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 Aan Gemeente raad
 Van Wethouder Govert van Bezooijen
 Datum dinsdag 8 oktober 2019
 Onderwerp Technische vragen 2e bestuursrapportage 2019
 Djuma-kenmerk

Op 1 oktober zijn in de beeldvormende vergadering technische vragen gesteld. In dit 
memo ontvangt u de beantwoording van de 3 in de vergadering niet beantwoorde 
vragen.

Vraag 1: Kunt u een overzicht verstrekken met daarin de stand van zaken van de 
budgetten gebiedsgericht werken:

 Dit overzicht is in bijlage 1 opgenomen.

Vraag 2: Op blz. 15 worden onder de indicator duurzaam worden vijf containers benoemd. 
Kunt u aangeven welke dat zijn?

 Vanuit de invoering van het nieuwe inzamelbeleid zijn er vijf containers nog niet 
definitief ondergronds geplaats. De vijf locaties met onderstaande toelichting:

1. Gulhofstraat Ophemert - deze locatie was afgekeurd door het Waterschap 
er is een nieuwe locatie gevonden. De plaatsingsprocedure is reeds 
opgepakt.

2. Goudrenet Geldermalsen – er is momenteel een tijdelijke bovengrondse 
container geplaatst. Een definitieve locatie vinden voor de ondergrondse 
container blijkt lastig vanwege aanwezige kabels en leidingen.

3. J. van Oldenbarneveldstraat Geldermalsen – er is momenteel een tijdelijke 
bovengrondse container geplaatst. Een definitieve locatie vinden voor de 
ondergrondse container blijkt lastig vanwege aanwezige kabels en 
leidingen.

4. Achterweg / Ringovenlaan Heukelum - er is momenteel een tijdelijke 
bovengrondse container geplaatst. Een definitieve locatie vinden voor de 
ondergrondse container blijkt lastig vanwege aanwezige obstakels.

5. Molenwal Asperen - er is momenteel een tijdelijke bovengrondse container 
geplaatst. Een definitieve locatie vinden voor de ondergrondse container 
blijkt lastig vanwege aanwezige kabels en leidingen.

Vraag 3: In de risicoparagraaf ( blz. 47) wordt een risico inzake subsidieregeling sport  
(voetbalvereniging Tricht) benoemd. Kunt u dit toelichten?

 Op het grondgebied van de voormalige gemeente Geldermalsen geldt sinds 2016 
het kunstgrasbeleid voor sportverenigingen. In dit beleid is bepaald dat bij aanleg 
en renovatie van kunstgrasvelden de gemeente 75% betaald en de verenigingen 
25%. Voetbalvereniging Tricht heeft een kunstgrasveld gekregen voordat dit 
beleid er was en heeft voor de aanleg toen geen eigen bijdrage betaald. In het 
beleid van 2016 is vastgelegd dat dit beleid ook geldt voor verenigingen die al 
kunstgras hebben. De subsidie-uitvoeringsovereenkomst met de betreffende 
vereniging is echter niet aangepast en deze vereniging betwist nu de verplichting 
tot het betalen van een eigen bijdrage voor de renovatie. Of de verplichting er wel 
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of niet is, wordt op dit moment juridisch onderzocht. Er zijn op dit moment geen 
andere soortgelijke risico’s bekend.

Bijlage 1: beantwoording gebiedsgericht werken
In onderstaand overzicht is aangegeven hoeveel geld er per kern is toegekend vanuit het 
leefbaarheidsbudget. Zoals u kunt zien zijn er nog diverse aanvragen in behandeling en 
worden er wekelijks nog aanvragen ingediend. De aanvragen verschillen daarbij per kern, 
van geen aanvragen tot het overvragen van het budget. 

De verwachting is dat er circa € 90.000 zal resteren van het budget burgerinitiatieven / 
burgerparticipatie. Nadat de criteria zijn vastgesteld zijn de gebiedsmakelaars vanaf april 
dit jaar aan de slag met het verzamelen en beoordelen van aanvragen. Het heeft enige 
tijd geduurd voordat er aanvragen binnenkwamen, omdat de (vrijwillige) inwoners 
voorstellen en draagvlak bij medebewoners moesten ontwikkelen. Zes maanden na de 
start van het leefbaarheidsbudget hebben nu 22 van de 26 dorpen één of meerdere 
aanvragen ingediend. Lang niet altijd gaat het hierbij om het maximale toe te kennen 
bedrag; soms is enkele honderden euro’s voldoende voor een leefbaarheidsinitiatief. Er 
zijn ook diverse aanvragen niet gehonoreerd omdat ze niet aansloten op de criteria en/of 
ten laste konden worden gebracht van andere budgetten, zoals voor speeltuinen of 
beheer. Verwacht wordt dat in de resterende maanden nog een zodanig aantal 
aanvragen zal binnenkomen, dat we richting een bedrag van circa € 100.000 uitkomen.

Daarnaast gaan we aan de slag met kernagenda’s en wordt de mogelijkheid van een 
bijdrage uit het leefbaarheidsbudget verder onder de aandacht gebracht. Hierdoor 
verwachten we volgend jaar een meer structurele stroom aan aanvragen te ontvangen. 
Uitgangspunt daarbij is het (blijvend) stimuleren en kunnen realiseren van 
leefbaarheidsinitiatieven, zodat er meer samenwerking en meer samenhang ontstaat in 
alle kernen. Voorgesteld wordt het in 2019 niet uitgegeven budget in een nieuwe reserve 
Leefbaarheid te storten.



8 oktober 2019

Kenmerk 

Pagina 3 van 3

Gebie
d Kern Budget

Aangevraa
gd Afgewezen

Aanvraag 
in proces 

Toegeken
d

1 Asperen 6900 € 350,00 € 0,00     €350,00 € 0,00
1 Spijk 6900 € 0,00 € 0,00 - € 0,00
1 Rhenoy 6900 € 5.584,48 € 1.500,00 - € 4.084,48
1 Heukelum 6900 € 7.890,00 € 1.919,00 € 2.000,00 € 3.971,00
1 Acquoy 6900 € 2.272,60 € 272,60 € 2.000,00 € 0,00
1 Gellicum 6900 € 3.284,00 € 2.000,00 € 219,00 € 1.065,00
2 Vuren 6900 € 4.050,00 € 4.050,00 - € 0,00
2 Herwijnen 6900 € 4.955,00 € 2.785,00 € 1.670,00 € 500,00
2 Hellouw 6900 € 566,72 € 0,00 - € 566,72
2 Haaften 6900 € 4.241,30 € 0,00 € 3.270,00 € 971,30
2 Tuil 6900 € 4.727,00 € 1.998,00 - € 2.729,00
3 Beesd 6900 € 2.900,00 € 1.500,00 - € 1.400,00
3 Tricht 6900 € 7.939,00 € 0,00 € 3.939,00 € 4.000,00
3 Buurmalsen 6900 € 6.367,50 € 2.000,00 € 1.772,65 € 2.594,85
3 Deil 6900 € 10.692,19 € 4.000,00 € 2.975,00 € 3.717,19
3 Enspijk 6900 € 2.000,00 € 2.000,00 - € 0,00
3 Rumpt 6900 € 9.100,00 € 3.493,10 - € 5.606,90
4 Waardenburg 6900 € 0,00 € 0,00 - € 0,00
4 Neerijnen 6900 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00
4 Est 6900 € 0,00 € 0,00 - € 0,00
4 Ophemert 6900 € 510,00 € 0,00 - € 510,00
4 Opijnen 6900 € 0,00 € 0,00 - € 0,00
4 Varik 6900 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
4 Heesselt 6900 € 3.135,00 € 0,00 € 2.000,00 € 1.135,00
5 Geldermalsen 6900 € 11.898,24 € 10.698,24 - € 1.200,00
5 Meteren 6900 € 1.306,64 € 0,00 - € 1.306,64

Totaal 179400
€ 

99.769,67 € 40.215,94

€ 
24.195,6

5
€ 

35.358,08


