefeuillehouder:

wethouder Goossens

Korte omschrijving
BWB heeft met haar stakeholders afgesproken dat de nieuwe werkwijze en
organisatieopzet, die momenteel wordt geïmplementeerd, eind 2020 te evalueren. Dit
sluit goed aan bij de ambitie uit het coalitieakkoord dat bestaand en nieuwe verbonden
partijen regelmatig te evalueren op de thema’s zelf-doen/samen-doen/uitbesteden.
Resultaatindicatoren
 Een beschikbaar evaluatierapport in het 4e kwartaal 2020.
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3.Voorstellen nieuw beleid
De voorstellen nieuw beleid zijn ingedeeld in drie categorieën:
 Voorstellen met incidentele financiële gevolgen.
 Voorstellen met structurele financiële gevolgen.
 Voorstellen voor (grootschalige) projectinvesteringen met incidentele financiële
gevolgen.
Bij het vertalen van voorstellen met structurele gevolgen, waarbij we eerst een visie/plan
(denk aan beheerplannen, mobiliteitsplan of WMO-beleidsplan) opstellen, zijn in de
betreffende voorstellen uitsluitend de kosten voor het opstellen van het plan/visie
opgenomen. In het plan/visie brengen we de uitvoeringskosten met behulp van scenario’s
in beeld, waarbij we in ieder geval altijd een “0-scenario” (gelijkblijvende
uitvoeringskosten), een bezuinigingscenario en wensscenario in beeld brengen.
Indien de gemeenteraad besluit om voor een ander scenario te kiezen, dan brengen we
de gevolgen voor de begroting (meerjarig) voor dat scenario in beeld. Voor de plannen
die we al in 2019 aan de gemeenteraad voorleggen (Beheerplan begraafplaatsen en
voorstel harmoniseren minimabeleid) hebben we wel de mogelijke structurele financiële
gevolgen op basis van het voorstel van het college in beeld gebracht. De gemeenteraad
kan in zijn besluitvorming over deze twee plannen natuurlijk nog afwijkend besluiten.
De voorstellen die een wettelijke (inclusief harmonisatieopdracht) grondslag hebben, zijn
in de tabellen gearceerd. Om de hoeveelheid leeswerk behapbaar te houden, volgt
allereerst een opsomming van de ingediende voorstellen pér categorie, waarin de
eventuele financiële gevolgen per boekjaar staan aangegeven. Mocht de lezer een
verduidelijking willen, kan op het betreffende voorstel worden geklikt, waarna het
document doorbladert naar het volledig ingevulde voorstel.
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3.1 Voorstellen met incidentele financiële gevolgen
Programm
anr.
begroting
1.
3
3
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
TOTAAL

Onderwerp

Flexibel inzetbaar
directiebudget (3j)
Mobiliteitsplan
Bebording en Bebakening
Harmonisatie
Bedrijventerreinenbeleid
Harmonisatie economische
beleidsvisie
Onderzoek parkeerbeleid
Harmonisatie beheerplan
sportvelden
Harmonisatie beheerplan
speeltuinen
Bereikbaarheid Linge
Bestemming
Toeristenbelasting
Harmoniseren
Monumentenbeleid
Bereikbaarheid cultuur-,
sport- en muziekonderwijs
Accommodaties
verenigingen
Tegengaan eenzaamheid
Inclusiegemeente
Gezonde leefstijl en
omgeving
Beleids- en beheerplan
Groen
Beleids- en beheerplan
maaien
Beleids- en beheerplan
bomen
Beleids- en beheerplan
overige objecten
Beleids- en beheerplan
gemeentelijke gebouwen
Harmoniseren Nota
Grondbeleid
Harmonisatie Nota
Bovenwijkse zaken
Huisvesting
seizoensarbeiders
Woningbouw naar
behoefte
Prestatieafspraken
woningwet
Implementatie
Omgevingswet
Beheer gemeentelijk
vastgoed

2020

2021

2022

€ 500.000

€
500.000

€
500.000

2023

€ 30.000
€ 30.000
€ 10.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 55.000
€ 10.000
€ 80.000
€ 10.000
€ 20.000
€ 56.590

€
106.590
€ 30.000

€ 50.000
€ 50.000
€ 220.000
€ 10.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 30.000
€ 20.000
€ 25.000
€ 8.000
€ 5.000
€ 20.000
€ 15.000
€2.200.000
€ 25.000
€
3.463.590

€
685.590

€
465.000
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3.2 Voorstellen met structurele gevolgen
Programm
anr.
begroting
1.
1.
2.
2.
2.
6
6
6
6

6
7
8
8
TOTAAL

Onderwerp

Kernenbudget +
Gebiedsmakelaars
Aanschaf inkoopondersteunend
systeem
Buurtpreventieprogra
m-ma’s: AED
Ondermijning:
continueren IGP
Boa’s
Laaggeletterdheid
Gebiedsmarketing
Zwemdiploma
Harmoniseren
Cultuurbeleid en
opstellen
uitvoeringsplan
Harmoniseren
(plattelands)recreatie
Harmonisatie
minimabeleid
Beleids- en
beheerplan
begraafplaatsen
Natuur- en
duurzaamheidsbewust
-wording

2020

2021

2022

2023

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 13.530

€ 13.735

€ 13.940

€ 14.150

€ 23.500

€ 23.500

€ 23.500

€ 23.500

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.000

€ 170.200
€ 20.000
€ 75.000
€ 45.000
€ 35.000

€ 170.200
€ 20.000
€ 75.000
€ 45.000
€ 35.000

€ 170.200
€ 20.000
€ 75.000
€ 45.000
€ 35.000

€ 170.200
€ 20.000
€ 75.000
€ 45.000
€ 35.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

140.000

€ 140.000

€ 140.000

€ 140.000

€ 395.000

€ 393.000

€ 384.000

€ 381.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€1.028.230

€1.078.4
35

€1.069.6
40

€1.066.85
0
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3.3 Voorstellen voor (grootschalige) projectinvesteringen met incidentele
financiële gevolgen
Programm
anr.
begroting
3
3
6
SUBTOTAA
L

Onderwerp

Bestemmingsreserve
Dijkversterking Gastvrije
Waaldijk
Programma Hoogfrequent
Spoor
Meekoppelkansen
Dijkversterking

2020

2021

2022

2023

€ 25.000

€
125.000

€
225.000

€
225.000

€
450.000
€
675.000

€1.250.0
00
€
450.000
€1.925.0
00

€ 50.000
€ 75.000

€
450.000
€
575.000

Investeringsprojecten niet opgenomen in wensen nieuw beleid en wel
in het CUP
Meekoppelkans
€
hinderbeperking
1.300.000
geluidsoverlast spoorbrug
WaardenburgZaltbommel
Uitvoering top 5
€
fietsknelpunten (m.u.v.
1.550.000
fietspad N327)
Maatregelenpakket N327
€1.550.0
00
Woonwagenlocatie
€
Waardenburg
1.000.000
Projectinvesteringen IHP
p.m.
p.m.
p.m.
SUBTOTAA
€ €1.550.0
L
3.850.00
00
0
TOTAAL

€
3.925.00
0

€2.125.0
00

€
675.000

p.m.

€1.925.0
00
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BIJLAGE 1 Overzicht voorstellen nieuw beleid per beleidsprogramma
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HOOFDSTUK 1 – BESTUUR & ONDERSTEUNING
KERNENBUDGET EN GEBIEDSMAKELAARS
Programma:
Onderwerp:

Bestuur en ondersteuning
De gemeente staat in verbinding met haar kernen en biedt ruimte voor initiatieven
vanuit de samenleving. (in combinatie met leefbaarheidsbudget programma 7)

Aanleiding

Cup en Bidbook

Doelstelling voor ons
als gemeente
(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand beleid
omgezet naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?

De gemeente staat in verbinding met haar kernen en biedt ruimte voor initiatieven
vanuit de samenleving. De gemeente West Betuwe weet wat in de kernen speelt en
biedt ruimte voor leefbaarheidsinitiatieven uit de kernen. Hiervoor stellen we
kernagenda’s op en het leefbaarheidsbudget draagt bij aan het vergroten van de
leefbaarheid in de kernen.
Voor de uitvoering is een werkbudget noodzakelijk voor onder andere het
organiseren van bijeenkomsten (ruimtes regelen, catering e.d.), trainingen voor
gebiedsmakelaars en organisaties en “handgeld” voor kleine praktische oplossingen
die veel goodwill opleveren.
Het opstellen van een kernagenda voor 50% van de kernen in de gemeente in 2020,
samen met de kernen.
Het maximaal ondersteunen van leefbaarheidsinitiatieven vanuit de 26 kernen.

Nee
Overwegen om het leefbaarheidsbudget onder te brengen in Programma 1

Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

€ 260.000

€ 260.000

€ 260.000

€ 260.000

(leefbaarheids

(leefbaarheids

(leefbaarheids

(leefbaarheids

budget

budget

budget

budget

programma 7)

programma 7)

programma 7)

programma 7)

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

(werkbudget

(werkbudget

(werkbudget

(werkbudget

gebiedsmakel

gebiedsmakel

gebiedsmakel

gebiedsmakel

aars)

aars)

aars)

aars)

€ 232.000

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

Investeringsbedrag

Structurele lasten *)

Incidentele lasten
Aanwezige dekking
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(leefbaarheids

(leefbaarheids

(leefbaarheids

(leefbaarheids

budget

budget

budget

budget

programma 7)

programma 7)

programma 7)

programma 7)

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstelbaar?

Ja

Zo

ja,

waarom?

Opgave

vanuit

het

bidbook,

het

bidbook,

herindelingsadvies en coalitieakkoord.
Is het onvermijdelijk?

Ja

Zo

ja,

waarom?

Opgave

vanuit

herindelingsadvies en coalitieakkoord.
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FLEXIBEL INZETBAAR DIRECTIEBUDGET
Programma:
Onderwerp:

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Bestuur en ondersteuning
Beperken externe inhuur tot specifieke expertise

Cup, harmonisaties

Als essentieel onderdeel van de organisatie-ontwikkeling
maken we in een continu proces de afweging tussen invulling
vacatures (tijdelijk of vast), en flexibele inhuur van specifieke
deskundigheid met daarbij de bestuurlijk prioriteiten en –
planning als uitgangspunt. Een tijdelijk centraal
formatiebudget is dan noodzakelijk om flexibiliteit in de
organisatie te creëren.
Met name de eerste jaren zal dit budget (ook) dienen ter
dekking van extra incidentele inzet op specifieke
deskundigheid die benodigd is voor de wettelijk verplichte
harmonisaties, en voor invulling als gevolg van fusie-frictie.
1. Plan van aanpak/spelregels voor de toepassing van dit
budget (budgetverantwoordelijkheid directie)
2. Monitoring en bewaking

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Nee.

beleid omgezet

Dit budget komt wel in de plaats van de specifieke (incidentele)

naar nieuw

formatiebudgetten per beleidsterrein ten behoeve van

beleid. Zo ja, wat

harmonisatie-opgaven, en biedt de mogelijkheid om al dat extra

vervalt er dan?

werk op te vangen binnen reguliere personele budgetten.

Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

500.000

500.000

500.000

Incidentele lasten
Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Harmonisatie conform ARHI uitvoeren binnen de
eerste twee jaar na fusiedatum

Is het onuitstelbaar?

Ja

Harmonisatie conform ARHI uitvoeren binnen de
eerste twee jaar na fusiedatum

Is het onvermijdelijk?

Ja

Harmonisatie conform ARHI uitvoeren binnen de
eerste twee jaar na fusiedatum
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AANSCHAF INKOOP-ONDERSTEUNEND SYSTEEM
Programma:
Onderwerp:

1 Bestuur & Ondersteuning
Vertaling van de structurele lasten van het in 2019 aan te schaffen
en te implementeren Inkoop Ondersteunend Systeem (IOS)

Harmonisatieopdracht in samenwerking met BWB (en Tiel en
Culemborg)
Op grond van de goedgekeurde projectopdracht gaat de gemeente West

Aanleiding

Betuwe, samen met de gemeenten Culemborg, Tiel en de BvoWB dit jaar
over tot de aanschaf én implementatie van een IOS. Hoewel de aanschafen implementatiekosten voor deze applicatie dit kalenderjaar worden
gemaakt en financieel kunnen worden gedekt, dienen de structurele lasten
als nieuw beleid vanaf 2020 gekwantificeerd te worden.
Het implementeren en beschikbaar stellen van een IOS zodat het
inkoopproces goed gefaciliteerd wordt. Dit omvat het digitaal doorlopen
van

het

inkoopproces

(E-tenderen)

tot

en

met

de

verplichtingenadministratie en het vastleggen in en beheren van de
afgesloten contracten in het inkoopdossier. Na implementatie van dit
project dienen de volgende resultaten te worden behaald:

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

1.

Eén systeem voor vastlegging van de inkoopdocumenten

2.

Eén

contractenregister

voor

alle

(gemeentelijke)

contracten

(inclusief
opdrachtenregister)
3.

Eénduidige opslag van het inkoopdossier in het zaaksysteem

Djuma
4.

Eén

voedingsbron

voor

de

verplichtingenadministratie

in

Key2Finance
5.

Eén systeem voor vastlegging van geleverde prestaties inzake

leveringen en diensten
6.

Een koppeling met het financieel systeem (Key2Finance) voor

factuurafhandeling

Activiteiten en

Het aan te schaffen IOS dient aan de volgende functionaliteiten te

planning

voldoen:
•

Inkoopstartformulier voor het starten van het inkooptraject

(Wat gaan we

•

Aanbestedingsmodule

hiervoor doen en

•

Contractbeheermodule

wanneer)

•

Contractmanagement / prestatie management

Wordt bestaand

Nee.

beleid omgezet
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naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
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Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Niet van
Investeringsbedrag

toepassing, zie
*1)

Structurele lasten *)

13.530

13.735

13.940

14.150

Niet van
Incidentele lasten

toepassing zie
*1)

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
*1) de aanschaf- en implementatiekosten voor West Betuwe worden voor 2019 geraamd op €
6.600,-- . Deze zullen ten laste van het vacaturegeld “Inkoopadviseur” binnen het team JZ van het
Domein SRO worden gebracht.
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

Is het onuitstelbaar?

Ja

Deze tool is strikt noodzakelijk voor de professionele
ondersteuning
burgemeester

van
en

het

door

wethouders

het
op

college
14

mei

van
2019

vastgestelde “Inkoop- en aanbestedingsbeleid 20192020 West Betuwe”.
Is het onvermijdelijk?

nee
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HOOFDSTUK 2 – VEILIGHEID
BUURTPREVENTIEPROGRAMMA’S
Programma:

2

Onderwerp:

Stimuleren buurtpreventieprogramma's, zoals AED's en appgroepen

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning

Cup/ Bidbook/ harmonisatie/ noodzakelijke nieuw beleid

In de zesentwintig kernen van West Betuwe is het wenselijk een
dekkend netwerk van AED's, te hebben. Inclusief onderhoud en
vervangen worden de kosten hiervan geraamd op structureel
20.000
Middels een inlogaccount is er toegang tot informatie over AED’s
die aangemeld zijn bij HartslagNu. De jaarlijkse kosten hiervoor zijn
3.500. Deze inzichten kunnen van waarde zijn voor de
gemeentelijke beleidsvoering.

Beleid(s)regels opstellen en budget (subsidie) vrijmaken in
het tweede kwartaal van 2019. In het najaar van 2019 hier
uitvoering aan geven.

(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Nee

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving
Investeringsbedrag

2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

23.500

23.500

23.500

23.500

Incidentele lasten

0

0

0

0

Aanwezige dekking

0

0

0

0

Structurele lasten *)

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstelbaar?

Nee

Zo ja, waarom?

Is het onvermijdelijk?

Nee

Zo ja, waarom?
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ONDERMIJNING: CONTINUEREN INTERGEMEENTELIJK
PROJECTBUREAU (IGP)
Programma:

2

Onderwerp:

Samenwerking met partners aan gewenst basisniveau van
ondermijningsbewustzijn- en weerbaarheid.

Aanleiding

Cup/ Bidbook/ harmonisatie/ noodzakelijke nieuw beleid

Het IGP ondersteunt bij de integrale aanpak van alle voorkomende
Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we

misstanden op basis van een bestuursrechtelijke aanpak.
In Gelderland-Zuid is een pilot uitgevoerd met een
intergemeentelijk projectbureau (IGP) voor de ondersteuning van
de lokale besturen bij de aanpak van ondermijningscriminaliteit.
Voorgesteld wordt de inzet van dit IGP te continueren. I

bereiken)

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en

Eenmaal per 4 weken vindt per gemeente een IGP- overleg plaats,
waarin casuïstiek/ verwonderingen wordt ingebracht en besproken
tussen de partners. Verdere acties worden zoveel mogelijk door het
IGP (gecoördineerd) opgepakt.
De structurele kosten betreft de bijdrage van de gemeente West
Betuwe aan het IGP.

wanneer)
Wordt bestaand
beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?

Nee, het uitgangspunt was om in de periode juni 2018 - juni 2019
de IGP’s in alle 16 gemeenten in de regio Gelderland-Zuid
operationeel te hebben. In de zomer van 2019 wordt door het
Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) het nieuwe bureau
geëvalueerd, waarna de Colleges van B&W geadviseerd worden
ten aanzien van de voortzetting en de bijbehorende
randvoorwaarden.

Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving
Investeringsbedrag

2020

2021

2022

2023

0

0

0

0

23.000

23.000

23.000

23.000

Incidentele lasten

0

0

0

0

Aanwezige dekking

0

0

0

0

Structurele lasten *)

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstelbaar?

Nee

Zo ja, waarom?

Is het onvermijdelijk?

Nee

Zo ja, waarom?
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BOA’S
Programma:

1. Veiligheid

Onderwerp:



Uitvoeren landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA), controle
digitaal opkoopregister (DOR), controle seksinrichtingen

Aanleiding

Doelstelling voor



Op orde brengen kwantiteit boa’s domein 1



In het kader van de harmonisatie van toezicht en handhaving in de



openbare ruimte (boa’s domein 1)
De capaciteit, middelen, (flexibele) inzetbaarheid en kwaliteit van
de hulpdiensten in West Betuwe blijft op niveau en we zetten in op
uitbreiding van wijkagenten en waar nodig boa’s

Een veilige, schone en hele gemeente

ons als gemeente

1.

Bevorderen van de leefbaarheid in de kernen

2.

Bevorderen van een veilige leefomgeving

(Wat willen we
bereiken)
Werkzaamheden in 2019 ter voorbereiding op besluitvorming:

Activiteiten en

1.

Beleid toezicht en handhaving in de openbare ruimte

planning

1.

Opstellen profielen boa’s

2.

Werven nieuwe boa’s voor 2,5 fte

(Wat gaan we

3.

Aanpassen werkroosters

hiervoor doen en

4.

Samenwerken binnen leefbaar (o.a. sociaal/gebiedsmakelaars) en

wanneer)

veilig (OOV, politie)
5.

Wordt bestaand

Uitvoeren controles LAA en DOR

N.v.t.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

€ 170.200

€ 170.200

€ 170.200

€ 170.200

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten
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Aanwezige dekking

?

?

?

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Gevolgen voor meerjarenbegroting
De kosten voor de boa’s bestaan uit personele lasten, middelen en (verplichte) trainingen.
Momenteel ontbreekt het de boa’s aan herkenbare handhavingsmiddelen, zoals handhavingsfiets
en auto. Boa’s dienen jaarlijks de verplichte her- en bijscholing te volgen om hun boa-bevoegdheid
te kunnen behouden. De kosten voor een boa bedragen inclusief alle kosten tussen de €60.000 en
€80.000 per jaar per boa (bron: handhaving Rotterdam). Voor de meerjarenbegroting rekenen we
met een gemiddeld bedrag van €70.000 per boa per jaar.
Is het wettelijk?

Ja

Gemeenten hebben de taak opgedragen gekregen om
de uitvoering ervan op te pakken: LAA, controle DOR

Is het onuitstelbaar?

Nee

LAA moet eind dit jaar opgepakt worden; controle
DOR

maakt

onderdeel

uit

van

samenwerking

politie/gemeente
Is het onvermijdelijk?

Ja

DOR is deels geïmplementeerd.
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?

HOOFDSTUK 3 – VERKEER, VERVOER &
WATERSTAAT
PROGRAMMA HOOGFREQUENT SPOOR
Programma:

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderwerp:

Programma Hoogfrequent Spoor – Zuidwestboog Meteren

Aanleiding

CUP

Doelstelling voor

hinderbeperking geluidsoverlast spoorbrug Waardenburg-Zaltbommel

ons als gemeente

Samen

met

ministerie

van

I&W

en

gemeente

Zaltbommel

de

geluidsoverlast in Waardenburg en Zaltbommel beperken en daardoor

(Wat willen we

de leefbaarheid verbeteren

bereiken)
Activiteiten en

Ministerie wil op korte termijn afspraken maken over medefinanciering

planning

voor deze bovenwettelijke maatregelen. Hiervoor is het nodig om in de
meerjarenbegroting de benodigde middelen te reserveren.

(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Niet van toepassing

beleid omgezet
naar nieuw beleid.
Zo ja, wat vervalt er
dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

Investeringsbedrag

2022

2023
1.250.000

Structurele lasten *)

?

Incidentele lasten

?

Aanwezige dekking

0

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstaanbaar?

Ja

Omdat dit een eenmalige kans is om de leefbaarheid
in Waardenburg en Tuil en Zaltbommel te verbeteren
en afspraken hierover met ministerie vastgelegd
moeten worden.

Is het onvermijdelijk?

nee

Zo ja, waarom?
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INTEGRAAL MOBILITEITSPLAN
Programma:

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderwerp:

Integraal mobiliteitsplan West Betuwe

Aanleiding

harmonisatie

In het mobiliteitsplan (oftewel verkeersplan) worden de doelen en
Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

ambities

voor

de

verschillende

verkeersmodaliteiten

(verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzame
mobiliteit)

uit

de

mobiliteitsvisie

verder

uitgewerkt

naar

wensbeelden en maatregelen om de wensbeelden te kunnen
bereiken. Om het draagvlak hiervan zo groot mogelijk te krijgen,
gaan

we

in

gesprek

met

onze

inwoners,

ondernemers,

gemeenteraad en overige betrokkenen.
Activiteiten en

Beeldvormende

sessie

planning

ondernemers in mei 2020

met

gemeenteraad

en

bewoners

en

Vaststellen van het concept mobiliteitsplan in het college in
(Wat gaan we

oktober 2020

hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Het bestaande beleid wordt geactualiseerd, waardoor West Betuwe

beleid omgezet

een nieuw up tot date integraal beleidsplan voor mobiliteit heeft.

naar nieuw

De oude (deelplannen) uit de voormalige gemeenten zoals het

beleid. Zo ja, wat

mobiliteitsplan

vervalt er dan?

Lingewaal en Neerijnen vervallen daarmee.

Geldermalsen,

het

verkeersveiligheidsplan

Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving
Investeringsbedrag

2020

2021

2022

2023

30.000

Structurele lasten *)

?

Incidentele lasten

?

Aanwezige dekking

0

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Gemeenten dienen op basis van rijksbeleid een
actueel beleidsplan te hebben

Is het onuitstelbaar?

Ja

Vanwege de herindeling is de actualisatie van de
beleidsplannen uitgesteld en de plannen zijn niet
langer actueel

Is het onvermijdelijk?

Ja

Zie bovenstaand punten
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BEBORDING & BEBAKENING
Programma:

Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderwerp:

Bebording en bebakening

Aanleiding

Harmonisatie

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Onderhoud van bebording en bebakening in de hele gemeente West
Betuwe op basis kwaliteit brengen en onderhouden. Uit eerste inspectie
blijkt dat de verschillen tussen de fusiepartners

groot waren en

beschikbare budget ontoereikend om bebording en bebakening op
basiskwaliteit te onderhouden.

Er is in delen van de gemeenten een

inhaalslag nodig om op dit op basisniveau te brengen.

Activiteiten en

Opstellen van een beheerplan. Daarna op basis van jaarlijkse inspecties

planning

een

onderhoudsprogramma

opstellen

en

de

benodigde

onderhoudsmaatregelen uitvoeren. Tot besluitvorming over beheerplan is

(Wat gaan we

het huidige beschikbare budget voor uitvoeringswerkzaamheden (€

hiervoor doen en

65.000) taakstellend.

wanneer)
Wordt bestaand
beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

Investeringsbedrag

2021

2022

2023

30.000

Structurele lasten *)
Incidentele lasten
Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstelbaar?

nee

Indien bebording en bebakening niet op basiskwaliteit
kunnen worden onderhouden, loopt gemeente risico
op aansprakelijkheidsstelling in geval van ongevallen
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op gemeentelijke wegen.
Is het onvermijdelijk?

Ja

Zie vorige

DIJKVERSTERKING GASTVRIJE WAALDIJK
Programma:

3, VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Onderwerp:

Dijkversterking - Gastvrije Waaldijk, Optimalisatie inrichting
Waaldijk bij dijkversterking

Aanleiding
noodzakelijke nieuw beleid:
Coalitieakkoord
Overdrachtsdossier
Going concern
Bidbook
Toelichting:
De

dijkversterking

is

onderdeel

van

het

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van waterschappen
en Rijkswaterstaat. Het waterschap Rivierenland werkt in West
Betuwe aan twee dijkversterkingsopgaven, Tiel-Waardenburg en
Gorinchem-Waardenburg. Hiervoor worden werkzaamheden voor
de dijkversterking waar mogelijk gecombineerd met andere
ruimtelijke plannen om zo de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren
(meekoppelkans).
Het waterschap heeft bij de planvoorbereiding de gemeente(n) en
de omgeving betrokken, waarbij veel wensen en ideeën als
meekoppelkans

zijn

verzameld.

Ook

vormt

het

“Masterplan

Gastvrije Waaldijk, een 80km lange Waalervaring” (vertaling van
het

in

2017

opgestelde

ANWB-rapport

“Gastvrije

Waaldijk;

programma voor recreatie en toerisme aan de noordelijke Waaldijk,
tussen Gorinchem en Nijmegen”) de basis voor de genoemde
meekoppelkansen. Hierin is naast een maatregelenpakket voor
weginrichting en inpassing van de dijk ook een investeringsraming
en uitvoeringsstrategie opgenomen.
Een concreet voorbeeld van een uitvoeringsonderdeel van het
Masterplan van de Gastvrije Waaldijk is aanleg van doorlopende
verkeersroute met een eenduidige weginrichting van Nijmegen tot
Gorinchem. Aangezien de noordelijke Waaldijk opnieuw wordt
aangelegd in het kader van de dijkversterking, kan naast de
(verkeers)veiligheid ook de toeristisch-recreatieve functie worden
versterkt. Deze geoptimaliseerde inrichting biedt meer kwaliteit en
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herkenbaarheid

voor

de

weggebruikers.

Hiervoor

is

een

weginrichting ontworpen, waarmee;
1. De weginrichting voldoet aan de CROW-normen die gelden
voor een 60 km/u zone;
2. De verkeersveiligheid voor zwakke verkeersdeelnemers
wordt verbeterd;
3. De weg op de dijk minder aantrekkelijk wordt voor snelle
motorrijders.
De geoptimaliseerde inrichting kan gelijktijdig door het waterschap
kan worden aangebracht met de aanpassing van de dijk.
Uitvoering geven aan de optimalisatie van de weginrichting van de
nieuwe Waaldijk voor het onderdeel waarvoor de gemeente
financieel verantwoordelijk is.
Toelichting:
Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Het waterschap werkt momenteel aan de planuitwerking en de
voorbereiding

van

de

bijbehorende

juridisch-planologische

procedures. Hiervoor dient duidelijk te zijn welke meekoppelkansen
daadwerkelijk kansrijk zijn. Deze meekoppelkans (optimalisatie
weginrichting) kan vervolgens concreet onderdeel uitmaken van de
planuitwerking en voorbereiding van de realisatie. In deze fase is
het dan ook noodzakelijk om middelen te reserveren om op een
later

moment

meekoppelkans.

uitvoering
Hiermee

te
wordt

kunnen
de

geven

optimalisatie

aan
van

deze
de

weginrichting concreet onderdeel van de planuitwerking van de
dijkversterking.
Activiteiten en

Uitvoering van de optimalisatie van de weginrichting is gekoppeld

planning

aan de uitvoering van de dijkversterking. Dit zal vanaf 2021
gefaseerd plaats gaan vinden.

(Wat gaan we
hiervoor doen en

Toelichting:

wanneer)

Tijdens de planvoorbereiding (cq. verkenningsfase) is een veelheid
aan meekoppelkansen verzameld. In de loop van 2019 zal duidelijk
worden aan welke meekoppelkansen daadwerkelijk uitvoering
wordt gegeven. De nadere afweging hiertoe vindt momenteel
plaats in het kader van de planuitwerking.
De projectorganisaties voor de dijkversterkingsopgaven werken in
2019 aan de planuitwerking en voorbereiding van de benodigde
procedures. Naar verwachting worden in 2020 de procedures
gestart, waarna vanaf 2021 de uitvoering volgt. De uitvoering is op
dit moment nog onderwerp van studie, maar wel is duidelijk dat dit
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gefaseerd op locaties en in tijd gaat plaatsvinden.
Wordt bestaand

Nvt.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
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Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

Investeringsbedrag

2022

2023

€ 100.000,-

€ 200.000,-

€ 200.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 25.000,-

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja/nee

Nee. Er bestaat geen wettelijke grondslag voor
uitvoering

van

de

optimalisatie

van

de

weginirichting bovenop de CROW-normering.
Is het onuitstelbaar?

Ja/nee

Nee. Aangezien de projectorganisaties van de
dijkversterking

in

2019

de

planuitwerking

afronden, is noodzakelijk in ditzelfde jaar te
weten welke initiatieven als meekoppelkans
meegenomen

moeten

worden.

Indien

de

meekoppelkans van de optimalisatie op dit
moment niet wordt meegenomen, komt het
momentum om in tijd en middelen snel tot
uitvoering te komen te vervallen.
Is het onvermijdelijk?

Ja/nee

Ja. Voor de uitvoering van de meekoppelkansen
zijn gemeentelijke middelen benodigd. Uiteraard
wordt ook gezocht naar inbreng van middelen
door andere (overheids)partijen.
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HOOFDSTUK 4 – ECONOMIE
ONDERZOEK PARKEERKEERBELEID
Programma:

4

Onderwerp:

Onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente
CUP

Aanleiding

Doelstelling voor

Vitaliteit centrumfunctie Geldermalsen bevorderen

ons als gemeente
(Wat willen we

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

bereiken)
Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en

Lokale ondernemers betrekken bij onderzoek naar gratis parkeren
(incl reguleren)

Parkeeronderzoek bespreken met ondernemers

wanneer)
Wordt bestaand
beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat

Afhankelijk van
besluitvorming

uitkomst

onderzoek

en

overleg

en

de

Huidig betaald parkeren zou dan komen te vervallen.

vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 15.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Op basis van de Wet Arhi moet bestaand beleid
geharmoniseerd worden binnen 2 jaar na herindeling.

Is het onuitstelbaar?

Ja

Omdat harmonisatie binnen 2 jaar na herindeling
moet plaatsvinden.

Is het onvermijdelijk?

Ja

Aangehaakt blijven bij het regionale programma
bedrijventerreinen.
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HARMONISATIE BEDRIJVENTERREINENBELEID
Programma:

4

Onderwerp:

Harmonisatie bedrijventerreinenbeleid

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

Coalitieakkoord, harmonisatie en nieuw beleid

Harmoniseren van het bedrijventerreinbeleid, omdat er binnen de
3 voormalige gemeenten op verschillende manieren werd
omgegaan met bedrijventerreinen. Door het harmoniseren van het
beleid moet er eenduidige beleid komen, wat afgestemd is op de
behoefte van de ondernemers en aansluit bij het regionale
programma bedrijventerreinen (RPB). Tevens moet het nieuwe
beleid een aantrekkelijk vestigingsklimaat vormen voor (potentiele)
ondernemers/bedrijven
Uiteindelijk moet het bedrijventerreinenbeleid bepalen waar de
gemeente voor welke segment (milieucategorie) bedrijven,
bedrijventerreinen wil ontwikkelen. Ook herstructurering en
transformatie van bedrijventerreinen komen in dit beleid aan de
orde. Uiteindelijk dient dit beleid als input voor de Omgevingsvisie.

Eind 2019 offerte opvraag bij bureaus voor ondersteuning bij
het opstellen van het beleid en vervolgens opdrachtverlening
begin 2020. In het 4e kwartaal van 2020 wordt het
bedrijventerreinbeleid ter vaststelling aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Bij het opstellen van dit beleid worden de volgende partijen
betrokken: ondernemers(verenigingen), kamer van
koophandel, vno-ncw, Regio Rivierenland en provincie
Gelderland.

Wordt bestaand

Ja,

het

bestaande

bedrijventerreinenbeleid

beleid omgezet

gemeenten voor zover aanwezig vervalt.

van

de

3

oude

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 10.000
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Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Op basis van de Wet Arhi moet bestaand beleid
geharmoniseerd worden binnen 2 jaar na herindeling.

Is het onuitstelbaar?

Ja

Omdat harmonisatie binnen 2 jaar na herindeling
moet plaatsvinden.

Is het onvermijdelijk?

Ja

Aangehaakt blijven bij het regionale programma
bedrijventerreinen.
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HARMONISATIE ECONOMISCHE BELEIDSVISIE
Programma:

4

Onderwerp:

Harmonisatie Economische beleidsvisie

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning

Harmonisatie

Harmoniseren van het huidige economische beleid, omdat
binnen de 3 oude gemeenten verschillend omgegaan werd
met economisch beleid. De nieuwe visie wordt opgesteld om,
samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke
partners, de huidige en toekomstige werkgelegenheid en
zelfstandigheid van onze inwoners te versterken door het
stimuleren van de economische ontwikkeling en
ondernemerschap. Deze beleidsvisie moet daarbij ook
aansluiten bij de regionale doelen en visie.
De economische visie is de overkoepelende visie en dient als
input voor de omgevingsvisie.
Offerte opvraag voor ondersteuning door bureau eind 2019
en opdrachtverlening begin 2020. In het 4e kwartaal van
2020 wordt de economische beleidsvisie ter vaststelling aan
de gemeenteraad voorgelegd.

(Wat gaan we
wanneer)

Bij het opstellen van de visie worden de volgende partijen betrokken:
Ondernemers(verenigingen), Kamer van Koophandel, Regio Rivierenland,
VNO-NCW, (G)LTO en de recreatiesector.

Wordt bestaand

Ja, bestaande economische beleid/notities vervallen.

hiervoor doen en

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 20.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Op basis van de Wet Arhi moet bestaand beleid
geharmoniseerd worden binnen 2 jaar na herindeling.

Is het onuitstelbaar?

Ja

Ter voorbereiding op de Omgevingswet

Is het onvermijdelijk?

Ja

Er is op dit moment geen eenduidige economische
beleidsvisie.
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HOOFDSTUK 5 – ONDERWIJS
Geen wensen nieuw beleid

HOOFDSTUK 6 – SPORT, CULTUUR & RECREATIE
LAAGGELETTERDHEID
Programma:

Sociaal domein

Onderwerp:

Terugdringen laaggeletterdheid en stimuleren digitale voorzieningen

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning

Tot dusver geen structurele financiering voor beschikbaar

De gemeente heeft het convenant laaggeletterdheid ondertekend
om aan te geven dat dit item een beleidsspeerpunt is.
Laaggeletterdheid wordt met name bestreden via het Digi Taalhuis.
Hier is echter tot dusver financiering t/m 2019 voor beschikbaar.
Doelstelling:
Uitbreiding van instrumentarium om laaggeletterdheid tegen te
gaan en digitale vaardigheden te vergroten. Een van de
mogelijkheden kan continuering van het Digi Taalhuis in 2020 en
volgende jaren zijn. Daar is minimaal EUR 20.000,- per jaar voor
benodigd.

Tweede helft 2019:
- Met Bibliotheek Rivierenland voortzetting van het Digi
Taalhuis in 2020 en organiseren.

(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Nee

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

-

20.000

20.000

20.000

Incidentele lasten
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Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Nee

Is het onuitstelbaar?

Ja

gezien ondertekening convenant laaggeletterdheid

60 | PERSPECTIEFNOTA 2019

HARMONISATIE BEHEERPLAN SPORTVELDEN
Programma:

6

Onderwerp:

Beheerplan sportvelden

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

Cup/harmonisatie/noodzakelijke nieuw beleid

Aan de hand van het te harmoniseren sportbeleid (sport en
beweegvisie voor West Betuwe tot 2030) wordt een
uitvoeringsprogramma opgesteld, gericht op het beheer en
onderhoud en renovaties van sportvelden. Dit uitvoeringsplan
bakent de scope af voor dat deel wat de gemeente doet in de
uitvoering. Het tijdstip van het tot stand komen van beheerplan
sportvelden is afhankelijk van het tijdstip van vaststellen van de
sport en beweegvisie (planning 2e helft 2020).
Vooruitlopend op de harmonisatie een renovatiebehoefte van
tenminste 2 velden ingeschat in 2020. De kosten hiervoor worden
geraamd op € 160.000.
In voormalig Lingewaal staan de volgende renovaties op het
programma:
Veld II Herwijnen (drainage ontbreekt) €35.000 (2020)
Veld II Vuren (drainage en toplaag slecht) €35.000 (2020)
Trainingshoek Asperen (drainage ontbreekt, alleen jeugd speelt
hierop) €25.000 (2021)
Veld I Heukelum (drainage en toplaag slecht) €35.000 (2021)

Het tijdstip van het tot stand komen van het beheerplan
sportvelden is afhankelijk van het tijdstip van vaststellen van
de sport en beweegvisie (planning 2e helft 2020).
Wat gaan we hiervoor doen?
1. Een concrete scopeafbakening op object- en
complexniveau en definities, gebaseerd op het
geharmoniseerd sportbeleid. Oplevering 1e helft 2021.
(vanwege afhankelijkheid van harmonisatie
sportbeleid wijkt dit af van de in het CUP genoemde
termijn)
2. Een budget en planningsoverzicht, gebaseerd op het
geharmoniseerd sportbeleid. Oplevering 1e helft 2021.
(vanwege afhankelijkheid van harmonisatie
sportbeleid wijkt dit af van in CUP genoemde termijn)
De totale geraamde kosten (opstellen plan inclusief
keuringen) bedragen € 55.000.
Eerst Beheerplan opstellen en tot aan de besluitvorming over
het beheerplan en het verwerken in de begroting binnen het
beschikbare budget de (noodzakelijke) werkzaamheden
uitvoeren.
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Wordt bestaand

Bij het vaststellen en van het nieuwe beleid vervangt dit het oude

beleid omgezet

beleid/werkwijzen

naar nieuw

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

waarop

sportvelden

werden

beheerd

in

beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
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Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 55.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Harmonisatieverplichting

Is het onuitstelbaar?

nee

Het volgt het geharmoniseerd sportbeleid

Is het onvermijdelijk?

Ja

Het draagt zorg voor gelijkheid in de wijze
waarop sportvelden worden gefaciliteerd.
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HARMONISATIE BEHEERPLAN SPEELTUINEN
Programma:

6

Onderwerp:

Beheerplan speeltuinen harmoniseren

Aanleiding

harmonisatie/noodzakelijke nieuw beleid

In

de

voormalige

gemeenten

Lingewaal,

Geldermalsen

en

Neerijnen zijn speelterreinen aangelegd en beheert met grote
onderlinge verschillen in relatie tot de rol van gemeente, inwoners
Doelstelling voor

en speeltuinverenigingen. In een ideale situatie wordt met een

ons als gemeente

nieuw beleids- en beheerplan een uniforme werkwijze vastgesteld.
Het

speeltuinen

beleid

maakt

onderdeel

uit

van

de

te

(Wat willen we

harmoniseren sport en beweegvisie voor West Betuwe tot 2030.

bereiken)

Het beheerplan speeltuinen is hieraan volgend en voorziet in de
wijze waarop omgegaan wordt met terreinen, ondergronden en
toestellen.

Activiteiten en

Er wordt een compleet overzicht gemaakt van alle speelterreinen

planning

met inzage in toestellen en geldende afspraken en regelingen. De
verschillen worden in beeld gebracht en voorzien van varianten

(Wat gaan we

voor een geharmoniseerd voorstel.

hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Bij het vaststellen van het nieuwe beleid vervangt dit de vigerende

beleid omgezet

beleids- en beheerplannen.

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 10.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Harmonisatieopgave

Is het onuitstelbaar?

Ja

Harmonisatieopgave

Is het onvermijdelijk?

Ja

Het draagt zorg voor gelijkheid in de wijze
waarop

met speelterreinen in West Betuwe

wordt omgegaan.
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ACCOMMODATIES VERENIGINGEN
Programma:

Sport, Cultuur & Recreatie (6)

Onderwerp:

Duurzame sportvoorzieningen en dorpshuizen

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Coalitieakkoord/Harmonisatieopgave

Sportvoorzieningen en dorpshuizen vervullen een belangrijke rol in
de leefbaarheid in de kernen. Daarom willen we deze
accommodaties zoveel mogelijk behouden en toekomstbestendig
maken.
Daarom
faciliteren
we
in
verduurzaming
en
toegankelijkheid van accommodaties met multifunctioneel gebruik.

Activiteiten en

-

planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en

In beeld brengen welk beleid er van toepassing is in de drie
voormalige gemeenten
Vaststellen visie Maatschappelijk vastgoed op faciliteren
onderhoud,
vernieuwen
en
verduurzamen
van
accommodaties voor verenigingen en dorpshuizen in 3e
kwartaal 2020

wanneer)
Wordt bestaand

Ja, het bestaande beleid van de drie voormalige gemeenten

beleid omgezet

herijken in een uniform beleid voor de gemeente West Betuwe.

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

30.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Ivm bepalingen Wet ARHI

Is het onuitstelbaar?

Nee

Zo ja, waarom?
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Is het onvermijdelijk?

Ja

ivm bepalingen Wet ARHI
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MEEKOPPELKANSEN DIJKVERSTERKING

Programma:

6, SPORT, CULTUUR & RECREATIE

Onderwerp:

Behouden en stimuleren van plattelands recreatie,
Meekoppelkansen dijkversterking Tiel-Gorinchem (TIWA en GOWA),
14 projecten o.a. Gastvrije Waaldijk

noodzakelijke nieuw beleid:
Coalitieakkoord
Overdrachtsdossier
Going concern
Bidbook
Toelichting:
De

dijkversterking

is

Hoogwaterbeschermingsprogramma

onderdeel
(HWBP)

van

van

het

waterschappen

en

Rijkswaterstaat. Het waterschap Rivierenland werkt in West Betuwe aan
twee

dijkversterkingsopgaven,

Tiel-Waardenburg

en

Gorinchem-

Waardenburg. Hiervoor worden werkzaamheden voor de dijkversterking
waar mogelijk gecombineerd met andere ruimtelijke plannen om zo de

Aanleiding

ruimtelijke kwaliteit te verbeteren (meekoppelkans).
Het waterschap heeft bij de planvoorbereiding de gemeente(n) en de
omgeving betrokken, waarbij veel wensen en ideeën als meekoppelkans
zijn verzameld. Ook vormt het “Masterplan Gastvrije Waaldijk, een 80km
lange Waalervaring” (vertaling van het in 2017 opgestelde ANWB-rapport
“Gastvrije Waaldijk; programma voor recreatie en toerisme aan de
noordelijke Waaldijk, tussen Gorinchem en Nijmegen”) de basis voor de
genoemde meekoppelkansen. Hierin is naast een maatregelenpakket voor
weginrichting en inpassing van de dijk ook een investeringsraming en
uitvoeringsstrategie opgenomen.
Een concreet voorbeeld van een meekoppelkans is aanleg van een plek
waar recreanten een korte stop kunnen maken om te genieten van het
Waallandschap. Hiervoor is onder andere extra grond benodigd om een
dergelijke plek in te richten. Het waterschap kan deze aanleg combineren
met grondwerk voor de dijkversterking.

Doelstelling voor

Uitvoering geven aan de realisatie van meekoppelkansen, voor het

ons als gemeente

gedeelte waarvoor de gemeente financieel verantwoordelijk is.

(Wat willen we

Toelichting:
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Het

waterschap

werkt

momenteel

aan

de

planuitwerking

en

de

voorbereiding van de bijbehorende juridisch-planologische procedures.
Hiervoor dient duidelijk te zijn welke meekoppelkansen daadwerkelijk
kansrijk

bereiken)

zijn.

Deze

onderdeel uitmaken

meekoppelkansen

kunnen

vervolgens

concreet

van de planuitwerking en voorbereiding van de

realisatie. In deze fase is het dan ook noodzakelijk om middelen te
reserveren om op een later moment uitvoering te kunnen geven aan de
meekoppelkansen.

Hiermee

worden

de

meekoppelkansen

concreet

onderdeel van de planuitwerking van de dijkversterking.
Realisatie van de meekoppelkansen zijn gekoppeld aan de uitvoering van
de dijkversterking. Dit zal vanaf 2021 gefaseerd plaats gaan vinden.
Toelichting:
Tijdens de planvoorbereiding (cq. verkenningsfase) zijn een veelheid aan

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

meekoppelkansen verzameld. In de loop van 2019 zal duidelijk worden aan
welke meekoppelkansen daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven. De
nadere afweging hiertoe vindt momenteel plaats in het kader van de
planuitwerking.
De projectorganisaties voor de dijkversterkingsopgaven werken in 2019
aan de planuitwerking en voorbereiding van de benodigde procedures.
Naar verwachting worden in 2020 de procedures gestart, waarna vanaf
2021 de uitvoering volgt. De uitvoering is op dit moment nog onderwerp
van studie, maar wel is duidelijk dat dit gefaseerd op locaties en in tijd
gaat plaatsvinden.

Wordt bestaand

Nvt.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

Investeringsbedrag

2021

2022

2023

€ 400.000,-

€ 400.000,-

€ 400.000,-

€ 50.000,-

€ 50.000,-

€ 50.000,-

Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 50.000,-

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja/nee

Nee. Er bestaat geen wettelijke grondslag voor
uitwerking cq. uitvoering van meekoppelkansen.

Is het onuitstelbaar?

Ja/nee

Nee.

Aangezien

de

projectorganisaties

van

de

dijkversterking in 2019 de planuitwerking afronden, is
noodzakelijk

in

ditzelfde

jaar

te

weten

welke

initiatieven als meekoppelkans meegenomen moeten
worden. Indien de meekoppelkansen op dit moment
niet worden meegenomen, komt het momentum om
in tijd en middelen snel tot uitvoering te komen te
vervallen.
Is het onvermijdelijk?

Ja/nee

Ja. Voor de uitvoering van de meekoppelkansen zijn
gemeentelijke middelen benodigd. Uiteraard wordt
ook gezocht naar inbreng van middelen door andere
(overheids)partijen.
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GEBIEDSMARKETING
Programma:

6

Onderwerp:

Visie op gebiedsmarketing en uitvoeringsprogramma

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Coalitieakkoord, bidbook en harmonisatie

In het communicatiebeleid van West Betuwe wordt een visie op
gebiedsmarkering opgenomen, met als doel het unieke DNA van
West Betuwe te bepalen. Dit wordt uitgewerkt in onder andere een
positionering en merkkompas. Hiermee wordt beoogd blijvend
bewoners, bedrijven en bezoekers aan te trekken, bewust te
maken en te betrekken in de gemeente. Om dit doel te bereiken
wordt er ook een uitvoeringsprogramma aan de visie gekoppeld.

wanneer)

Gezamenlijk optrekken met het team communicatie om het
communicatiebeleid op te stellen. Doelgroepen zoals inwoners,
bezoekers en bedrijven worden betrokken bij het opstellen van de
visie op gebiedsmarketing.
Na vaststelling van de visie, naar verwachting 3e kwartaal 2019,
wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld om de doelen uit de
visie te behalen (4e kwartaal 2019). Vanaf 2020 wordt het
uitvoeringsprogramma uitgevoerd over meerdere jaren.

Wordt bestaand

Nee, het betreft een nieuwe visie op gebiedsmarketing welke wordt

beleid omgezet

opgenomen in het communicatiebeleid.

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Incidentele lasten
Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Nee

N.v.t.

Is het onuitstelbaar?

Nee

N.v.t.

Is het onvermijdelijk?

Ja

Er is de wens om West Betuwe op de kaart te zetten
als agro-toeristische gemeente, daarvoor is een visie
en

uitvoeringsprogramma

voor

gebiedsmarketing

onvermijdelijk.
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BEREIKBAARHEID LINGE
Programma:

6

Onderwerp:

Linge bereikbaar voor elke kern.
Inwoners ervaren dat er langs de Linge (te) weinig ruimte is om te
recreëren. Er is bijvoorbeeld veel grond langs de Linge in
particulier bezit en daarmee (vaak) niet openbaar toegankelijk. De

Aanleiding

Linge en het omliggende landschap dragen bij aan de leefbaarheid
van het gebied en is aantrekkelijk voor recreatie, ontspanning en
vrijetijdsbesteding. Dit is een wens geformuleerd in het Bidbook
West Betuwe.
Het doel is om op de daarvoor geschikte locaties, algemene
toegang tot de Linge (bijvoorbeeld via strandjes, steigers, vlonders

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

of andere kleinschalige voorzieningen) voor iedere kern in West
Betuwe die daaraan gelegen is, te realiseren.
Het resultaat is, waar mogelijk via co-creatie, dat inwoners en
toeristen betere mogelijkheden c.q .voorzieningen krijgen om te
recreëren bij/aan de Linge.
Het resultaat is dat we een beleidsplan en uitvoeringsplan hebben
opgesteld waarbij de Linge bereikbaar wordt voor elke kern
grenzend aan de Linge.
We gaan het gesprek aan voor verdere inventarisatie m.b.t.
gronden en eigendommen langs de Linge met de betreffende

Activiteiten en

grondeigenaren en organisaties in de recreatieve sector en/of

planning

waterschap Rivierenland. Dit staat gepland voor het 3 e kwartaal
2019.

(Wat gaan we

We gaan in overleg met waterschap Rivierenland voor de

hiervoor doen en

afstemming over de uitvoering en aanleg van kleinschalige

wanneer)

voorzieningen. Dit staat gepland in het 4e kwartaal 2019.
We gaan een uitvoeringsplan schrijven (collegevoorstel 1 e kwartaal
2020, uitvoering vanaf 2e kwartaal 2020).

Wordt bestaand

Nee, er is nog geen concreet vastgesteld beleid aanwezig.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
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Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
€ 80.000

Incidentele lasten
Aanwezige dekking

-

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

n.v.t.

Is het onuitstelbaar?

nee

n.v.t.

Is het onvermijdelijk?

Ja

‘Belofte’ vanuit CUP (en wens in Bidbook).
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PLATTELANDSRECREATIE
Programma:

6

Onderwerp:

Behouden en stimuleren van (plattelands)recreatie.
Harmonisatie en nieuw beleid.

Aanleiding

Het doel is dat we als gemeente West Betuwe ons willen gaan
inzetten op harmonisatie op het gebied van recreatie die past bij
Doelstelling voor

een

plattelandsgemeente

waarbij

het

aanbod

aan

ons als gemeente

vrijetijdsbesteding blijft behouden en wordt gestimuleerd onder
inwoners en bezoekers.

(Wat willen we

Het resultaat is dat er meer recreatieve activiteiten mogelijk

bereiken)

gemaakt worden waarbij er een eenduidig beleid wordt gevoerd
om vrijetijdsbesteding te versterken binnen de gemeente West
Betuwe.

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

We gaan het gesprek aan met de betreffende ondernemers en
andere belanghebbenden om te kijken naar de mogelijkheden voor
meer toeristisch recreatieve activiteiten binnen de gemeente. Dit
staat gepland voor het 4e kwartaal 2019.
We

gaan

starten

met

de

voorbereiding

voor

het

uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme. Dit staat gepland in
het 2e kwartaal 2020.

Wordt bestaand

Ja, het betreft harmonisatie. Bestaand recreatie beleid van de 3

beleid omgezet

oude gemeentes vervalt.

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten
Aanwezige dekking

-

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

n.v.t.

Is het onuitstelbaar?

nee

n.v.t.

Is het onvermijdelijk?

Ja

Betreft uitvoering coalitieakkoord (en Bidbook).
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BESTEMMING TOERISTENBELASTING
Programma:

6

Onderwerp:

Toeristenbelasting bestemmen voor recreatie en toerisme

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en

Coalitieakkoord en nieuw beleid

Het doel is het inzetten van de toeristenbelasting ten behoeve van de
toeristische sector.
In de tweede helft van 2020 wordt een begrotingsbesluit genomen over de
inzet van de toeristenbelasting voor recreatie en toerisme.
Allereerst bereiden we het begrotingsbesluit voor.
Daarna leggen we het begrotingsbesluit ter goedkeuring voor aan het
college.
Tot slot leggen we (uiterlijk) in het vierde kwartaal van 2020 het
begrotingsbesluit ter goedkeuring voor aan de raad.

wanneer)
Wordt bestaand

Nee.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 10.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Nee

N.v.t.

Is het onuitstelbaar?

Nee

N.v.t.
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Is het onvermijdelijk?

Ja

Betreft uitvoering coalitieakkoord

HARMONISEREN MONUMENTENBELEID
Programma:

6

Onderwerp:

Harmoniseren monumentenbeleid.
Harmonisatie.

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente

Harmoniseren van het bestaande monumentenbeleid.
Het bestaande beleid is nu verschillend.
Het nieuwe beleid moet leiden tot eenduidigheid.

(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en
planning

Eind 2019 offerte opvraag voor ondersteuning bij het opstellen van
het beleid en vervolgens opdrachtverlening begin 2020. In het 4e
kwartaal van 2020 wordt het monumentenbeleid ter vaststelling
aan de gemeenteraad voorgelegd.

(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Ja, het bestaande monumentenbeleid van de 3 oude gemeenten

beleid omgezet

voor zover aanwezig, vervalt.

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 20.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Op basis van de Wet arhi moet bestaand beleid
geharmoniseerd worden binnen 2 jaar na herindeling.

Is het onuitstelbaar?

Ja

Omdat harmonisatie binnen 2 jaar na herindeling
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moet plaatsvinden.
Is het onvermijdelijk?

Ja

Er is op dit moment geen eenduidig beleid.

BEREIKBAARHEID CULTUUR-, SPORT- EN MUZIEKONDERWIJS
Programma:
Onderwerp:

6 Sport, Cultuur en Recreatie
Vergroten bereikbaarheid cultuur-, sport- en muziekonderwijs door
meer verbindingen te leggen

Cup, Coalitieakkoord, nieuw beleid
Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning

(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

Wordt bestaand
beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?

Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met bijvoorbeeld
muziekbeoefening en andere culturele uitingsvormen. Daarnaast is
het van wezenlijk belang dat kinderen voldoende bewegen. Hierin
zoeken wij de verbinding met het onderwijs en de
combinatiefunctionarissen van de lokale Welzijnsorganisatie.
Plan van aanpak (incl. verbreden inzet combinatiefunctionaris)
cultuuronderwijs inclusief prestatieafspraken
Brede
Regeling
Combinatiefuncties
implementeren
met
bijbehorende nieuwe doelstellingen: een leven lang sporten,
bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken,
duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en
cultuuraanbieders, vrijwilligersorganisaties, lokale verbindingen tot
stand brengen en uitbouwen.
Planning is 1e helft 2020
Plan van aanpak maken op basis van Brede Regeling
Combinatiefuncties met de nadruk op inclusie
Aanpak bewegingsonderwijs en cultuuronderwijs ontwikkelen en
indien mogelijk aanvullende middelen aanvragen voor aanstellen
van vakleerkrachten.
Start 2e helft 2019 ontwikkelen van plannen (betrokken partners
betrekken), 1e helft 2020 implementatie
Nee

Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

470.000

520.000
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Incidentele lasten
Aanwezige dekking

413.410

413.410

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?
Is het onuitstelbaar?

Ja/nee
nee

Is het onvermijdelijk?

nee

Zo ja, waarom?
Voorwaarden
gemeentefonds

decentralisatie

uitreiking
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HARMONISEREN CULTUURBELEID EN OPSTELLEN
UITVOERINGSPROGRAMMA
Programma:

Sport, cultuur en recreatie

Onderwerp:

Vergroten bereik cultuur

Aanleiding

Coalitieakkoord/Going concern

Doelstelling voor

Het brede scala aan cultuur activiteiten in onze gemeente behouden en

ons als gemeente

stimuleren. Dit mede gecoördineerd, gecommuniceerd en gepromoot door
een cultuurplatform dat West Betuwe breed werkt.

(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en

In samenwerking met betrokkenen het cultuurbeleid harmoniseren.

planning

Het cultuurplatform bemensen met vertegenwoordiging uit de kernen van
de voormalige 3 gemeenten. Een cultuuragenda maken die West Betuwe

(Wat gaan we

breed is. Promotie en stimuleren o.sa. via een website en het organiseren

hiervoor doen en

van enkele activiteiten.

wanneer)
Wordt bestaand

Er is een bestaand cultuurplatform. Dit moet inhoudelijk breder gaan

beleid omgezet

werken met een vertegenwoordiging vanuit geheel West Betuwe.

naar nieuw

Dit leidt tot een structurele verhoging van 35k

beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2019

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

80.000

80.000

80.000

80.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Incidentele lasten
Aanwezige dekking

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstelbaar?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onvermijdelijk?

ja

Zo ja, waarom? Er moet 1 cultuur aanpak voor geheel
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West Betuwe komen.

HOOFDSTUK 7 – SOCIAAL DOMEIN
TEGENGAAN EENZAAMHEID
Programma:

H7 Sociaal domein

Onderwerp:

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we

Integrale aanpak Jeugdzorg en Wmo

Coalitieakkoord

Soms lukt het niet dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig
en zelfredzaam zijn. Op dat moment gaan we samen met de
betrokkene, hun naasten en hulpverleners op zoek naar een
passende oplossing. Het zorg- en welzijnsaanbod is integraal,
efficiënt, overzichtelijk en toegankelijk. Op sommige
onderdelen moet nog beleid worden vastgesteld. Zo zal in
2020 een integraal beleidsplan worden opgesteld met daarin
plannen van aanpak voor Klantprofiel 4 en een zorgaanpak
voor jongeren met drank- en drugsverslaving.
1. Uiterlijk in juli 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden
van de uitvoering Klantprofiel 4 Sociaal domein
2. Er is een integraal beleidsplan Wmo/Jeugdzorg/Participatie
opgesteld uiterlijk in december 2020.

hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Voor Klantprofiel 4 is het oude beleid van de drie gemeenten van

beleid omgezet

kracht. Er is geen beleidsplan.

naar nieuw

Er moet een nieuw integraal beleidsplan Wmo/Jeugd/Participatie

beleid. Zo ja, wat

worden opgezet.

vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

50.000

Aanwezige dekking
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*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen

87 | PERSPECTIEFNOTA 2019

Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Gemeenten moeten een beleidsplan vaststellen.

Is het onuitstelbaar?

Ja

In de wet (Wmo) is opgenomen wat er in een
beleidsplan moet worden opgenomen over beleid en
ondersteuning.

Is het onvermijdelijk?

Ja

Een beleidsplan is essentieel voor de integraliteit van
het beleid op het gebied van het sociaal domein.
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INCLUSIEGEMEENTE
Programma:

Sociaal domein

Onderwerp:

Investeren in West Betuwe als inclusiegemeente

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

Wordt bestaand

Coalitieakkoord

Op grond van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit is nu
belegd bij centrumgemeenten. Per 01-01-2021 worden de
individuele gemeenten zelf verantwoordelijk en ontvangen zij
ook het geld. Uit de voorlopige cijfers voor wat betreft het
budget blijkt dat we als West Betuwe miljoen tekort komen
als we geen actie ondernemen op het thema beschermd
wonen en maatschappelijke opvang. Op basis van het
voorlopige financieel verdeelmodel is de verwachting dat
de West Betuwe een tekort van 5 miljoen heeft. Er is dan ook
sprake van een groot financieel risico. Dit wordt bij het
opstellen van het uitvoeringsplan in beeld gebracht.
2019/2020:
- Opstellen lokaal uitvoeringsplan
plan van aanpak
inwoners met psychische kwetsbaarheid:
- In het plan is aandacht voor: organiseren toegang
beschermd
wonen,
zorgnetwerk,
crisis,
deskundigheidsbevordering team sociaal, relatie
werk / inkomen /ontmoeting / zorg en ondersteuning
- uitvoering lokaal uitvoeringsplan
- Afspraken
maken
met
woningcorporaties
m.b.t.
beschikbaarheid woningen.
- Inkoopafspraken maken
Nee, betreft een decentralisatiemaattegel vanuit de Rijksoverheid

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

p.m

p.m.
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Incidentele lasten

50.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

decentralisatiemaattegel vanuit de Rijksoverheid

Is het onuitstelbaar?

Ja

Zie hierboven

Is het onvermijdelijk?

Ja

Zie hierboven
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GEHARMONISEERD MINIMABELEID
Programma:

H 7 Sociaal domein

Onderwerp:

Geharmoniseerd minimabeleid voor kwetsbare inwoners

Aanleiding

Coalitieakkoord/Harmonisatieopgave

Doelstelling voor

De verschillen die nog aanwezig zijn vanuit de voormalige

ons als gemeente

gemeenten worden door geharmoniseerd beleid weggenomen.
Iedereen kan gebruik maken van eenduidig beleid.

(Wat willen we
bereiken)

wanneer)

1. We stellen een plan schuldhulpverlening op uiterlijk in
december 2020.
2. Voor de harmonisatie van het minimabeleid van de drie
gemeenten komt eind 2019 een voorstel.
3. Het minimabeleid maakt onderdeel uit van het integrale
beleidsplan Wmo/Jeugd/KP4. Dat wordt uiterlijk december
2020 opgesteld. (Zie ook programma H 7 Sociaal domein
Tegengaan eenzaamheid/integrale samenhang
Wmo/Jeugdzorg).

Wordt bestaand

Het beleid van de drie voormalige gemeenten (GNL) is in 2019 nog

beleid omgezet

van kracht. De intentie is om het beleid per 1-1-2020 volledig te

naar nieuw

harmoniseren.

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en

beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

140.000

140.000

140.000

Incidentele lasten
Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen

91 | PERSPECTIEFNOTA 2019

Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Is het onuitstelbaar?

nee

Is het onvermijdelijk?

Ja

Minimabeleid is een wettelijke taak van de gemeente.

Minimabeleid is een wettelijke taak van de gemeente.
Daarnaast is het zeer onwenselijk dat het oude beleid
van de drie gemeenten uitgevoerd wordt. Het is voor
inwoners onduidelijk en voor de uitvoering complex.
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GEZONDE LEEFSTIJL EN OMGEVING
Programma:

7 Sociaal Domein

Onderwerp:

Aandacht voor gezonde leefstijl en omgeving

Coalitieakkoord, harmonisatieopgave, going concern

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en
planning

Kinderen en jeugdigen in de gemeente West Betuwe voldoen aan de
beweegnorm. In de gemeente West Betuwe is een toename te zien in het
gebruik van groente en fruit. We willen een JOGG-gemeente zijn (Jongeren
op Gezond Gewicht).
Nota Jongeren op gezond gewicht (JOGG).
Nieuw contract met JOGG landelijk.
Lokale nota volksgezondheid
Ontwikkelen van een Jongeren op Gezond Gewicht Nota
Opdrachtformulering betrokken partijen Gezondheidsadviseurs (GGD),
Combinatiefunctionarissen, JOGG- Regisseur
Planning voor JOGG- nota Q4 2019. Om JOGG in Geldermalsen voort te
zetten is budget voor 2019 nodig.
Ontwikkelen van een lokale nota Volksgezondheid 2020

(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

Wordt bestaand
beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?

Voor Jongeren op gezond Gewicht wordt een nieuwe nota opgesteld voor
de gemeente West Betuwe. De Jongeren op Gezond Gewicht nota voor
Geldermalsen vervalt.
De nota Volksgezondheid was in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen
en Lingewaal onderdeel van het Beleidsplan Wmo en Jeugd. Deze
onderdelen vervallen bij vaststelling Nota Volksgezondheid.
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Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
100.000
voor
uitvoerings
-

Structurele lasten *)

Budget
90.000
inhuur
regisseur
30.000
voor inhuur

Incidentele lasten

45000

nota
Volksgezon
d-heid

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

De WPG verplicht de gemeenteraad elke vier jaar een
nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast te stellen.

Is het onuitstelbaar?

nee

Is het onvermijdelijk?

nee
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HOOFDSTUK 8 – DUURZAAMHEID & MILIEU
BELEIDS- EN BEHEERPLAN GROEN
Programma:

8

Onderwerp:

Beleids- en beheerplan groen harmoniseren

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

harmonisatie

Het geharmoniseerde beleids- en beheerplan groen beschrijft
eenduidige uitgangspunten en beeldkwaliteiten, passend
binnen de ambities van West Betuwe met een
gebiedsgerichte
benadering.
Daarbij
worden
keuzemogelijkheden en kosten in beeld gebracht waarin
keuzes gemaakt kunnen worden.
Het beleids- en beheerplan moet een breed gedragen
kapstok
vormen
voor
de
wijzen
waarop
de
groenvoorzieningen van West Betuwe ingericht en beheert
worden.
Vigerende beleids- en beheerplannen worden geanalyseerd
waarbij verschillen en overeenkomsten worden vergeleken.
De bandbreedtes in het vigerend beleid worden afgezet
tegen de ambities zoals beschreven in de koepelnota.
Daarbij worden de financiële consequenties in beeld
gebracht tussen boven- en ondergrens en ambities conform
koepelnota.
Keuzemogelijkheden
worden
bestuurlijk
voorgelegd waarna dit de basis vormt voor participatieruimte
en de uitwerking van het beheerplan.

Wordt bestaand

Bij het vaststellen van het nieuwe beleid vervangt dit de vigerende

beleid omgezet

beleids- en beheerplannen.

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
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Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 30.000

Aanwezige dekking

€ 20.000

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Harmonisatieverplichting

Is het onuitstelbaar?

Ja

Harmonisatieverplichting

Is het onvermijdelijk?

Ja

Het draagt zorg voor gelijkheid in de wijze
waarop groenvoorzieningen worden ingericht en
beheerd.
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BELEIDS- EN BEHEERSPLAN MAAIEN
Programma:

8

Onderwerp:

Beleids- en beheerplan maaien harmoniseren (gazons, bermen en
watergangen)

Aanleiding

harmonisatie

Het geharmoniseerde beleids- en beheerplan maaien beschrijft
eenduidige uitgangspunten en beeldkwaliteiten, passend binnen de
ambities van West Betuwe met een gebiedsgerichte benadering.
Doelstelling voor

Daarbij worden keuzemogelijkheden en kosten in beeld gebracht

ons als gemeente

waarin keuzes gemaakt kunnen worden. Een specifiek
aandachtpunt hierbij vormt het stimuleren van biodiversiteit.

(Wat willen we

Het beleids- en beheerplan moet een breed gedragen kapstok

bereiken)

vormen voor de wijzen waarop de grassen/grasvegetaties van West
Betuwe ingericht en beheert worden. Het beleidsplan maakt
inzichtelijk waar kansrijke grasvegetaties aanwezig zijn om
biodiversiteit te ontwikkelen.

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

Wordt bestaand
beleid omgezet

Vigerende beleids- en beheerplannen worden geanalyseerd
waarbij verschillen en overeenkomsten worden vergeleken.
De bandbreedtes in het vigerend beleid worden afgezet
tegen de ambities zoals beschreven in de koepelnota.
Daarbij worden de financiële consequenties in beeld
gebracht tussen boven- en ondergrens en ambities conform
de koepelnota. Ook worden de meerkosten in beeld gebracht
voor kansrijke bermen voor het stimuleren van biodiversiteit
(maaien en afvoeren). Keuzemogelijkheden worden
bestuurlijk voorgelegd waarna dit de basis vormt voor
participatieruimte en de uitwerking van het beheerplan.
Bij het vaststellen van het nieuwe beleid vervangt dit de
vigerende beleids- en beheerplannen .

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
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Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 30.000

Aanwezige dekking

€ 10.000

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Harmonisatieverplichting

Is het onuitstelbaar?

Ja

Harmonisatieverplichting

Is het onvermijdelijk?

Ja

Het draagt zorg voor gelijkheid in de wijze
waarop

grasvegetaties worden ingericht en

beheerd.
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BELEIDS- EN BEHEERSPLAN BOMEN
Programma:

8

Onderwerp:

Beleids- en beheerplan bomen harmoniseren

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

harmonisatie

Het geharmoniseerde beleids- en beheerplan bomen
beschrijft eenduidige uitgangspunten en kaders, passend
binnen de ambities van West Betuwe met een
gebiedsgerichte benadering. Daarbij worden
keuzemogelijkheden en kosten in beeld gebracht waarin
keuzes gemaakt kunnen worden.
Het beleids- en beheerplan moet een breed gedragen
kapstok vormen voor de wijzen waarop wordt omgegaan met
de bomen van West Betuwe. Daarbij gaat het om de
gemeentelijke bomen ten aanzien inrichting,
beheer/onderhoud en vervanging. Het bomenbeleid geeft
ook antwoord op de wijze waarop omgegaan wordt met het
kappen van bomen, voor zowel particulieren en
gemeentelijke bomen. Daar waar mogelijk sluit het
bomenbeleid aan op de klimaatadaptatie met in het
bijzonder aandacht voor het voorkomen van hitte stres.

wanneer)

Een analyse van het vigerend beleid en beheer met het in beeld
brengen van verschillen en vervangingsopgaven van (niet
duurzame) bomen die het einde van de levenscyclus naderen of
bereikt hebben. Oplevering 1e helft 2020.
Het opstellen van een beleidsplan waarin het kapbeleid, het
vervangingsbeleid, de zorgplicht, de kansen in het kader van
klimaatadaptatie en de kosten zijn vertaald. Oplevering 2e helft
2020.

Wordt bestaand

Bij het vaststellen van het nieuwe beleid vervangt dit de vigerende

beleid omgezet

beleids- en beheerplannen.

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

99 | PERSPECTIEFNOTA 2019

Incidentele lasten

€ 30.000

Aanwezige dekking

€ 20.000

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Harmonisatieverplichting

Is het onuitstelbaar?

Ja

Harmonisatieverplichting

Is het onvermijdelijk?

Ja

Het draagt zorg voor gelijkheid in de wijze
waarop

met bomen in West Betuwe wordt

omgegaan.
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BELEIDS- EN BEHEERSPLAN OVERIGE OBJECTEN
Programma:

8

Onderwerp:

Beleids- en beheerplan overige objecten

Aanleiding

noodzakelijke nieuw beleid

Onder overige objecten worden de objecten in de openbare ruimte
verstaan die niet elders in een beheer en beleidsplan zijn
Doelstelling voor

ondergebracht. Hierbij valt te denken aan verkeersborden, weg- en

ons als gemeente

straatmeubilair, hekwerken, laadpalen, evenementenkasten etc.
Voor deze objecten waren nog geen beleids- en beheerplannen

(Wat willen we

actief. Gelet op de omvang van en aantallen in West Betuwe is het

bereiken)

wenselijk deze op te stellen. Het doel hiervan is om concreet het
areaal in beeld te krijgen, met het daarbij behorend budget voor
tijdig beheer en onderhoud en vervanging.

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Alle objecten dienen geïnventariseerd te worden en in
samenspraak met BwB ondergebracht te worden in de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In de eerste
helft van 2020 is het wenselijk om de inventarisatie gedaan
te hebben met in de tweede helft van 2020 een uitwerking
van het beleid en beheer.
Niet van toepassing.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 30.000

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

Is het onuitstelbaar?

nee

Is het onvermijdelijk?

nee

Er is geen te harmoniseren vigerend beleid.
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BEWUSTWORDING NATUUR EN DUURZAAMHEID
Programma:

8 Duurzaamheid en Milieu

Onderwerp:

Natuur- (en duurzaamheid) bewustwording
Cup & Bidbook

Aanleiding

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Zorg dragen voor bewustwording bij de jeugd zodat zij kunnen bijdragen
aan een gezonde, toekomst gerichte wereld. Waarbij met zorg wordt
omgegaan met hulpbronnen en leefomgeving.
Door het beschikbaar stellen van cofinanciering kunnen bestaande
initiatieven

worden

gecontinueerd

en

uitgebouwd

naar

actuele

onderwerpen zoals energie besparing, mobiliteit etc.
Jaarlijks is cofinanciering nodig voor diverse basisschool activiteiten (NME/

Activiteiten en

Marant):

planning

-

het activeren en begeleiden van scholen naar een Eco-School label

-

het activeren en begeleiden van Groene schoolpleinen

(Wat gaan we

-

ondersteuning van duurzaamheidslessen en overige onderwijs wensen

hiervoor doen en

-

ondersteuning van gastdocenten

wanneer)

-

faciliteren van lespakketten op het gebied van duurzaamheid, energie
en milieu

Wordt bestaand

Bestaand beleid wordt gecontinueerd voor 2020 en verder door structureel

beleid omgezet

cofinanciering op te nemen in de begroting.

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)

15.000

15.000

15.000

15.000

Incidentele lasten
Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Nee

Is het onuitstelbaar?

Nee
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Is het onvermijdelijk?

Nee
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BELEIDS- EN BEHEERPLAN BEGRAAFPLAATSEN
Programma:
Onderwerp:

8
Beleids- en beheerplan begraafplaatsen (uitvoering)

Aanleiding

Uitvoering nieuw beleid naar aanleiding van het vast te stellen
geharmoniseerde Beleids- en beheerplan begraafplaatsen (inclusief
verordeningen en tarieven) juni 2019.

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand
beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?

Het geharmoniseerde Beleids- en beheerplan begraafplaatsen
beschrijft eenduidige uitgangspunten en beeldkwaliteiten, passend
binnen de ambities van West Betuwe.
(o.a. service gericht en dichtbij en op maat). Daarbij worden
keuzemogelijkheden en kosten in beeld gebracht waarbij keuzes
gemaakt kunnen worden.
Het Beleids- en beheerplan begraafplaatsen is de basis voor de
eenduidige wijze waarop de 31 begraafplaatsen van West Betuwe
ingericht en beheerd worden.
Tevens is hierin de regelgeving (verordening en tarieven)
geharmoniseerd.
Vigerende Beleids- en beheerplannen van de begraafplaatsen zijn
geanalyseerd waarbij verschillen en overeenkomsten zijn
vergeleken en geharmoniseerd in het vast te stellen Beleids- en
beheerplan (juni 2019).
Daarbij worden de financiële consequenties in beeld gebracht.
Keuzemogelijkheden worden bestuurlijk voorgelegd waarna dit met
ingang van 2020 wordt uitgevoerd.
Bij het vaststellen van het nieuwe beleid vervangt dit de vigerende
beleids- en beheerplannen.

Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

€ 395.000

€ 393.000

€ 384.000

€ 381.000

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten
Aanwezige dekking

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen

Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?
Is het onuitstelbaar?
Is het onvermijdelijk?

Ja
Ja
Ja

Harmonisatieverplichting
Harmonisatieverplichting
Het draagt zorg voor gelijkheid in de wijze waarop
voorzien wordt in het begraven en as bestemmingen
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en het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen.

HOOFDSTUK 9 – VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE
VERNIEUWING
BELEIDS- EN BEHEERPLAN GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
Programma:

9 volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing.

Onderwerp:

Beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen harmoniseren.

Aanleiding

Harmonisatieopgave

Doelstelling voor

Een visie ontwikkelen voor de gemeentelijke gebouwen op het gebied van

ons als gemeente

onderhoud en verduurzaming.

(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en

-

planning

Door een extern bureau een bouwkundige opname laten doen van alle
gemeentelijke

gebouwen

en

hiervoor

een

meerjarenonderhoudsplanning maken (voorbereiding 2019/product

(Wat gaan we
hiervoor doen en

gereed 2020).
-

wanneer)

Voor alle gemeentelijke

gebouwen een verduurzaamheidsadvies

(voorbereiding 2019/product gereed 2020).

Wordt bestaand

Ja het bestaande beleid van de drie voormalige gemeenten tbv onderhoud

beleid omgezet

gemeentelijke gebouwen (beheerplan overige gebouwen) komen te

naar nieuw

vervallen en worden geharmoniseerd naar een nieuw beleid voor de

beleid. Zo ja, wat

gemeente West Betuwe.

vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

78.000
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Aanwezige dekking

58.000

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Wet ARHI

Is het onuitstelbaar?

Ja

Wet ARHI

Is het onvermijdelijk?

Ja

Wet ARHI
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HARMONISEREN NOTA GRONDBELEID
Programma:

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

Onderwerp:

Aanleiding

Harmoniseren nota grondbeleid

harmonisatie

Het direct en indirect met inzet van financiële en
juridische grondbeleidsinstrumenten, het leveren van een
bijdrage aan een evenwichtige
en duurzame kwalitatieve en kwantitatieve ruimtelijke
functionele ontwikkeling van West Betuwe”.

Doelstelling voor
ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en
planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)

-

In overleg

met

ambtelijke

organisatie

en

bestuurders

agenda

vaststellen en kaders formuleren
-

Opstellen nota grondbeleid voor West Betuwe

-

Besluitvorming door de gemeenteraad

-

Uitvoering geven aan beleid

-

Planning; voorbereiding start eind 2019, opstellen en gereed 1 e helft
2020

Wordt bestaand

De nota’s Grondbeleid Geldermalsen 2016, Neerijnen 2016 en Lingewaal

beleid omgezet

2014 komen bij vaststelling van de Nota Grondbeleid West Betuwe 2020 te

naar nieuw

vervallen.

beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten
Aanwezige dekking

25000
-

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
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Is het wettelijk?

Ja

Zo ja, waarom? BBV – regelmatig actualiseren

Is het onuitstelbaar?

nee

Zo ja, waarom? -

Is het onvermijdelijk?

nee

Zo ja, waarom? -
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HARMONISATIE NOTA BOVENWIJKSE ZAKEN
Programma:

Hoofdstuk 9 Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en stedelijke
vernieuwing

Onderwerp:

Aanleiding

Harmonisatie nota bovenwijkse zaken

harmonisatie

Doelstelling voor

Beleid voor West Betuwe omtrent bekostiging en kostenverhaal van

ons als gemeente

bovenwijkse zaken. Door vaststelling nota beschikt raad over en actuele
beleidsmatige en financiële onderbouwing van de in rekening te brengen

(Wat willen we

bijdragen bovenwijks op basis van een transparant systeem.

bereiken)
Activiteiten en

-

In overleg

met

ambtelijke

organisatie

en

bestuurders

agenda

vaststellen en kaders formuleren

planning
-

Opstellen nota bovenwijkse zaken voor West Betuwe

(Wat gaan we

-

Besluitvorming door de gemeenteraad

hiervoor doen en

-

Uitvoering geven aan beleid

wanneer)

Planning; voorbereiding start eind 2019, opstellen en gereed 1 e helft 2020

Wordt bestaand

De nota’s bovenwijkse zaken Geldermalsen, Neerijnen 2010 en Lingewaal

beleid omgezet

2014 komen bij vaststelling te vervallen

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

8000

Aanwezige dekking

-

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Zo ja, waarom?
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Is het onuitstelbaar?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onvermijdelijk?

nee

Zo ja, waarom?
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HUISVESTING SEIZOENARBEIDERS EN ARBEIDSMIGRANTEN
Programma:

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

Onderwerp:

Beleid huisvesting seizoenarbeiders en arbeidsmigranten

Aanleiding

Coalitieakkoord.

Doelstelling voor

Randvoorwaarden

ons als gemeente

arbeidsmigranten.

voor

huisvesting

van

seizoensarbeiders

en

(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en

Vaststellen beleidsnotitie 1e helft 2020.

planning
(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Nee.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 5.000,--

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstelbaar?

nee

Zo ja, waarom?
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Is het onvermijdelijk?

nee

Zo ja, waarom?

WONINGBOUW NAAR BEHOEFTE
Programma:

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

Onderwerp:

Woningbouw naar behoefte

Aanleiding

Doelstelling voor

Cup/Bidbook

Een nieuwe woonvisie voor 2020.

ons als gemeente
(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en

Woningbehoeftenonderzoek,

planning

inventariseren overig beleid e.d. op het gebied van wonen (o.a.

afwegingskader,

woningbouwprogramma,

duurzaamheid, beschermd wonen).

(Wat gaan we
hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

Nieuwe

beleid omgezet

gemeenten.

woonvisie

vervangt

de

woonvisies

van

de

voormalige

3

naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 20.000,--

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja

Zo ja, waarom? Is verplicht als je prestatieafspraken
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wil maken.
Is het onuitstelbaar?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onvermijdelijk?

nee

Zo ja, waarom?

PRESTATIEAFSPRAKEN WONINGWET
Programma:

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

Onderwerp:

Prestatieafspraken woningwet

Aanleiding

Cup

Doelstelling voor

Prestatieafspraken

ons als gemeente

huurdersbelangenorganisaties.

maken

met

de

3

corporaties

en

(Wat willen we
bereiken)
Activiteiten en

Op

planning

huurdersbelangenorganisaties komen tot prestatieafspraken. Proces wordt

basis

van

nieuwe

woonvisie

in

overleg

met

corporaties

en

opgestart na vaststelling woonvisie. Planning is tweede helft van 2020.

(Wat gaan we

Voor externe advisering wordt een bedrag van € 15.000 geraamd

hiervoor doen en
wanneer)
Wordt bestaand

De prestatieafspraken van de drie voormalige gemeenten vervallen.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 15.000,--

Aanwezige dekking
*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstelbaar?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onvermijdelijk?

nee

Zo ja, waarom?
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IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET
Programma:

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

Onderwerp:

Implementatie Omgevingswet

Aanleiding

Wetswijziging (waarnaar ook in het CUP wordt verwezen)

Doelstelling voor

M.i.v.

1-1-2021

wordt

de

Omgevingswet

van

kracht.

Tijdig

ons als gemeente

voldoende voorbereid zijn om de verplichtingen die voortvloeien uit
de Omgevingswet te kunnen uitvoeren.

(Wat willen we
bereiken)

Activiteiten en
planning

Positionering van (onderdelen van) de gemeente in de
samenleving heroverwegen.
Bestuurlijke en politieke standpunten innemen over lokale
beleidsvrijheid.
Werkprocessen
aanpassen
aan
nieuwe
vereisten
(en
mogelijkheden) in de wet.
Ruimtelijk juridisch instrumentarium vervangen / aanpassen aan de
Omgevingswet.

(Wat gaan we

Aansluiten op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

hiervoor doen en

Op grond van het financieel model van de VNG/Deloitte voor

wanneer)

doorrekening

gemeentelijke

implementatiekosten

vooralsnog

rekening houden met €2,2 miljoen voor de periode tot en met
2024. Dit betreft zowel interne uren als uren voor externe
ondersteuning en expertise.
Wordt bestaand

In de eindsituatie is er sprake van omzetting. Dan nemen juridische

beleid omgezet

instrumenten en digitale systemen de plek ik van bijvoorbeeld de

naar nieuw

huidige bestemmingsplannen en AIM-module. De invoering van de

beleid. Zo ja, wat

nieuwe wet is echter ‘extra’ werk.

vervalt er dan?
Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

€ 2.200.000,--

Aanwezige dekking
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*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

nee

Wettelijk verplichte implementatie m.i.v. 1-1-2021

Is het onuitstelbaar?

nee

Zo ja, waarom?

Is het onvermijdelijk?

nee

Zo ja, waarom?
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HOOFDSTUK 10 – FINANCIËN
BEHEER GEMEENTELIJK VASTGOED
Programma:

10. Financiën

Onderwerp:

Inzicht in beheer gemeentelijk Vastgoed en structurele lasten.

Aanleiding

Coalitieakkoord en harmonisatie

Doelstelling voor

Een

ons als gemeente

betreffende het aanhouden of afstoten van het gemeentelijk vastgoed.

visie

ontwikkelen

voor

de

gemeentelijke

vastgoedportefeuille,

(Wat willen we
bereiken)
-

Beleidsnota Gemeentelijk Vastgoed.

Activiteiten en

Het doorlichten van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in de zin

planning

van ;
Formuleren van de scheiding en onderscheid tussen maatschappelijke

(Wat gaan we

en niet maatschappelijk vastgoed. Eigendomsoverzicht, exploitatie van

hiervoor doen en

gemeentelijk vastgoed, verhuur(-rendement), strategisch bezit al dan

wanneer)

niet. Inventarisatie van af te stoten vastgoed.

Wordt bestaand

Nieuw beleid.

beleid omgezet
naar nieuw
beleid. Zo ja, wat
vervalt er dan?

Welke kosten zijn er aan verbonden?
Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Investeringsbedrag
Structurele lasten *)
Incidentele lasten

25.000
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Aanwezige dekking

0

*) inclusief kapitaallasten van de investeringsbedragen
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Nadere onderbouwing:
Is het wettelijk?

Ja/nee

Zo ja, waarom?

Is het onuitstelbaar?

Ja/nee

Zo ja, waarom? Er geldt geen wettelijke plicht of iets
dergelijks om een nota vast te stellen. Geformuleerd
als nieuw beleid voor West Betuwe.

Is het onvermijdelijk?

Ja/nee

Zo ja, waarom?
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