
Memo
 Aan Gemeenteraad West Betuwe
 Van SRO Financieel advies
 Datum maandag 4 februari 2019
 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen behorend bij technische uitleg 

over begroting d.d. 29 januari 2019
 Djuma-kenmerk

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 29 januari, agendapunt 4 Technische uitleg over 
de begroting 2019 zijn er schriftelijke vragen ingediend. Onderstaand zijn de vragen en 
antwoorden per fractie opgenomen.

Vragen VVD Fractie:
De vragen hebben betrekking op pagina 90, Risicoprofielen. 
1. Wat is de rekenmethode die gehanteerd wordt om tot de inhoud van de tabellen te 
komen? Maak daarbij ook duidelijk hoe het invloedspercentage tot stand is gekomen?
Beantwoording:
Bij het opmaken van de risicoparagraaf voor de begroting 2019 is gebruik gemaakt van 
de risico-inschattingen van de 3 gemeenten voor de jaarrekening 2018. Gelijksoortige 
risico’s hebben we hierbij zoveel mogelijk onder 1 noemer gebracht en geactualiseerd. De 
Naris methode is een methode om risico’s in kaart te brengen en hierbij de relatie te 
leggen met het weerstandvermogen. Hoofdlijn is dat risico’s worden benoemd en 
ingeschat. De wijze van inschatten van de risico’s was in 2018 nog niet geharmoniseerd 
voor West Betuwe. 
De Naris-methode maakt vervolgens gebruik van de zogenaamde Monte Carlo simulatie, 
waarbij de risico’s en kansen een groot aantal keer doorgerekend worden. Dit omdat de 
risico’s zich niet tegelijk zullen voordoen. Vervolgens hebben we in beeld gebracht welk 
bedrag nodig is om met 90% zekerheid de risico’s te kunnen afdekken. Deze methode 
wordt door veel gemeenten en overheidsinstellingen toegepast. In 2019 gaan we, bij het 
opstellen van de nota risicomanagement, deze methode evalueren.

2. De genoemde bedragen zijn overgenomen uit voorgaande jaren, maar graag aangeven 
wat de basis is van de oorspronkelijke bedragen, oftewel waar zijn deze van 
overgenomen? 
Beantwoording:
De genoemde risico’s en financiële inschattingen zijn gemaakt op de situaties zoals deze 
waren in de oude gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De risico inschatting 
is in september 2018 geactualiseerd.

3. De tekorten op de Grondexploitatie bedragen volgens de tabel 2,6 miljoen. Is dit 
inclusief Hondsgemet Noord? 
Beantwoording:
Dit is exclusief Hondsgemet Noord, omdat deze bij het opmaken van de begroting nog 
niet in exploitatie genomen is. 

4. Wat zijn de niet-verhaalbare kosten voor het Windmolenpark?
Beantwoording:
De komende jaren is een aantal projecten van derden gepland (spoor en randweg Tricht, 
Zuidwestboog Den Bosch- Utrecht/ Betuwelijn en aanleg windmolenpark Deil) ten gevolge 
waarvan bestaande wegennet overmatig belast kan worden tijdens de uitvoeringsfase. 



Aan- en afvoer van materialen zal namelijk over het wegennetwerk van West Betuwe 
plaatsvinden.
Daarbij kan niet verhaalbare schade en/of versnelde afschrijving van het wegennet 
optreden. In de voorbereidingsfase wordt dit in overleg met Prorail en de initiatiefnemers 
van het windpark zoveel als mogelijk voorkomen, dan wel in het project ondergebracht. 
Het is echter niet zeker of de voorgestelde afspraken over gebruik van het wegennet 
kunnen worden gerealiseerd. 

Vragen PvdA
De vraag heeft betrekking op de Presentatie van mevrouw De Moedt gegeven op 29 
januari. Het betreft de pagina’s 15 en 16 uit de toelichting: Vergelijking lastendruk 3 & 4. 
1.Graag een uitleg over de verschillen tussen de voormalig gemeenten Geldermalsen en 
Lingewaal ten opzichte van Neerijnen wat betreft de hoogte van de rioolheffing. 
Beantwoording:
Het basistarief voor de rioolheffing is geharmoniseerd op € 333,-- per aansluiting. De 
verordeningen zijn (nog) niet geharmoniseerd. De staffel voor het meerverbruik boven de 
500 m3 is voor Neerijnen gebaseerd op de bedragen uit de verordening van Neerijnen 
vermeerderd met een indexatie van 2,3%. Voor Lingewaal en Geldermalsen zijn de 
bedragen uit de verordening van Geldermalsen gehanteerd met een indexatie van 2,3%.

Vraag betrekking op begroting 
2. Graag een toelichting hebben bij de tabel op blz. 146. 
Beantwoording:
In de tabel zijn definities opgenomen, welke hieronder nader worden geduid.
De bedragen die opgenomen zijn betreffen het resultaat (verschil tussen de verwachte 
kosten en opbrengsten) per complex. Indien in de tabel een negatief bedrag is 
opgenomen betekent dit dat er een verliesvoorziening in de jaarrekening is opgenomen.

 ”Eindwaarde” =  het bedrag van de verwachte waarde van het resultaat van het 
complex waarbij rekening wordt gehouden met een doorrekening van inflatie en 
rentetoerekening aan het complex op de einddatum.

 ”NCW 1-1-2017” = de eindwaarde van het complex netto contant gemaakt op 
peildatum 1 januari 2017 tegen een vaste (wettelijke) rentevoet (momenteel 2%). 

 “NCW 1-1-2018” = de eindwaarde van het complex netto contant gemaakt op 
peildatum 1 januari 2018 tegen een vaste (wettelijke) rentevoet (momenteel 2%). 

Vragen D66
1 In het raadsvoorstel onder kanttekeningen wordt gerept over mogelijke ontwikkelingen, 
die van invloed kunnen zijn op het begrotingssaldo. De invloed van de najaarsrapportages 
van de vroegere gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn intussen 
verwerkt. Zijn er nog overige gegevens te verwachten en zijn deze vóór de Voorjaarsnota 
bekend? 
Beantwoording:
In het voorstel aan het West Betuwe Beraad van 5 november jl. hebben wij geadviseerd 
om behoedzaam met het begrotingssaldo om te gaan vanwege een aantal mogelijke 
ontwikkelingen, per ontwikkeling geven wij aan in hoeverre we hier meer van weten:

1. Wachtgeld  voormalige  bestuurders:  als  gevolg  van  de  herindeling  krijgen  de  huidige 
bestuurders ontslag,  waarop een beroep op de wachtgeldregeling kan volgen.  De kosten 
hiervan  zullen  door  de  gemeente  West  Betuwe  gedragen  moeten  worden;  Inmiddels  is 
bekend welke wethouders een beroep doen op de wachtgeldregeling, wij kunnen de gevolgen 
hiervan melden bij de 1e tussenrapportage;
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2. De  begroting  van  West  Betuwe  is  een  optelsom  van  de  huidige  begrotingen  van 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Hierbij is de algemene uitkering voor West Betuwe 
opnieuw berekend en zijn enkele autonome ontwikkelingen op het niveau van West Betuwe 
vertaald. De drie gemeenten begroten niet alle posten op dezelfde wijze, de verschillen zullen 
het  komende jaar  duidelijk  worden; Dit  is  nog niet  bekend, in de tussenrapportages 2019 
komen we hier op terug;

3. De begroting van West Betuwe is opgesteld met peildatum 1 juli 2018. Eventuele mutaties 
met structureel effect uit de najaarsnota van de drie gemeenten zullen in het voorjaar van 
2019 in de eerste begrotingswijziging van West Betuwe worden verwerkt. Deze cijfers zijn 
inmiddels in het raadsvoorstel bij de begroting verwerkt;

4. Het merendeel van het beleid zal de komende jaren nog geharmoniseerd moeten worden. Dit 
kan een kostenverhogend effect hebben op de begroting. Om enkele voorbeelden te noemen; 
op dit moment worden voorstellen voorbereid voor de harmonisatie van het beheer van de 
begraafplaatsen en harmonisatie van het minimabeleid. Het mogelijk nadelige effect van beide 
harmonisatievoorstellen is ongeveer € 750.000 structureel. De nieuwe gemeenteraad moet 
over  de  gevolgen  van  harmonisatie  een  afgewogen  besluit  kunnen  nemen,  wij  zullen 
harmonisatie-voorstellen met nadelige financiële effecten dan ook plaatsen op de ‘Wensenlijst  
nieuw beleid’; Op dit moment zijn er geen nieuwe cijfers bekend en moeten de betreffende 
voorstellen nog aan het college en uw raad worden voorgelegd;

5. Hogere  personeelslasten:  Op  dit  moment  worden  alle  beschikbare  budgetten  voor  de 
loonkosten ingezet. In de ramingen zijn aannames gedaan die in werkelijkheid hoger kunnen 
uitvallen.  Als  gevolg  van  de  plaatsing  ontstaan  bijvoorbeeld  hogere  kosten  vanwege 
salarisgarantie en boventalligheid. Wanneer deze een structureel karakter (≥ 4 jaar) hebben, 
kunnen deze maar beperkt door het fusiebudget worden opgevangen. Ook kan de externe 
invulling van vacatures in de huidige krappere arbeidsmarkt leiden tot financiële tegenvallers. 
De huidige budgetten zijn namelijk gebaseerd op reële loonkosten en niet op het maximum 
van  de  salarisschaal.  Het  verschil  tussen  de  reële  raming  en  het  maximum  van  de 
salarisschaal  bedraagt  ongeveer  €  400.000.  In  geval  van  tijdelijke  externe  inhuur  op 
vacatures, kan het verschil groter worden. Het risico van hogere personeelslasten is een reëel  
risico.  Op  dit  moment  beperken  wij  daarom  het  invullen  van  vacatures  tot  de  meest 
noodzakelijke vacatures en onderzoeken wij daarnaast of in de samenvoeging van budgetten 
nog aanvullende inhuurbudgetten beschikbaar zijn. Vooralsnog verwachten wij de meerkosten 
van tijdelijke inhuur en salarissen binnen de begroting en de aanvullende middelen uit het 
fusiebudget te kunnen opvangen;

6. Voor de precariobelasting lopen in de drie gemeenten nog beroepszaken bij de rechtbank. Het 
gaat  vooral  om  de  belasting  op  de  elektraleidingen,  die  nu  niet  in  de  begroting  is  
meegenomen. Wanneer de rechtbank in het voordeel van de gemeenten beslist, ontstaat er 
meer ruimte voor nieuw beleid en de mogelijkheid om de afschaffing van de precariobelasting 
vanaf  2022  geleidelijk  op  te  vangen.  Dit  is  een  mogelijke  positieve  ontwikkeling  voor  de 
begroting, de uitspraak op de beroepszaken wordt in 2019 verwacht. Op dit moment is de 
datum van behandeling van de beroepszaken nog niet bekend.

2. De effecten van de (woon)lasten voor inwoners en bedrijven zijn weergegeven in de 
Toelichting. Op welke wijze worden deze effecten, anders dan al besproken op 29-01-
2019, transparant gemaakt voor en gedeeld met de genoemde betrokkenen? 
Beantwoording:
Vanuit BSR wordt op reguliere (algemene) wijze inzicht gegeven in de tarieven 2019 voor 
West Betuwe.
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3. De rioolheffing, een bestemmingsbelasting, is volgens de Programmabegroting 2019 
voor 91% kostendekkend. Niettemin behoort het tarief in West Betuwe tot de hoogste in 
de regio. Is er sprake van een meer dan gemiddeld intensief lopend rioolplan 2019 en 
later ten opzichte van de buurgemeenten? 
Beantwoording:
Landelijk varieert het bedrag voor een meerpersoonshuishouden tussen niets (Oud-
Beijerland) en € 442,-- (Gouda). De achtergronden van de tariefverschillen zijn divers. 
Naast verschillen in kosten-dekkingsgraad, is de variatie in tarieven te verklaren uit 
verschillen in de hoogte van de kosten. Deze verschillen kunnen samenhangen met 
verschillen in bodemgesteldheid, stedelijke bebouwing versus buitengebied. Een 
gemeente met een groot buitengebied is relatief duurder uit dan een gemeente met een 
stedelijk gebied. In een stedelijk gebied zijn er veel meer aansluitingen per strekkende 
kilometer. Daarnaast zijn gemeenten enigszins vrij in de kosten die ze mogen toerekenen 
aan de rioolheffing. Zo is in West Betuwe de eerste aanleg van riolering niet opgenomen 
in de gemeentelijke grondexploitatie, maar komen deze ten laste van de rioolheffing. 
Daarnaast is in ons (concept) WRP rekening gehouden met de financiële effecten van o.a. 
ruimtelijke adaptatie (klimaat), baggeren (75%) en straatreiniging (60%).

4. In Programma 1 (Bestuur en Ondersteuning) op blz. 24 is een staatje opgenomen met 
indicatoren, welke alle aangegeven worden met n.n.b. Wanneer zijn deze gegevens wel 
beschikbaar? 
Beantwoording:
Voor de indicatoren van de gehele programmabegroting is gekozen om aan te sluiten bij 
landelijke gegevens. Voor de indicatoren van programma 1 zijn geen landelijke 
vergelijkbare gegevens beschikbaar. De gegevens voor West Betuwe komen in 2019 
beschikbaar en zullen bij de rapportage over de indicatoren in de jaarrekening worden 
opgenomen. 

5. In Programma 3 (Verkeer, Vervoer en Waterstaat) op blz. 35 zijn indicatoren 
opgenomen uit 2015. Zijn er recentere gegevens beschikbaar?  
Beantwoording:
In onze begroting nemen wij de cijfers op die op dat moment gepubliceerd zijn op de site 
“”waar staat je gemeente.nl”. Het gaat om de indicatoren die op grond van het Besluit 
Begroting en Verantwoording door elke gemeente in de begroting moeten worden 
opgenomen. Op dit moment (30 januari 2019) zijn er nog geen actuelere gegevens voor 
deze indicator beschikbaar.

6. In Programma 6 (Sport, Cultuur en Recreatie) onder het kopje "Ambitie" is een leidend 
begrip het verenigingsleven in het kader van de leefbaarheid in onze kernen. De rol van 
de dorpshuizen wordt nergens genoemd. Is dit een redactionele omissie? 
Beantwoording:
Uiteraard spelen dorpshuizen ook een rol in het kader van leefbaarheid en kunnen die 
onder dit rijtje geschaard worden, overigens is de opsomming niet uitputtend. De 
budgetten voor buurt en clubhuizen vallen onder programma 7 sociaal domein.

7. In Programma 8 (Volksgezondheid en Milieu) is sprake van de ambitie van de gemeente 
om inwoners en bedrijven o.a. te beschermen tegen de gevolgen van overstromingen. Is 
er een reden deze ambitie onder dit Programma te rangschikken en niet onder 
Programma 3 (Verkeer, Vervoer en Waterstaat)? 
Beantwoording:
Bij programma 8 wordt deze ambitie opgenomen omdat de klimaat ambitie en een 
duurzaam stelsel voor afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater onder dit 
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programma zijn opgenomen. De ambitie beperkt zich niet alleen tot dit programma maar 
kan ook doorwerking hebben of een relatie hebben met andere programma’s zoals 
programma 2 en 3. Bij de inrichting van de programmabegroting 2019 is zoveel mogelijk 
aangesloten bij de voorschriften van de commissie BBV.
 
8. Onder verbonden partijen in het onderdeel Paragrafen wordt op blz. 132 Avres 
(uitvoerder van een aantal taken voor de voormalige gemeente Lingewaal) genoemd. Wat 
is de toekomstige positie van Avres vanaf 2019 voor de gemeente West Betuwe? 
Beantwoording:
Binnenkort wordt u geïnformeerd over het proces van uitreding. 
In het West Betuwe Beraad van 17 september 2018 is het volgende voorstel voorgelegd: 

1. Het continueren van de deelname aan de GR Werkzaak Rivierenland, inclusief het 
toetreden van de inwoners/cliënten uit Lingewaal per 1 januari 2020. 

2. Uittreden van de gemeente West Betuwe (oud Lingewaal) uit de GR Avres met 
ingang van 1 januari 2019. 

3. Van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020: De uitvoering van de P-wet taken die nu 
belegd zijn bij Avres voor Lingewaal, lokaal organiseren (via een DVO). 

4. De werkgroep Werk en Inkomen opdracht geven om met de directies van 
Werkzaak en Avres een plan van aanpak te ontwikkelen voor de uitwerking van dit 
advies. Het doel is het organiseren van de dienstverlening voor de Participatiewet 
met ingang van 2019 en de definitieve uitvoeringsvorm per 2020. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt als volgt gehandeld: 
 Bestaande cliënten Avres (oud gemeente Lingewaal) worden door Avres begeleid
 Nieuwe cliënten begeleiding klantprofiel 4, schuldhulpverlening en bijzondere 

bijstand worden door de gemeente West Betuwe begeleid.
 Nieuw cliënten die vallen onder de participatiewet (begeleiding naar werk en 

inkomensvoorziening) vallen onder de verantwoordelijkheid van Werkzaak. Hiertoe 
is een DVO opgesteld.
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