
 

 

   
 

Informatienota 
Datum vergadering : 26 november 2019 

Registratienummer : 35855-35863  

Portefeuillehouder : Harry Keereweer 

Bijlage(n) : -  

Onderwerp  : kwartaalrapportages verbonden partijen 3e kwartaal 2019 

 

 

Onderwerp  

Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 3e kwartaal 2019 

 

Kennisnemen van 
Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 3e kwartaal van 2019 in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan de orde zijn geweest.  
 
Inleiding 
Bij verbonden partijen is er sprake van verlengd lokaal bestuur. Voor uw raad betekent dit, dat u uw 
kaderstellende en controlerende rol ‘op afstand’ vorm moet geven. Dat is van belang omdat het 
deelnemen in een verbonden partij bestuurlijke en financiële risico’s met zich kan meebrengen. De 
deelnemers van een verbonden partij zijn namelijk (mede)verantwoordelijk voor die risico’s.  
 

De Raadswerkgroep Beleid & Regelgeving heeft zich op 29 november 2018 gebogen over het toezicht 
op verbonden partijen. De raadwerkgroep heeft unaniem ingestemd met het voorstel de 
toezichtsarrangementen vanuit de voormalige gemeente Geldermalsen te continueren. De 
toezichtsarrangementen zijn ook onderdeel van de paragraaf Verbonden Partijen van de Programma 
Begroting West Betuwe. 
 
Uw raad houdt toezicht op verbonden partijen op basis van drie verschillende 
toezichtsarrangementen. Deze arrangementen nemen in zwaarte toe. Hoe groter het bestuurlijke en/of 
financiële risico, hoe meer toezichtsinstrumenten kunnen worden ingezet.   
Op hoofdlijnen wordt per GR gerapporteerd over wat zich heeft afgespeeld. Bij GR’en die in toezicht 2 
vallen, wordt ook gerapporteerd over de managementrapportages (bestuursrapportages) voor zover 
de betreffende GR die opstelt. Bij GR’en die in toezicht 3 vallen, wordt daarnaast ook gerapporteerd 
over wat er in de AB-vergaderingen heeft gespeeld. 
 
Kernboodschap 
Kennis nemen van de bijgevoegde rapportages.  
 
Consequenties 
De kwartaalrapportages zijn bedoeld om uw raad te informeren over wat er bij de gemeenschappelijke 
regelingen speelt. De rapportages kunnen voor u aanleiding zijn de betreffende portefeuillehouder over 
een bepaald onderwerp nadere informatie te vragen. Ook kunt u de portefeuillehouder vragen om u 
over een bepaald onderwerp frequenter bij te praten.  
 
In dit kwartaal wordt er niet gerapporteerd over de GR Natuur- en Recreatieschap. Deze 
gemeenschappelijke regeling vergadert slechts 1 x per jaar. Er zijn geen ontwikkelingen.  
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Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 
Na het volgende kwartaal zal u opnieuw een informatienota met de kwartaalrapportages ontvangen.   
 
Bijlage(n) 
 
  

Verbonden Partij Toezichtsarrangement Pagina 

GR Regio Rivierenland  3 3 

GR Werkzaak 3 5 

GR Avres 3 6 

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 3 7 

GR AVRI 3 8 

GR GGD Gelderland Zuid 3 10 

Stichting Logistieke Hotspot 3 12 

GR Veiligheidsregio Gelderland Zuid 2 13 

GR Omgevingsdienst Rivierenland 2 14 

GR Natuur- en Recreatieschap (Uiterwaard B.V.) 1 - 

GR Regionaal archief Rivierenland 1 15 

GR Belastingsamenwerking Rivierenland 1 17 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regio Rivierenland  

Portefeuillehouder : burgemeester Harry Keereweer 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Verdere vormgeving Gemeenschappelijke Regeling Breedband Rivierenland.  

 Voorgenomen verkoop aandelen Afvalenergiecentrale ARN B.V. Deze aandelen konden niet worden 

overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Avri en worden aan ARN verkocht. De 

boekwaarde is € 266.000 en zal verder worden opgenomen in de bestuursrapportage.  

 Op 4 juli is Regio Rivierenland verhuisd naar het voormalige pand van de ODR aan de Burg. Van 

Lidth de Jeudelaan 3 te Tiel. 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 De jaarstukken 2018 zijn op 19 juni 2019 vastgesteld met een positief resultaat van € 190.000. 

Hiervan wordt € 117.500 uitgekeerd aan de gemeenten en € 72.500 gereserveerd voor de 

herhuisvesting.  

 De programmabegroting 2020 is op 19 juni 2019 vastgesteld met een bijdrage van alle gemeenten 

van € 2.052.000. Uw raad had eerder besloten geen zienswijze in te dienen. 

 De ruimtelijke strategische visie is op 19 juni 2019 vastgesteld.  

 Het uitvoeringplan mobiliteit 2019-2022 is op 19 juni 2019 vastgesteld.  

 Er is een zienswijze op 10 juli 2019 vastgesteld over de vrachtwagenheffing aan de minister. Voor 

het gebruik van de N-wegen wordt alleen op de N322 en N323 een substantiële uitwijk van 

vrachtwagens verwacht (>200).  

 Er is een zienswijze op 10 juli vastgesteld over de nota van uitgangpunten Spoor aan provincie 

Gelderland. In de zienswijze is opgenomen dat de nota voldoende ruimte moet bieden voor 

innovatie van het regionale spoorvervoer en dat daarbij een uitbreiding richting Geldermalsen ook 

mogelijk moet zijn.  

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 
Vervolgdocument regionaal ambitiedocument 2020-2024 
Om goed voor te sorteren op de periode 2020-2024, wordt de regio en de resultaten van het 
uitvoeringsprogramma 2016-2020  kwantitatief en kwalitatief geëvalueerd. Deze informatie wordt de 
input voor een vervolgdocument voor de economische ontwikkeling in 2020-2024. 
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Consultatieronde 2019 
In het 4e kwartaal gaat Regio Rivierenland reacties ophalen voor het plan van aanpak voor 
het proces van het vervolgdocument. Het gaat nog niet om de inhoud, maar om het proces om 
deze inhoud te gaan ontwikkelen. Op 28 oktober is deze consultatie een onderwerp tijdens de 
regionale raadsbijeenkomst. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : GR Werkzaak  

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 In het derde kwartaal 2019 heeft Werkzaak de begrotingswijziging 2019 ter zienswijze 

aangeboden. 

Daarnaast speelt nog steeds het door Tiel uitgesproken voornemen om uit de GR Werkzaak te 

treden. Definitieve conclusies op dit gebied worden verwacht in kwartaal 4 van 2019. 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 De begrotingswijziging 2019 laat een voordeel voor de deelnemende gemeenten zien van 1.3 

miljoen. Met het raadsvoorstel ‘Zienswijze begrotingswijziging 2019 Werkzaak’ is in het college van 

3 september 2019 ingestemd.  

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

1. Definitieve besluitvorming (door Tiel) over voorgenomen uittreding uit de GR Werkzaak  

2. Op uitvoerende niveau: de overgang van bijstandsgerechtigden uit de voormalige gemeente 

Lingewaal van Avres naar Werkzaak per 1 januari 2020 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : GR Avres  

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 In het derde kwartaal 2019 zijn de voorbereidingen verder gegaan om de dienstverlening van Avres 

voor de voormalige gemeente Lingewaal per 1 januari 2020 over te dragen aan West Betuwe en 

Werkzaak.  

 Daarnaast heeft Avres een voorstel gedaan voor bepaling van de hoogte van de uittreedsom 

vanwege het vertrek van (voormalig) Lingewaal uit de GR Avres. Vanuit West Betuwe hebben wij 

aangegeven ons niet in dit voorstel te kunnen vinden. Wij zijn met het AB van de GR Avres in 

gesprek om tot een gezamenlijke bepaling van de hoogte van de uittreedsom te komen. 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

Niet meer van toepassing, het uittreden uit de GR Avres heeft formeel met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2019 plaats gevonden.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 
Nvt 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

1. Overeenstemming bereiken over hoogte uittreedsom  

2. Op uitvoerende niveau: de overgang van bijstandsgerechtigden en minima uit de voormalige 

gemeente Lingewaal van Avres naar West Betuwe en Werkzaak per 1 januari 2020 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe  

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 
Uw gemeenteraad is met de informatienota van 16 oktober 2019 geïnformeerd over de stand van 
zaken voor BWB en met name over de opstellen en ondertekenen van een 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en wordt hier onder kort weergegeven. 

 

Met ingang van 2020 gaat BWB werken met een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), ter vervanging 

van de kostenverdeelsystematiek die tot nog toe werd gehanteerd: gebaseerd op de oorspronkelijke 

personele inbreng van de drie gemeentelijke partners (Culemborg, Tiel, West Betuwe). In een 

raadsinformatiebrief van BWB wordt uitgelegd: 

1. Welke processtappen de BWB de afgelopen tijd heeft gezet op weg naar verdere 

professionalisering; 

2. Hoe en met wie de verdeelsleutel van het DVO tot stand is gekomen; 

3. Hoe de verwachte herverdelingseffecten zijn; 

4. Hoe wordt beoogd om tot tevredenheid van alle partners met de invoering van de DVO een 

zachte landing te maken; 

 

De BWB wordt verzakelijkt door het opstellen van Dienstverleningsovereenkomsten met concrete 

afspraken over de dienstverlening van BWB. Iedere gemeente gaat betalen voor het product of dienst 

dat zij concreet afneemt van BWB. 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

De overgang naar een nieuwe kostenverdeelsystematiek, op basis van een DVO, brengt ook een 

financiële verschuiving met zich mee. Mogelijk dat de bijdrage voor West Betuwe hoger zal uitvallen (€ 

550.000). Aan de eerste berekeningen  kunnen nog geen definitieve conclusies worden verbonden. De 

uitvoering van deze verrekeningssystematiek is nog niet getoetst aan de praktijk. 2020 wordt gebruikt 

om hier proef mee te draaien en op basis van tijdsregistratie te bezien of de geschetste verdeling van 

kosten op waarheid berust. 

In 2020 zal op basis van het doorontwikkelplan en verbeterstappen het functioneren van de BWB 

worden geëvalueerd. Verder wordt in 2020 ook de samenwerking tussen West Betuwe en de BWB 

geëvalueerd.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Avri 

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 3e kwartaal, oktober 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 In de eerste maanden van 2019 werd intensief communiceert over de invoering van het nieuwe 

afvalbeleid. Ook is gestart met het aanwijzen van de nieuwe containerlocaties met bijbehorende 

zienswijze procedure. 

 Invoering van het nieuwe afvalbeleid per 1 juli 2019. 

 De vergoedingen die gemeenten krijgen voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van 

kunststofverpakkingen lopen terug en zijn nog niet vastgesteld door de raamovereenkomstpartijen. 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 Er is vanuit Avri in dit kwartaal niet gerapporteerd over de handhaving Afvalstoffenheffing (AVS). 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 April 2019 – heeft het AB ingestemd met de aanpassing gemeenschappelijke regeling Avri naar 

aan leiding van de vorming van gemeente West Betuwe. 

 Juli 2019 – heeft het AB ingestemd met het voorstel ten aanzien van de papierinzameling door 

verenigingen. De overeenkomsten met verenigingen worden met 1 jaar verlengt tot 31 december 

2020. Er worden alternatieven uitgewerkt voor de uitbreiding van het takenpakket van 

papierverenigingen. De voorgesteld pilots worden in 2020 getest om de verbreding van taken in het 

basispakket met papierverenigingen te beproeven. 

 September – heeft het AB het handhavingsbeleid 2019-2023 vastgesteld. 

 Oktober - heeft het AB een start gemaakt met het nadenken over de wijze waarop raden meer 

mogelijkheden krijgen om zelf te bepalen welk afvalbeleid voor hun gemeente ingevoerd zou 

moeten worden. 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

1. De effecten van het omgekeerd inzamelen zijn nog niet in deze bestuursrapportage verwerkt. Deze 

wordt eind 2019 inzichtelijk wanneer er meer betrouwbaardere monitoringsgegevens beschikbaar 

zijn. Hiervoor komt er later dit jaar een begrotingswijziging 2020.  

2. In de begrotingswijziging 2020 wordt tevens de inrichting van de Afvalstoffenheffing (ASH) 

meegenomen alsmede de hoogte daarvan. en voorzien in de concretisering van de in de begroting 

meegenomen pm-posten (dividend uitkering, inzameling incontinentiemateriaal en nieuw 

inzamelbeleid).  
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3. Uit de bestuursrapportage blijkt niet of de nadelen van 2019 extra effect gaan hebben op de 

afvalstoffenheffing, vooral door het toegenomen risico voor wat betreft de vergoeding voor 

kunststof verpakkingen.  

4. Het weerstandsvermogen van GR Avri is zorgwekkend. Voor het basistakenpakket daalt de ratio 

van 0,2 naar 0,1 (ruim onvoldoende). Het totale weerstandsvermogen daalt van 0,6 naar 0,3. Een 

risico dat in verband hiermee de weerstandsparagraaf van de gemeente moet worden 

aangesproken is reëel aanwezig. Bij het opstellen van de begroting 2020 dient voldoende 

aandacht te worden besteed aan invloed van de onttrekkingen uit de reserves op de toekomstige 

ASH om uiteindelijk op een voldoende weerstandsvermogen uit te gaan komen. 

  



  

5 november 2019  

Kenmerk 35855-35863  

Pagina 10 van 17  

 

 

   
 

Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : GGD  

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage :  3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Begroting 2020 wordt gemaakt gebaseerd op reële kosten. Een kostprijsonderzoek is lopend, maar 

nog niet afgerond.  

 Aanpassing mandaat toezicht Wmo: uitbreiden met PGB onderzoeken. AB besloten alleen 

uitbreiding PGB in combinatie met ZIN (zorg in natura). 

 Voorstel om verordening GR GGD aan te passen. Is besproken en komt terug in AB op 12 december 

2019 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 niet van toepassing 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Tijdens vergadering 27 juni zijn de jaarstukken van de GGD besproken: 
1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2018 en de accountantsverklaring.  
2. De concept Jaarstukken 2018 vast te stellen.  
3. In te stemmen met het aanvullen van de algemene reserve van € 232.000,- voor de extra 
gemaakte kosten voor Veilig Thuis.  
4. Niet in te stemmen met de aanvulling van de algemene reserve met € 378.000,- om tot de 
streefnorm van het weerstandsvermogen te komen.  

 
Het AB heeft de programmabegroting 2020 vastgesteld met een aantal opmerkingen en 

aanpassingen: 
- Ten aanzien van veilig thuis eerst de uitkomst van het kostprijsonderzoek af te wachten en nog 

niet akkoord te gaan met de voorgestelde begroting. 
- Het AB stemt niet in met de uitzetting van € 335.000,- t.b.v. het dekkend netwerk 

gezondheidsmakelaars.  

 
Het AB besluit het herziene Treasury statuut GGD Gelderland-Zuid 2019 vast te stellen.  

 
Het AB besluit de herziene financiële verordening GGD Gelderland-Zuid 2019 vast te stellen.  

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

1. Uitslag kostprijsonderzoek Veilig Thuis Q1 2020 

Dit onderzoek moet leiden tot beter inzicht over de kosten die met de onderzoeken van Veilig 

Thuis zijn gemoeid.  
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2. Beschermd wonen vanaf 2022 naar gemeenten 

Vanaf 2022 wordt beschermd wonen een taak van alle gemeenten, nu nog van de centrum 

gemeente Nijmegen. Er komt een nieuwe verdeling van het beschikbare geld. Het doel is mensen 

met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een 

basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en 

met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. In de regio Gelderland Zuid wordt hier met 

alle gemeenten op samengewerkt.  

Beschermd wonen valt onder de Wmo. De centrum gemeente is alle mensen die nu onder 

beschermd wonen vallen aan het beoordelen voor een mogelijke overgang naar de Wet 

Langdurige Zorg (WLZ).  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Stichting Logistieke Hotspot 

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  
De Logistieke Hotspot Rivierenland B.V. wordt geliquideerd. De certificaten worden gedeeltelijk 
uitgekeerd en omgezet naar een partnerschap van de nieuw op te richten Stichting. In uw vergadering 
van 24 september 2019 bent u in kennis gesteld over deze liquidatie (C20). De Liquidatie is 
geëffectueerd. 
Inmiddels is via een nieuwsbrief van 21 oktober gemeld dat de nieuwe stichting is opgericht: Logistics 
Valley Rivierenland. Deze nieuwe stichting is ontstaan uit het platform Transport & Logistiek en de 
Logistieke Hotspot Rivierenland. 
 
Ons college heeft besloten om 400 certificaten uit te laten keren voor een waarde van €672,-.  
Ons college heeft besloten om 200 certificaten om te zetten in een partnerschap van de nieuwe 
Stichting voor vier jaar. Dit komt neer op een waarde tussen de € 336,-. 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 
In de AB vergadering is besloten tot liquidatie van de Logistieke Hotspot B.V. 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 
De nieuwe organisatie laat de ambities en de financiële mogelijkheden beter op elkaar aansluiten en 
staat voor een ondernemers gedreven aanpak. Door deze aanpak wordt vervolg gegeven aan het 
verbinden van ondernemers, overheden en onderwijs/onderzoekspartijen in de regio Rivierenland. De 
structuurwijziging sluit (beter) aan bij de toekomstplannen voor het logistieke ecosysteem in 
Rivierenland. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  

Portefeuillehouder : burgemeester Harry Keereweer 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Besluitvorming over de Landelijke meldkamer organisatie. 

 Haalbaarheidsonderzoek duiktaak. 

 Concept Beleidsplan 2020-2023 en Regionaal risicoprofiel 2020-2023 vastgesteld en ter 

consultatie aan de gemeenteraden aangeboden. 

 Brandweerzorgplan ontwikkelingen worden periodiek gemonitord. 

 Jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en Begroting 2020 zijn vastgesteld. 

 Het waterrisicoprofiel is vastgesteld. 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 Er is geen nieuwe informatie. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Niet van toepassing. 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

1. Uitvoering geven aan plan van aanpak dekking Brandweerhulpboten. 

2. Een flexibele bezetting van de tankautospuit (TS Flex) toepassen bij die posten waar dat in het 

kader van paraatheid gewenst is. 

3. Deelname aan strategisch plan vastgoed VRGZ. 

4. Monitoren en actualiseren van de visie bevolkingszorg. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : ODR 

Portefeuillehouder : wethouder Jacoline Hartman 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Voorbereiden besluit m.b.t. aanpassing DienstverleningsOvereenkomst ODR in kader van West 

Betuwe en al dan niet ontvlechten ODR. Besluitvorming raad in oktober 2019. 

 Verbeteren werkprocessen en rapportages richting opdrachtgevers (zoals 

managementrapportages en project klantgerichtheid, interne organisatorische verbeterpunten  

in het zogeheten Koerstraject).  

 

Toezicht 2 en 3 besluitenlijst Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 In de periode tot en met september 2019 lopen de werkelijk gerealiseerde uren versus de uren 

die in het werkprogramma van 2019 niet syncroom.   

 Overschrijding vindt vooral plaats bij omgevingsvergunningen bouw. Het is nog te vroeg om te 

zeggen of deze overschrijding (al dan niet deels)  gedekt kan worden uit de legesopbrengsten. 

 Er is een overschrijding in de uren van milieutoezicht (golfbaan The Dutch). Hiervoor is een 

aparte meerwerkopdracht gemaakt, zodat dit kan worden toegeschreven aan beschikbaar 

gesteld budget.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 AB besluit (7 oktober 2019):  
De bestuursrapportage 2019 vast te stellen conform voorliggend ontwerp met daarin de aanpassing 
dat de instelling van de reserve voor “Personele aangelegenheden” wordt doorgeschoven naar de 
behandeling van jaarstukken volgend voorjaar. Voor 2019 wordt eenmalig de voorgestelde 1% van de 
loonsom als budget opgenomen wordt voor genoemde doeleinden.  

 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

1. Besluitvorming omtrent aanpassen DVO-ODR (raad 22 oktober 2019), al dan niet ontvlechten. 

2. Opstellen en vaststellen werkprogramma 2020. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regionaal Archief Rivierenland  

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  
Behalve vele algemene werkzaamheden, zijn de volgende zaken gerealiseerd voor West Betuwe 
Op het gebied van toezicht (inspectie en advies) is het volgende gerealiseerd: 

 Vooroverleg en Bijdrage aan Audit-proces Record Management Applicatie en Handboek 
vervanging 

 Input en overleg t.b.v. verbetering Kwaliteitssysteem Informatie & Archiefmanagement  

 Informatie-uitwisseling ter afronding van het RAR-adviesproces voor het 
Harmonisatieprogramma BWB/WB 2019-2020 

 Deelnames aan Seniorenoverleg BWB  

 Overleg over opstarten van nieuwe SIO-structuur 

 Bijdrage aan voorbereiding pilot voor 2020 kwaliteitsbeschrijving BWB-brede 
bedrijfsinformatie 

 Kennisbijeenkomst verzorgt 

 Archieven overbrenging Neerijnen en Lingewaal 

 Overleg over verhuizing van archieven 

 Audit vervanging 
 
Op het gebeid van digitalisering in het volgende gerealiseerd: 

 Scanning on Demand gemeentelijke dossiers en extra werk ivm archieven Lingewaal 

 Voorbewerking toegangen door RAR. Werkopdracht ruwe 1:1 omzetting door De Ree 
uitgevoerd voor 49 inventarissen met 32.196 beschrijvingen. 

 Fotocollectie voorlichting Geldermalsen 
 
Op het gebied van publieksbereik is het volgende gerealiseerd: 

 Les ‘die goeie ouwe tijd?” bij RAR voor groep 4/5 Lokhorstschool Deil 

 Overleg met historische verenigingen uit werkgebied RAR, inclusief voormalige gemeente 
Lingewaal 

 lezing ‘Markante vrouwen uit de Betuwe’ voor Vrouwen van Nu afd. Varik-Heesselt, in 
dorpshuis Toevershof Varik 

 Rondleiding voor Past Rotarians bij RAR 

 Les ‘Voor Altijd Bewaren in de klas’ voor groep 5/6 Basisschool De Bloeiende Betuwe, Rhenoy 
(les op school) 

 Oktober: Maand van de geschiedenis, met tentoonstelling ‘Vrouwen van Toen, website 
www.vrouwenvantoen.nl en elke week een workshop 

 Open Dag bij RAR 

 Presentatie en Rondleiding voor afdeling Herwijnen van Vrouwen van Nu 
 
 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vrouwenvantoen.nl&data=02%7C01%7Cemajewska%40rarivierenland.nl%7C3f37b2c595fd4a62d9a008d75246430d%7Cd7874a8c44fe491ca7aca5b49f25eb8e%7C0%7C0%7C637068334027728582&sdata=o1%2FZ14DolOzznrbPOvlWR0FeOhMeFNm01CWtybnx%2FGQ%3D&reserved=0
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Op het gebeid van ontsluiting is het volgende gerealiseerd: 

 Delen van de volgende archieven zijn geïnventariseerd 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Straatnaamgeschiedenis 
Van voormalige gemeenten wordt een overzicht gemaakt van de straatnaamgeschiedenis, om 
zoekvragen op het gebied van locaties beter te kunnen behandelen en om bouwvergunningen beter 
toegankelijk te kunnen maken. In het afgelopen kwartaal zijn de volgende gemeenten hierin geheel of 
gedeeltelijk verwerkt: 

- Geldermalsen (Geldermalsen en Meteren)  (gereed) 

- Ophemert (Ophemert en Zennewijnen) (gereed) 

 

 Bouwvergunningen 
De bouw- en/of Hinderwetvergunningen van de volgende gemeenten waren het afgelopen kwartaal in 
bewerking: 
Gemeente periode  aantal (beter) ontsloten bouwvergunningen 
Geldermalsen 1903-1977 ca 2000 
Ophemert  1947-1977 325 
Varik   1947-1977 25 
 

 Nadere ontsluiting van bronnen 

Bronnen Werkzaamheden Omvang nadere 
ontsluiting 

gemeente 

Dtb’s Indexering trouw- en 
doopregisters 

Ca 7000  namen 
geïndexeerd  

West Betuwe 

Charters, 
privilegeboeken,  

Transcriptie van bronnen in 
de transcriptiemodule 

Ca 20 scans 
getranscribeerd 

West Betuwe  

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 niet van toepassing 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 niet van toepassing 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 
Voortgang van de werkzaamheden op basis van het beleidsplan met o.a.  

 Starten pilot digitaliseren op verzoek (scanning on demand) voor de particulieren 

 Omzetting toegangen voormalig Lingewaal (word/pdf/excel) in archiefbeheerssysteem MAIS-
Flexis 

 Advies vervangingsbesluit West Betuwe 

 Beoordelen van DMS systeem Djuma 

  

toeg nr archief periode 

2128 Gemeentebestuur Varik, bouwvergunningen 1947-1977 

2137 Gemeentebestuur Ophemert, bouwvergunningen 1941-1978 

2246 Afdeling Est van de Bond van Plattelandsvrouwen / Vrouwen van Nu 1957-2018 

2561 Commissie van bijstand bejaardencentrum Avondlicht te Herwijnen 1959-1984 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2019 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 BSR heeft alle deelnemers een voorstel gedaan voor de harmonisatie van de verordening 

rioolheffing. De gemeente West Betuwe heeft besloten in 2020 niet te harmoniseren en toegezegd 

dit, ten behoeve van belastingjaar 2021, in de loop van 2020 opnieuw te bekijken. 

 De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking is vastgesteld. 

 De accountmanager van BSR, onze contactpersoon, is uit dienst. Op dit moment wordt door BSR 

bekeken op welke manier nieuwe invulling wordt gegeven aan deze functie. Totdat daar 

duidelijkheid over is, is de teamleider Ontwikkeling & Ondersteuning ons eerste aanspreekpunt. 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

1. Vaststellen van najaarsnota 2019 

2. Vaststellen van de Leidraad invordering 2019 

3. Actualiseren van de SLA 

4. Harmoniseren belastingverordeningen 

5. Generiek vormgeven van processen BSR 

6. Verhuizing van BSR naar nieuw pand in Tiel 

 


