
Van: Floris Grijzenhout 
Verzonden: maandag 4 maart 2019 16:25
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>
CC: Karen Coesmans <Karen.Coesmans@WestBetuwe.nl>; Monique de Moedt 
<Monique.de.Moedt@WestBetuwe.nl>; Ed Goossens <Ed.Goossens@WestBetuwe.nl>; Govert van 
Bezooijen <Govert.van.Bezooijen@WestBetuwe.nl>; Harry Keereweer 
<Harry.KeereWeer@WestBetuwe.nl>; Jacoline Hartman - van Tour 
<Jacoline.Hartman@WestBetuwe.nl>; Rutger van Stappershoef 
<rutger.van.stappershoef@westbetuwe.nl>; Ton van Maanen <Ton.van.Maanen@WestBetuwe.nl>
Onderwerp: RE: Vragen VVD in de raadsvergadering van 19-02-2019 n.a.v. de begroting

De beantwoording van de vragen van de VVD in de raadsvergadering van 19 februari 
2019 bij de behandeling van de begroting 2019t:

Is er in de begroting rekening gehouden met het capaciteitstekort aan 
personeel?
In de begroting 2019 van West Betuwe is geen rekening gehouden met een 
capaciteitstekort van personeel. In de doorkijk van het fusiebudget, die op 3 december in 
het West Betuwe Beraad besproken is, hebben we rekening gehouden met een bedrag 
voor uitgaven voor personele frictie van € 2.340.000. Hiervan is € 500.000 geraamd voor 
de kosten van boventalligheid na afronding van het plaatsingsproces en € 1.840.000 voor  
hogere kosten als gevolg van vacatures, ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt in de 
jaren 2019 tot en met 2021. Bij de eerste bestuursrapportage rapporteren wij in hoeverre  
wij deze middelen in 2019 verwachten nodig te hebben.

Of de riolering in de nieuwbouwplannen die nu worden gerealiseerd of die nog 
worden gerealiseerd of die zullen worden geactiveerd als rioolbelasting 
waardoor wij als alle inwoners gaan betalen aan de nieuwbouwprojecten in 
plaats van dat die in de grondexploitatie terecht komen
De eerste aanleg van riolering is meegenomen in de rioolheffing en niet in de 
grondexploitatie. Deze keuze moet op gemeentelijk niveau gemaakt worden en kan niet 
per complex worden ingevuld. In Geldermalsen was de eerste aanleg van de riolering al 
onderdeel van de rioolheffing als gevolg van keuzes uit het verleden om de 
grondexploitatie financieel gezond te maken. Op niveau van gemeente West Betuwe leidt  
de keuze om de eerste aanleg van riolering mee te nemen in de rioolheffing niet tot een 
hoger tarief ten opzichte van het gemiddelde van de tarieven van de drie voormalige 
gemeenten. Dat komt doordat in de grondexploitatie complexen van voormalig Neerijnen 
en Lingewaal geen kosten van eerste aanleg meer gemaakt worden en de kosten van 
voormalig Geldermalsen al onderdeel waren van de rioolheffing

Met vriendelijke groet,
Floris Grijzenhout
Directiesecretaris

0345-728717 | 06-50079323 | floris.grijzenhout@westbetuwe.nl 
Aanwezig op: maandag t/m donderdag
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