
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 22 februari 2022 

Registratienummer : GZDGWB339474/339704 

Informatienotanummer : 2022/IN025 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage (in de nota zelf) : Kwartaalrapportages verbonden partijen 

Onderwerp : Kwartaalrapportages verbonden partijen 4e kwartaal 2021 

 

 

Onderwerp  

Kwartaalrapportages verbonden partijen 4e kwartaal 2021. 

 

Kennisnemen van 

Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 4e kwartaal van 2021 in de vergaderingen 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 gemeenteraad 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 gemeenteraad 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.  
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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.  

 

GR Natuur- en Recreatieschap 

In het 4e kwartaal waren er geen ontwikkelingen bij het Natuur- en Recreatieschap. Er is dan ook geen 

rapportage toegevoegd.  

Toevoeging P10 

Vanaf 1 januari 2021 is West Betuwe lid van de P10, een netwerkorganisatie van de 30 grootste 

plattelandsgemeenten van Nederland. Hoewel de P10 geen gemeenschappelijke regeling betreft, 

wordt de P10 toch opgenomen in de kwartaalrapportage zodat uw gemeenteraad wordt geïnformeerd 

over de activiteiten en ontwikkelingen vanuit de P10.   

Communicatie 

N.v.t. 

 

Vervolg 

Na het volgende kwartaal zal u opnieuw een informatienota met de kwartaalrapportages ontvangen.   

 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman                                      Servaas Stoop  
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Bijlage(n) 
 

 

  

Verbonden Partij Toezichtsarrangement Pagina 

GR Regio Rivierenland  2 4 

GR Werkzaak 3 6 

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 3 7 

GR AVRI (inclusief Integraal Beheer Openbare 
Ruimte, IBOR) 

3 8 

GR GGD Gelderland Zuid 3 10 

GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 
Rivierenland 

3 11 

GR Veiligheidsregio Gelderland Zuid 3 12 

GR Omgevingsdienst Rivierenland 3 14 

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

GR Regionaal archief Rivierenland 1 15 

GR Belastingsamenwerking Rivierenland 1 17 

P10 NVT 18 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regio Rivierenland  

Portefeuillehouder : burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Begin oktober heeft Regio Rivierenland namens de regiogemeenten een bestuurlijke reactie 
gestuurd op de ontwerpstructuurvisie A2 Deil-Vught. Zoals bekend heeft West Betuwe ook een 
eigen reactie gestuurd.  

• Op 9 oktober 2021 zijn 20 bestuurders, raadsleden en ambtenaren vanuit de regiogemeenten 
op excursie gegaan naar een huisvestingslocatie van 1.200 arbeidsmigranten in Zeewolde. 
Ook gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland was erbij. 

• Op 16 oktober 2021 is de eerste paal geslagen voor het oprichten van de Fruit Tech Campus. 
De Fruit Tech Campus ontvangt 100.000 euro vanuit het Regionaal Investeringsfonds en 
1.000.000 euro vanuit de Regio Deal.  

• Op 4 november 2021 hebben de collegeleden van de acht Regiogemeenten elkaar op de 
periodieke Collegedag ontmoet. Het programma stond in het teken van kansen en het belang 
van samenwerking. Niet alleen om inhoudelijke thema’s te bespreken, maar ook om elkaar 
weer eens live te kunnen ontmoeten. 

• Op 10 november 2021 heeft Provinciale Staten positief besloten over toekenning van de 
provinciale cofinanciering in de doorontwikkeling van de recreatieve routenetwerken in 
Rivierenland. In het regionale routeplan staan activiteiten voor de periode 2021-2023 met een 
totaalinvestering van € 1.236.500,-. Daarbij investeren de gemeenten in Regio Rivierenland 50 
procent en is de provincie gevraagd ook 50 procent bij te dragen (een bedrag van € 618.250,-). 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

• Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Op 24 november 2021 heeft het AB de kaderbrief 2023 vastgesteld. De kaderbrief bevat de 
kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2023. De salariskostenstijgingen en 
verwerking van overige prijsstijgingen bij budgetten zijn afgestemd met de andere 
gemeenschappelijke regelingen in de regio.  
 
In de kaderbrief zijn twee nieuwe toelichtingen toegevoegd ten opzichte van de kaderbrief 
2022, namelijk de nieuwe Wet inburgering en Wet open overheid. Voor de nieuwe Wet 
inburgering is het initiatief genomen om een deel van de taken regionaal te organiseren. Na 
het doorlopen van de voorbereiding zullen de financiën worden opgenomen in de begroting. 
De Wet open overheid moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, 
uitwisselbaar, te ontsluiten en te archiveren is. Vanuit het gemeentefonds zullen hiervoor de 
benodigde financiën beschikbaar komen, ook voor gemeenschappelijke regelingen. Dit vraagt 
om nader overleg op het moment dat dit duidelijk is. 
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• Afgelopen zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 
opgeleverd. Deze versie krijgt een verdiepingsslag vanuit de gemeenten, provincie en andere 
samenwerkingspartners. In januari 2022 zal de concept gebiedsvisie 1.0 gereed zijn. Deze 
versie zal echter niet ter besluitvorming worden aangeboden. Er zal verder worden gewerkt 
aan een Gebiedsagenda 2.0 (inclusief governance, monitor, financiering, lobby), waarna in 
kwartaal 4 van 2022 besluitvorming kan plaatsvinden.   

 

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

• Bepalen toekomst Regionaal Investeringsfonds. Er ligt een voorstel om het Regionaal 

Investeringsfonds zonder West Betuwe voort te zetten. De gemeenteraad zal hier na 

besluitvorming nog separaat over worden geïnformeerd. 

• Uitvoering van Regio Deal 

• Opstellen Gebiedsagenda FruitDelta 2020-2030  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Werkzaak 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Werkzaak, 2Switch en Avri zijn voornemens de coöperatie CIRTEX te realiseren in de vorm van een 

vierjarige pilot (2022-2025). CIRTEX is een circulair textielsorteercentrum in Rivierenland. Met dit 

initiatief wordt afval beperkt, werk gegenereerd en kosten bespaard.  

• Tevens hebben Werkzaak, 2Switch en Avri gezamenlijk een subsidieaanvraag ‘ReactEU op Oost’ 

ingediend ten behoeve van de coöperatie CIRTEX. Zij kunnen een subsidie verkrijgen van €1,5 

miljoen.  

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

• De bestuursrapportage 2021 geeft een goed beeld. Er worden mooie resultaten bereikt, ondanks 

dat niet alle doelen worden gerealiseerd. 

• Het uitkeringsbestand is sinds 1 januari met ruim 5% gedaald. 

• Het aantal Wsw-ers (Wajong en sociale werkvoorziening) is dit jaar met 7% gedaald door natuurlijk 

verloop. 

• Het instroompercentage is 41,2% 

• Er zijn 24 werkgevers waarbij Werkzaak minstens 5 personen heeft geplaatst, zogenaamde 

groepsplaatsingen. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Het AB heeft ingestemd met het ondertekenen van de 'Letter of intent CIRTEX’. Met het 

ondertekenen van deze intentiebrief wordt de subsidieaanvraag van Werkzaak ondersteund.  

De raad kan een zienswijze indienen op de coöperatie CIRTEX. 

• Het AB is voorgesteld om in te stemmen met het verhogen van het krediet ten behoeve van de 

vervanging van het dak van Werkzaak en dit formeel te regelen in de bestuursrapportage 2022. De 

raad wordt hier apart over geïnformeerd.  

 

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

• Zienswijze voorgenomen besluit oprichting coöperatie CIRTEX 

• Zienswijze Kadernota 2023 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe  

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Op 15 november 2021 heeft het bestuur ingestemd met het vaststellen van een 

dienstverleningsovereenkomst tussen BWB en ODR ten aanzien van informatiebeheer. 

• Op 15 november 2021 heeft het bestuur ingestemd met de uitwisseling van taken tussen West 

Betuwe en BWB en de financiële gevolgen hiervan in de begroting te verwerken.  

• Op 15 november 2021 heeft het bestuur de voortgangsrapportage Q2 2021 vastgesteld.  

• Op 15 november 2021 heeft het bestuur de verdeelsleutels vastgesteld. Voor Facilitaire zaken 
en Financieel advies wordt de evaluatie met een jaar verlengd. De in 2019 vastgestelde 
systematiek wordt vanaf begrotingsjaar 2022 voor 100% ingevoerd en 
driejaarlijks geëvalueerd. 

 

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

• De uitvoering van de verrekensystematiek verder toetsen aan de praktijk.  

• Uitvoering van het collegebesluit beleggen bedrijfsvoeringstaken en verder ontwikkelen van de 

samenwerking. 

• Raadsinformatiebijeenkomst organiseren over onder andere informatieveiligheid en ICT.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Avri 

Portefeuillehouder : wethouder Annet IJff (Afval) en wethouder Sietske Klein-de Jong (Integraal       

beheer openbare ruimte, Ibor) 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Naar aanleiding van het proces rondom de overdracht stortplaats heeft Necker van Naem een 

onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van het resultaat van dit onderzoek is het dagelijks bestuur 

van Avri tijdelijk uitgebreid met alle leden van het algemeen bestuur. Daarnaast wordt op initiatief 

van de griffiers uit de regio een debat met de raden opgestart, voor meer grip op de 

gemeenschappelijke regelingen.  

• Het onderzoek naar het toegepaste mengpercentage in het basispakket is nog niet afgerond. Wel 

zijn er in overleg tussen de portefeuillehouder Avri en Financiën regio breed afspraken gemaakt 

over het vervolg traject. Hierover komt in het 1e kwartaal 2022 meer duidelijkheid. 

• Rondom de uitvoering DVO openbare ruimte zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: 

o De meeste afgesproken werkzaamheden binnen de dienstverleningsovereenkomst met Avri 

zijn uitgevoerd in 2022. Door het groeizame jaar was het onderdeel onkruidbestrijding in de 

plantsoenen en onkruidbestrijding op verharding niet altijd op het gewenst beeld. Dit is in het 

3e en 4e kwartaal verholpen zodat het weer aan het gewenste en afgesproken beeld voldoet.  

o Door wijziging in de wetgeving kunnen medewerkers van Avri met een afstand tot de 

arbeidsmarkt eerder met pensioen. Doordat er minder mensen uit deze doelgroep beschikbaar 

zijn, ontstaat er wellicht een capaciteitsprobleem. Dit wordt momenteel met de Avri besproken 

hoe dit opgelost kan worden.  

• In het bestuur van de BSR is besloten een andere verdeelsystematiek toe te passen vanaf 2023. 
De werkzaamheden voor Avri zijn behoorlijk arbeidsintensief, waardoor in de nieuwe 
verdeelsystematiek fors hogere kosten aan Avri worden toegerekend. De nadelige financiële 
effecten voor AVRI worden gefaseerd ingevoerd en in de begroting AVRI 2023 opgenomen.  

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

• In december 2021 heeft Avri de Kadernota 2023 aan de raden aangeboden. Deze nota ligt ter 

zienswijze voor en wordt behandeld in de raadsvergadering van 22 februari 2022. Belangrijkste 

onderwerp van de kadernota 2023 wordt gevormd door de discussienota nazorgfonds stortplaats. 

Raden worden gevraagd om een standpunt in te nemen ten aanzien van de uitgangspunten en 

rekenmethode.  
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Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Oktober 2021 – de bestuursrapportage 2021 is vastgesteld. 

• Oktober 2021 – het strategisch koersplan 2021-2025 behandeld. 

• December 2021 – de 1e begrotingswijziging 2022 is vastgesteld met volgende aanpassingen: 

o Een verlaging van de gemiddelde afvalstoffenheffing 2022 met € 5 naar € 306 ten opzichte 

van de tarieven uit de primaire begroting 2022 (programma Basispakket). 

o De geactualiseerde baten en lasten voor het programma Pluspakket. 

o Het resultaat voor het programma Bedrijfsafval (stijgt naar € 159.000). 

o De bijgestelde kosten van het programma Algemene baten. 

• December 2021 – de tarievenverordening met tarieventabel 2022 zijn vastgesteld. 

 

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

• In de komende periode wordt meer duidelijkheid verwacht rondom de BTW werkwijze en 
oplossingsrichtingen. 

• De zienswijzen op de Kadernota 2023 en nota nazorgfonds stortplaats worden in het AB 
behandeld. 

• Er wordt een discussiestuk verwacht rondom de herziening inzameling oud papier door 
verenigingen. 

• Op voorgenomen besluit voor het oprichting Coöperatie CIRTEX U.A. worden raden gevraagd een 
zienswijze te geven. 

• Er wordt nadere informatie verwacht rondom het programma GRIP en de stand van zaken rondom 
de verschillende thema’s uit dit programma. 

• Rondom de DVO openbare ruimte wordt het proces van het bomenonderhoud in het buitengebied 
gezamenlijk bekeken. Zodat beschikbare mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) en 
noodzakelijke werkzaamheden ook in de toekomst passend blijven. 

• Voor de besparing op het ledigen van de afvalbakken is het 4e kwartaal de leegdata samen met de 
gemeente geanalyseerd en is een plan opgesteld om circa 80 afvalbakken (10%) te laten vervallen. 

• De opdracht voor de DVO voor 2022 is voorbereid en wordt begin 2022 afgerond. 
 

Welke programma’s en projecten hebben impact op de organisatie van West Betuwe 

• Herziening BTW-werkwijze en mengpercentage. 

• Herziening inzameling oud papier door verenigingen. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : GGD 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Normenkader GGD Gelderland-Zuid 2021 is vastgesteld. 

• Achterstand Toezicht Wmo wordt weggewerkt door subsidie vanuit BW middelen van de 

centrumgemeente Nijmegen.  

• De rapportages van Veilig Thuis worden vanaf 2022 in de reguliere managementcyclus van de GGD 

opgenomen in verband met het wegwerken van de achterstand op de werkvoorraden.   

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie 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? 

• Data- en informatie gestuurd werken. De gemeenten en de GGD moeten nog afspraken maken 
over de uitwisseling van data. Structurele financiering is nog niet afgesproken.   

• De omgevingswet treedt in juli 2022 in werking. Het is nog niet duidelijk wat de vraag vanuit de 
gemeenten zal worden. En zodoende is structurele financiering nog niet afgesproken. De GGD 
stelt voor om dat met ingang van 2023 wel te gaan doen.  

• De GGD heeft aangegeven dat er grote investeringen moeten worden gedaan om de 
informatieveiligheid te kunnen waarborgen.  

• De GGD heeft aangegeven dat haar Algemene Reserves een aandachtspunten blijven. Er is een 
ambtelijke werkgroep ingesteld om de P&C-stukken te vereenvoudigen en het 

weerstandsvermogen te evalueren. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Op 6 oktober heeft de UBR een platformavond georganiseerd voor raadsleden. In dit overleg is 

een toelichting gegeven over de planning van de werkzaamheden en de oorzaken van de 

vertraging, met name de dijkpercelen. 

• Op dat moment waren 2200 adressen aangesloten, waarvan 1700 adressen actief gebruik 

maken van het netwerk.  

  

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

• Niet van toepassing. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• In het AB is de kadernota UBR 2023 besproken. Daarnaast zijn de tarieven UBR voor 2022 

vastgesteld. 

 

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

• Voortgang aanleg glasvezelnetwerk 

• In de februari raad wordt de kadernota 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

Portefeuillehouder : Burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Evaluatie GRIP 4 Corona, specifiek op het functioneren van gemeentelijke actieteams (kernteam 

corona en stuurgroep corona in West Betuwe). 

• Heidag AAC en kopgroep gemeentesecretarissen, waarbij uitgebreid gesproken is over een 

toekomstbestendige crisisorganisatie bevolkingszorg en crisiscommunicatie. De uitkomsten 

worden in een projectvoorstel gegoten, met als vervolg een meerjarenprogramma en een 

inrichtingsplan. 

• Diverse informele RBT-overleggen (Regionaal beleidsteam) ter bespreking van de situatie inzake 

corona en de wijze waarop dit aangepakt dient te worden binnen de veiligheidsregio Gelderland-

Zuid. Tevens veel interactie binnen de veiligheidsregio over coronamaatregelen en de interpretaties 

daarvan. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

• De extra lasten voor corona (excl. zorgbonus) bedragen naar verwachting op jaarbasis € 212.000,-, 

waarvan € 87.000,- voor C&R (crisisbeheersing en rampenbestrijding). Het overige bedrag geldt 

voor de RAV, echter wordt dit betaald door zorgverzekeraars.  

• Realisatie tot en met augustus en de prognose tot en met december leidde tot wijzigingen. Het 

gaat om een positieve bijstelling van het resultaat voor 2021 met € 1.395.000,-. De oorzaken 

hiervan zijn opbrengsten voor detachering, niet ingevuld krijgen van delen van de formatie en het 

niet in hoeven te zetten van post onvoorzien. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• In het AB-overleg van 11 november is de Kaderbrief 2023 vastgesteld. 

• In hetzelfde overleg is het voornemen tot de oprichting van en deelname aan de landelijke 

stichtingen expertisebureau risicobeheer veiligheidsregio’s en waarborgfonds vastgesteld. Dit 

voornemen is gebaseerd op het principebesluit dat het Veiligheidsberaad op 4 oktober jl. heeft 

genomen. De reden hiervoor is de toenemende moeilijkheid voor veiligheidsregio’s om 

ongevallenverzekeringen in te kopen en het feit dat bepaalde aanspraken van veiligheidsregio’s niet 

verzekerbaar zijn. Hiertoe krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om zijn wensen en bedenkingen 

kenbaar te maken, door middel van een zienswijze. 

• In het AB-overleg van 16 december is stilgestaan bij de afronding van operatie VLAM, wat eraan bij 

heeft moeten dragen om vrijwilligers te vinden, binden en boeien. Hiervoor is een raadsbrief 

rondgestuurd. Daarnaast is een helder kaderdocument opgesteld, wat lokale posten houvast biedt 

wat regionaal geregeld moet worden en wat lokaal mogelijk is. 
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• In hetzelfde overleg is ingestemd met de uitkomsten van de evaluatie GRIP 4 corona 

(overkoepelend), onder voorwaarde van twee tekstuele wijzigingen. 

• Het AB heeft ingestemd met het voorstel om samen met de GGD een concerncontroller aan te 

stellen. De combinatie met de GGD in deze komt efficiëntie ten goede. 

• Door middel van de tussenrapportage RBP 2020-2023 (Regionaal Beleidsplan) is inzichtelijk 

gemaakt hoe het binnen de veiligheidsregio ervoor staat, op het gebied van beleid. 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 
1. Behandeling van de zienswijzen op de Kaderbrief 2023 en opstellen van de jaarrekening 2021 en 

begroting 2023 (Q1/Q2). 
2. Uitkomsten quick-scan inzake de bedrijfsvoering van de VRGZ. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : ODR 

Portefeuillehouder : wethouder Sietske Klein-de Jong 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Twee AB-vergaderingen op 4 oktober en 6 december 2021. 
  

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

• In het laatste kwartaal ligt de urenbesteding hoger dan begroot ten opzichte van het vastgestelde 

werkprogramma.  

• Het aantal binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning en handhavingsverzoeken ligt net als 

in het vorige kwartaal nog altijd hoger dan de trend van voorgaande jaren, de toename van het 

aantal aanvragen omgevingsvergunningen lijkt zich wel gestabiliseerd te hebben. 

• Het aantal verlengingsbesluiten lijkt in het laatste kwartaal hoger te liggen. Dit komt deels door het 

nog hoge aantal aanvragen, maar ook de aanvrager zelf vraagt vaker om meer tijd om aanvullende 

stukken aan te leveren. 

• Team kwaliteit Omgevingsloket is van start gegaan, met als doel verdere implementatie van het 

Omgevingsloket en bewaking van het continue verbeterproces in samenwerking met de ODR. De 

start is gemarkeerd met de ondertekening van een samenwerkingsafspraak door de beide 

directeuren.    

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• 4 oktober 2021 AB-vergadering, met als belangrijkste punten; Bestuursrapportage 2021(eerste 
halfjaar), benoeming de heer Vlekke als nieuwe directeur per 1 december 2021. 

• 6 december 2021 AB-vergadering, met als belangrijkste punten; Kaderbrief 2023 en 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling. 

 

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

• Op 14 maart 2022 is de eerste AB-vergadering van het nieuwe jaar, met als belangrijkste punt 

behandeling zienswijzen op de Kaderbrief 2023. 

• 11 januari 2022 Vaststelling werkprogramma 2022 door college. 

• Aanbieding VTH-beleid aan het college ter vaststelling. 

• Verdere uitwerking procesmodel en implementatie tweede fase van het Omgevingsloket in 

samenwerking met de ODR. 

• Verdere uitwerking en implementatie Omgevingswet. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regionaal Archief Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Op 26 november heeft een BOV (beeld en oordeelvormende vergadering met raadsleden) en 
AB-vergadering plaats gevonden. Daarin zijn de volgende zaken besloten of aan de orde 
gekomen. Het nieuwe beleidsplan 2022-2025 is vastgesteld. 

• De kaderbrief is voor 1 december 2021 naar alle gemeenten verzonden, met een mogelijkheid 
(geen verplichting) om een zienswijze in te dienen. Deze kaderbrief is grotendeels van 
dezelfde strekking als bij andere GR’en in de regio. 

 

• Beleidsplan 2022-2025: 
Beleidsplan voor komende vier jaar is gereed gekomen. Voor de input voor het beleidsplan 
heeft het RAR stakeholders geraadpleegd zoals bijvoorbeeld historische verenigingen en zoals 
beloofd, is een enquête verstuurd naar alle raads- en commissieleden van de aangesloten 
gemeenten. Het RAR heeft hier geen groot respons op gekregen, namelijk maar 10 personen. 
Het RAR heeft een gemiddeld cijfer van een 8 kreeg maar de enquête is dan niet genoeg om 
representatief te zijn voor het beleidsplan.  

 

• Gemeenschappelijke regeling: 
Besluit tot 1ste wijziging van de gemeenschappelijke regeling RAR is per 1 december 
gepubliceerd en dus definitief geworden. Het betrof aanhef formaliteiten naar aanleiding van 
de gemeentelijke herindeling. 

 

• Globaal inhoudelijke werkzaamheden: 
o Inspectie: beoordelen nieuw handboek vervanging en uitbrengen advies namens de 

gemeentearchivaris 
o Inspectie: beoordelen vernietigingslijst 2022 voormalige gemeente Geldermalsen 
o Digitalisering: SoD (Scanning on Demand) gemeenten en particulieren 
o Inventarisatieplan 2022 opgesteld 
o Inventarisatie 4de kwartaal: 

1498 Technische Dienst Neerijnen 1979-2005 West Betuwe 

1500 Gemeentebestuur Neerijnen 1978-2005 West Betuwe 

2184 Gemeentebestuur Geldermalsen 1925-1977 West Betuwe 

2507 Gemeentebestuur Herwijnen 1811-1919 West Betuwe 

2509 Gemeentebestuur Herwijnen 1937-1985 West Betuwe 

2515 Gemeentebestuur Heukelum, bouwvergunningen 1939-1962 West Betuwe 

2601 Bouwvergunningen gemeente Lingewaal 1986-2014 West Betuwe 

 
 
 



  

22 februari 2022  

Kenmerk GZDGWB339474/339704  

Pagina 16 van 18  

 

 

Bouwvergunningen 4de kwartaal: 

2146 Bouwvergunningen Tricht 1942-1977 1409 West Betuwe 

2250 Bouwvergunningen Geldermalsen 1978-2013 1512 West Betuwe 

2504 Bouwvergunningen Asperen 1941-1985 81 West Betuwe 

2515 Bouwvergunningen Heukelum 1939-1962 270 West Betuwe 

2601 Bouwvergunningen Lingewaal 1986-2009 530 West Betuwe 

 
Nadere ontsluiting: 
 

Bronnen Werkzaamheden Omvang nadere 
ontsluiting 

gemeente 

Dtb’s Indexering doop-, trouw- , 
begraaf- en lidmatenregisters 

13508 namen 
geïndexeerd  

Buren, Culemborg,  
Neder-Betuwe, Tiel, 
West Betuwe. 
Maasdriel en 
Zaltbommel 

Bevolkingsregisters 
Lingewaal 

Indexering 
bevolkingsregisters 

11587 namen 
geïndexeerd 

West Betuwe 

Burgerlijke Stand 
Lingewaal 

Indexering Burgerlijke Stand 14681 namen 
geïndexeerd 

West Betuwe 

Testamenten en 
boedels 

Indexeren namen in 
testamenten en boedels 

500  

 TOTAAL  40.941  namen 
toegevoegd 

 

 
 

• Vrijwilligers: Via digitale platform Vele handen hebben 279 vrijwilligers aan het project 
Waarvan akte! meegewerkt. Een project voor beter doorzoekbaar maken van oude akten van 
de notarissen uit het rivierengebied. 

 
 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

N.v.t. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 
N.v.t. 
 

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

• Komende periode komen de jaarrekening 2021, het publieksjaarverslag 2021 en de begroting 
2023 aan bod. Het is tevens het begin van de nieuwe beleidsplan 2022-2025 periode.  

• Extra aandacht zal geschonken worden aan het voorbereiden van en kennismaking met 
(nieuwe)raadsleden na de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Op 21 oktober 2021 heeft het AB de najaarsnota 2021vastgesteld. Er is voor West Betuwe 
sprake van een stijging van 19.000 euro ten opzichte van de begroting. De stijging wordt 
veroorzaakt door lagere opbrengsten invorderingskosten (sociaal invorderen en COVID-19) en 
lagere renteopbrengsten (COVID-19) van belastingschuldigen. 

• Op 21 oktober 2021 heeft het AB besloten te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperaties 
toeslagen. De Verzamelwet zal onder andere voorzien in de grondslag voor het kwijtschelden 
van openstaande vorderingen van ouders die door de problemen rondom de 
kinderopvangtoeslagaffaire zijn gedupeerd. De Verzamelwet biedt ook de grondslag om 
openstaande schulden van de toeslagpartner van een gedupeerde ouder kwijt te schelden. 

• Op 21 oktober 2021 heeft het AB besloten om in lijn met het rijksbeleid de invorderingsrente te 
wijzigen.  

• Op 21 oktober 2021 heeft het AB besloten een nieuwe kostenverdeling vast te stellen. De 
eerste financiële effecten zijn zichtbaar geworden in de kaderbrief 2023 (zie volgend punt). Er 
is tevens besloten een ingroeimodel te koppelen aan de financiële effecten. 

• Op 9 december 2021 heeft het AB besloten de kaderbrief 2023-2026 vast te stellen. 
Uitgangspunt voor de kadernota 2023 is het bestaande beleid zoals is opgenomen in de 
begroting 2022. In de begroting 2022 zijn de effecten vanaf 2023 van het vastgestelde Plan 
van aanpak kostenverlaging BSR 2021 t/m 2024 (nog) niet opgenomen. Dit moet resulteren in 
lagere bijdragen voor de deelnemers vanaf 2023.  
Ten opzichte van de begroting 2022 wordt de kostentoedeling aan de deelnemers gewijzigd. 
Het structurele nadeel voor West Betuwe zit voor ongeveer 37.000 euro bij het onderdeel 
Waarderen doordat wij in onze gemeente naar verhouding veel niet-woningen hebben en deze 
categorie zwaarder gaat meetellen in de verdeelsleutels.  
Bij de onderdelen Heffen en Innen is er per saldo sprake van een voordeel van 16.000 euro. 
Een hogere bijdrage geldt ook voor Avri. 
De effecten van de nieuwe verdeelsleutels, de uitwerking van de kostenverlaging en de overige 
nieuwe ontwikkelingen zullen financieel uiteindelijk vertaald worden in de begroting 2023 van 
BSR en in onze eerste bestuursrapportage 2022. 

 

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

• Zienswijze kaderbrief 

• Ontwikkelen nieuwe visie met nieuw bestuur BSR 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : P10  

Portefeuillehouder : burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 4e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• De P10 heeft een eerste reactie op het coalitieakkoord gegeven:  

‘Platteland onmisbaar voor regeerakkoord. De P10 wil als één overheid samenwerken aan de 

maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, net als de VNG. Daarvoor bood de P10 

al in maart van dit jaar de Agenda Platteland aan de leden van de Tweede kamer en de 

formateur aan. Het is mede daarom onbegrijpelijk dat het woord platteland niet één keer in het 

regeerakkoord voorkomt’. 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Wageningen University is bezig met een voorstel gericht op het ontwikkelen van een beter 

instrument om verscheidenheid in plattelandsgebieden en – gemeenschappen te identificeren 

en te meten. Hiervoor zal een onderzoek worden uitgevoerd in samenwerking met de P10. Het 

is nog niet duidelijk of Wageningen University ook daadwerkelijk tot uitvoering kan overgaan.  

• Het AB heeft op 1 december 2021 besloten om gemeente Veere vanaf 1 januari 2022 het 

lidmaatschap van de P10 toe te kennen. Gemeente Veere is daarmee het 30e lid. 

• Het AB heeft op 1 december besloten een quick scan te gaan uitvoeren over bereikbaarheid, 

beschikbaarheid van de eerste- en tweedelijnszorg en te kijken naar mogelijkheden voor 

slimme oplossingen. Aanleiding was een werkbezoek naar een mobiele huisartsenpraktijk 

(Medibus) in Duitsland. 

• Het AB heeft op 1 december 2021 de begroting 2022 vastgesteld. De contributie voor 2022 

blijft ongewijzigd.  

 

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

• Actualiseren strategische visie. Het nieuwe bestuur van de P10 zal de koers bepalen voor de 

komende bestuursperiode. 

• Verder lobby op uitwerking coalitieakkoord nieuw kabinet.  

 

 
 

 


