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Onderwerp
Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 4e kwartaal 2019
Kennisnemen van
Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 4e kwartaal van 2019 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 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
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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. Ook wordt er
niet gerapporteerd over de Stichting Logistieke Hotspot. Deze stichting is opgeheven en inmiddels is
de nieuwe stichting Logistics Valley Rivierenland opgericht. De terugkoppeling van deze stichting
wordt gekoppeld aan de kwartaalrapportage van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.
Er zal niet ieder kwartaal informatie over deze stichting beschikbaar zijn.
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

4

GR Avres

3

6

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

3

7

GR AVRI

3

8

GR GGD Gelderland Zuid

3

9

Stichting Logistieke Hotspot

-

-

GR Veiligheidsregio Gelderland Zuid

2

10

GR Omgevingsdienst Rivierenland

2

12

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

1

-

GR Regionaal archief Rivierenland

1

13

GR Belastingsamenwerking Rivierenland

1

16

1. Kaderbrief Regio Rivierenland, 2. Kaderbrief Veiligheidsregio
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: Regio Rivierenland
Portefeuillehouder : burgemeester Stoop
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
 Verdere vormgeving Gemeenschappelijke Regeling Breedband Rivierenland.
 Raadsbijeenkomst 28 oktober 2019 met de start van het vervolg op het regionaal ambitiedocument
2016-2020 en de initiatiefgroep ‘Kracht van de raden’.
 Voor het Regionaal Investeringsfonds zijn 16 uitvoeringsprojecten en 12 haalbaarheidsstudies
ingediend. Besluitvorming vindt 1e kwartaal 2020 plaats.
 Op 29 november 2019 is de regiodeal Fruitdelta Rivierenland ingediend. Met de titel ‘Brede welvaart
onder druk in deze kansrijke regio’ wordt samenwerking gezocht met het Rijk en daarmee de
aanpak van diverse vraagstukken te versnellen. In februari 2020 wordt duidelijk of er ook
daadwerkelijk een regiodeal met het Rijk wordt gesloten.
Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage
 Er is geen nieuwe informatie.
Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen
 Het AB heeft besloten de deelname in de besloten vennootschap ARN B.V. te beëindigen en de
betreffende 588 aandelen te koop aan te bieden aan de vennootschap zelf tegen een bedrag van
€ 512.265,50. Overdracht zal in het kalenderjaar 2020 plaatsvinden waarna het AB een besluit zal
nemen hoe dit bedrag te besteden.
 Het AB heeft de bestuursrapportage 2019 vastgesteld. De bestuursrapportage laat geen
afwijkingen zien en de resultaten van 2018 zijn in de bestuursrapportage verwerkt.
 Het AB heeft de kaderbrief van de programmabegroting 2021 vastgesteld. Deze kaderbrief is ter
kennisname als bijlage toegevoegd.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode?
1. Besluitvorming Regionaal Investeringsfonds.
2. Besluitvorming regiodeal.
3. Vervolg Regionaal Economisch Ambitiedocument.
4. Verdere uitwerking moties raden ‘Grip op verbonden partijen’.
5. Oprichting Gemeenschappelijke Regeling Breedband Rivierenland.
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: GR Werkzaak
Portefeuillehouder : wethouder Van Maanen
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
In de raad van november is het verzoek van Werkzaak behandeld om een zienswijze in te dienen op
het voornemen van Werkzaak om lid te worden van de werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeenschappelijke Organisaties (SGO) met terugwerkende kracht per 1 januari 2020.
Besloten is om af te zien van het indienen van wensen of bedenkingen.
In december 2019 heeft Werkzaak subsidie toegekend gekregen van de provincie voor het project
“Distributie van regionale streekproducten in de korte voorzieningsketen Rivierenland”. Dit project kan
in 2020 starten. Het doel van de samenwerking is om in een regio waar mooie streekproducten
worden geproduceerd, de lokale, circulaire en inclusieve voedsel- en arbeidsmarkt te realiseren met als
doel:
- om voedsel gezonder, ecologischer en circulairder te maken;
- transport efficiënter te organiseren;
- consumenten in verbinding te brengen met hun eigen regio; en
- nieuwe lokale en inclusieve werkgelegenheid te scheppen.
Werkzaak heeft de telefonische bereikbaarheid van de inkomensconsulenten verbeterd. Zij waren
minder bereikbaar door een automatische doorschakeling naar het antwoordapparaat als een
consulent telefonisch in gesprek was. Dit is opgelost door een technische aanpassing te maken in de
telefooncentrale. Hierdoor komt in dergelijke situaties de werkzoekende nu terug bij de telefonist, die
een terugbelnotitie maakt.
Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage
Geen relevante nieuwe informatie beschikbaar.
Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen
 In het vierde kwartaal 2019 heeft Tiel te kennen gegeven toch aan de GR Werkzaak deel te willen
blijven nemen, ondanks een eerdere aankondiging van mogelijke uittreding. Tegelijkertijd is het
eerste deel van de evaluatie van Werkzaak opgeleverd. In dit (interne) rapport worden onder andere
voorstellen gedaan voor een andere governance en verdeling van kosten. Voorstellen hiervoor
volgen in 2020.
 In het vierde kwartaal 2019 zijn in het AB de resultaten gepresenteerd van het onder
werkzoekenden gehouden klantwaardeonderzoek. Dit is een klanttevredenheidsonderzoek over de
dienstverlening van Werkzaak aan werkzoekenden. In algemene zin wordt de dienstverlening
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positief beoordeeld. Een samenvatting van het onderzoek wordt ter info aan de raadsleden
beschikbaar gesteld.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode?
1. In het eerste kwartaal van 2020 start het tweede deel van de evaluatie van Werkzaak. Hierin
komt de effectiviteit van de dienstverlening aan bod en mogelijke uitbreiding of afstoting van
taken. Besluitvorming over de evaluatie staat voor het vierde kwartaal 2020 gepland.
2. In 2020 starten ook de voorbereidingen om te komen tot een andere verdeelsystematiek en
governance. Besluitvorming hierover is voorzien in het vierde kwartaal 2020.
3. Op uitvoerend niveau: In het eerste kwartaal 2020 wordt de overgang van dienstverlening van
Avres naar Werkzaak afgerond voor werkzoekenden uit de voormalig gemeente Lingewaal.
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: GR Avres
Portefeuillehouder : wethouder Van Maanen
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
 In het vierde kwartaal 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 is in het vierde kwartaal bestuurlijke overeenstemming bereikt over de hoogte van de
uittreedsom vanwege het vertrek van (voormalig) Lingewaal uit de GR Avres. Dit voorstel is voor
een zienswijze rond gestuurd aan de in Avres deelnemende gemeenten. Na ontvangst van de
zienswijzen is het aan het AB Avres om de uittreedsom definitief vast te stellen.
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. In het eerste kwartaal 2020 wordt de raad voorgesteld af te zien van het indienen van een
zienswijze over de hoogte van de 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 wordt in het
eerste kwartaal van 2020 definitief afgerond.
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Portefeuillehouder : wethouder Goossens
Periode rapportage : 4e 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 26 november 2019 geïnformeerd over de stand van
zaken voor BWB en met name over de ondertekende Dienstverleningsovereenkomst (DVO).
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.
Financiën
De overgang naar een nieuwe kostenverdeelsystematiek, op basis van een DVO, brengt ook een
financiële verschuiving met zich mee. Indicatief, op basis van de kennis die er nu is, gaat het om de
volgende bedragen:
- Gemeente Tiel: € 60.000 minder dan nu;
- Gemeente Culemborg: € 490.000 minder dan nu;
- Gemeente West Betuwe: € 550.000 meer dan nu;
Hier kunnen nog geen definitieve conclusies aan 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.
Communicatie
In het eerste kwartaal 2020 wordt er opnieuw een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd door
BWB om de stand van zaken te bespreken.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode?
1. De uitvoering van de verrekeningssystematiek toetsen aan de praktijk.
2. In 2020 op basis van het doorontwikkelplan en verbeterstappen het functioneren van de BWB
evalueren.
3. In 2020 de samenwerking tussen West Betuwe en de BWB evalueren.
4. Werving van de nieuwe directeur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: Avri
Portefeuillehouder : wethouder Van Bezooijen
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
 In overeenstemming met voorgaande jaren is tijdens de AB vergadering van december 2019 het
voorstel van het nieuwe afvaltarief (tarief 2020) behandeld.
 In november 2019 heeft het DB besloten om de inzameling van blik te wijzigingen. De eerder
gekozen methode om het blik separaat in te zamelen in een van de compartimenten van de
glascontainers gaf door het grote succes veel overlast en distributieproblemen. Met het DB besluit
is per direct besloten om het blik in te zamelen bij plastic.
 Door middel van een brief heeft ARN laten weten dat zij medio april 2020 een besluit neemt over de
verwerking van luiermateriaal. Dit uitstel heeft consequenties voor de huidige tijdelijke
tegemoetkomen voor incontinentiemateriaal welke de gemeente West Betuwe hanteert. Hierover is
de gemeenteraad geïnformeerd en volgt er nog een raadsbesluit.
 Ter afronding van het nieuwe inzamelbeleid zijn in deze periode de laatste locaties voor
ondergrondse containers bepaald en onderzocht. Begin 2020 worden de locaties definitief
aangewezen en containers geplaatst.
Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage
 Er wordt vanuit Avri in dit kwartaal gerapporteerd over de handhaving Afvalstoffenheffing (AVS).
Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen
 December 2019 – heeft het AB de toetreding van Avri tot Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties behandeld.
 December 2019 – heeft het AB de eerste begrotingswijziging 2020 behandeld.
 December 2019 – heeft het AB de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2020 behandeld.
 December 2019 – Heeft het AB de Jaarstukken 2018 inclusief accountantsverklaring behandeld.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode?
De effecten van het omgekeerd inzamelen moeten nog in de bestuursrapportage worden verwerkt.
Het AB zal in de komende periode de evaluatie van het project “omgekeerd inzamelen” afronden.
Naar aanleiding van het AB besluit van juli 2019 wordt in de komende periode gestart met pilot
alternatieven “papier inzameling verenigingen”. Waarbij verenigingen welke nu nog in aanmerking
komen voor vergoeding door inzamelen van oud papier op een andere wijze een bijdrage kunnen
leveren in het proces rondom afval en grondstoffen inzameling.
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: GGD
Portefeuillehouder : wethouder Van Maanen
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
 Het AB besluit de taakuitvoering Wvggz (inclusief de crisismaatregel) als facultatieve taak bij
het MBZ (Meldpunt Bijzondere Zorg) van GGD Gelderland-Zuid voor deelnemende gemeenten
GGD Gelderland-Zuid, exclusief Zaltbommel en Maasdriel inclusief Mook en Middelaar te
beleggen. De taak is facultatief belegd om meer grip op de uitvoering en financiën te krijgen
en begrotingswijzigingen zoals dit voor Veilig Thuis gebeurd, te voorkomen.
 Het DB van de GGD heeft op 13 november 2019 de gemeenteraden om zienswijze gevraagd
over de Kaderbrief 2021. Deze brief gaat over de ontwikkelingen en het beleid voor het jaar
2021 van GGD Gelderland-Zuid, en de verwachte financiële consequenties. De zienswijze zal
op 28 januari 2020 door de gemeenteraad worden besproken.
 Het DB van de GGD heeft op 18 december 2020 de gemeenteraden gevraagd een zienswijze te
geven over de de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 GGD Gelderland-Zuid. Deze
Meerjarenstrategie is te kenmerken als een beleidsnota. De zienswijze zal op 3 maart 2020
door de gemeenteraad worden behandeld.
 Het DB van de GGD heeft op 18 december de gemeenteraden gevraagd een zienswijze uit te
brengen over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid. De zienswijze zal op 3 maart 2020 door de gemeenteraad
worden behandeld.
Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage
Niet van toepassing.
Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen
 Kaderbrief is aan gemeenteraad gestuurd.
 Agenda’s voor vergaderingen AB worden aan gemeenteraden gestuurd ter kennisname.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode?
1. Wijziging GR.
2. Opstellen begroting GGD voor 2021.
3. Vaststellen Meerjarenstrategie door AB.
4. De nieuwe wet WvGGZ wordt vanaf 1-1-2020 facultatief door de GGD uitgevoerd.
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
Portefeuillehouder : Burgemeester Stoop
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
1. Vaststelling diverse beleidsstukken
Het AB VRGZ heeft op 19 december 2019 het Regionaal Beleidsplan VRGZ 2020 – 2023 vastgesteld,
samen met het risicoprofiel, crisisplan en het MOTO 1-beleidsplan. Uw raad heeft hierbij bijzondere
aandacht gevraagd voor communicatie richting de inwoners over bewustwording van (lokale)
veiligheidsrisico’s. De VRGZ heeft in haar reactie op de hiertoe aangepaste zienswijze aangegeven dat
in het beleidsplan per jaarthema een gerichte aanpak is ontwikkeld om bewoners te betrekken bij
specifieke risico’s en hierover met hen het gesprek aan te gaan, bij voorkeur meteen na incidenten.
Samenwerking met de gemeenten acht de VRGZ van groot belang om te bepalen hoe zij deze
risicocommunicatie het beste kan uitvoeren en staat open voor het gesprek hierover.
2. Samenwerking meldkamers Nijmegen en Arnhem
Vanwege personele krapte bij alle disciplines op de meldkamers van Gelderland-Midden en
Gelderland-Zuid is de meldkamer van Gelderland-Zuid verhuisd naar de meldkamer van GelderlandMidden. In Arnhem werken beide meldkamers sinds 19 november 2019 samen. Het is de bedoeling
dat de meldkamers van veiligheidsregio’s Twente (in Hengelo), IJsselland met Noord- en Oost
Gelderland (in Apeldoorn) en Gelderland-Midden met Gelderland-Zuid (in Arnhem) in 2022 op een
nieuwe locatie in Apeldoorn gaan samenvoegen tot de meldkamer Oost-Nederland. Per 1 januari 2020
is het personeel voor het technisch beheer van de meldkamer al in dienst gekomen van de politie.
Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit managementrapportage (MARAP)
Het begrotingsdeel van de VRGZ waar de 14 deelnemende gemeenten voor verantwoordelijk zijn, laat
over het jaar 2019 een neutraal resultaat zien. Doordat het programma naar verwachting € 340.000
minder negatief uitkomt, wordt de onttrekking van de algemene reserves beperkt tot € 432.000, in
plaats van € 772.000,-. De consequentie van de cao-ontwikkeling voor 2019 is in totaal € 292.000. Hier
is geen dekking voor. In de MARAP is voorgesteld dit bedrag te dekken uit de algemene reserves. Om
de (grote) onttrekking van de algemene reserves te beperken, is tevens voorgesteld de post
‘onvoorzien’ te laten vervallen en dit bedrag van €162.500 toe te voegen aan de algemene reserves.

1

MOTO: Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen
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Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen
Bestuursdag 21 november 2019
Op deze dag heeft een oefensessie plaatsgevonden ter voorbereiding op de nieuwe Wet Verplichte
Geestelijke Gezondheid (Wvggz), die per 1 januari 2020 van kracht is. Ook zijn moties van het college
van Buren besproken met oproepen aan de colleges van B&W, gemeenteraden en griffies in
Rivierenland, die toezien op meer grip en toezicht van gemeenteraden op GR’en.
De oproepen zijn:
Een oproep aan de colleges van B&W van Rivierenland om procesafspraken over informatievoorziening en de aanlevering van stukken en hiertoe een informatieprotocol GR’en op te
stellen;
Een oproep aan alle griffies van Rivierenland om de vergaderschema’s van alle
gemeenteraden beter af te stemmen op de P&C-cyclussen van de GR’en;
Een oproep aan alle gemeenteraden in Rivierenland om een raadskring Rivierenland te
initiëren, waarbinnen afstemming plaats kan vinden over inhoudelijke onderwerpen op het
gebied van GR’en.
Vrijwel alle gemeenten in Rivierenland hebben het initiatief van de raadskring omarmt. De eerste
raadskring van Rivierenland heeft inmiddels al plaatsgevonden op 15 januari.
AB-vergadering 19 december 2019
Zoals hiervoor beschreven heeft het AB in deze vergadering diverse meerjarige beleidsstukken
vastgesteld. Ook is de kaderbrief voor 2021 opgesteld, om de gemeenteraden voorafgaand aan het
ontvangen van de concept-programmabegroting 2021 VRGZ meer aan de voorkant mee te nemen in
de financiële ontwikkelingen die op de VRGZ afkomen. Deze brief is volledigheidshalve bijgevoegd.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode?
1. Taakdifferentiatie brandweer
Uit recent onderzoek van de Ministeries van J&V en BZK blijkt dat dat de rechtspositie van de
brandweervrijwilligers strijdig is met Europese wet- en regelgeving. Dit omdat zij niet dezelfde
rechtspositie hebben als die van de beroepsbrandweer. Het onderzoek draagt twee mogelijke
oplossingen aan: een gelijkwaardige bezoldiging of differentiatie toepassen tussen deze twee groepen
brandweermensen. Gezien de eerste optie erg kostbaar is, is in juni 2019 een denktank opgericht met
vertegenwoordiging vanuit het Veiligheidsberaad 2, ministerie van J&V en de brandweer om te
onderzoeken op welke wijze vrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel te onderscheiden zijn van
beroepskrachten. Dit om wel te kunnen voldoen aan Europese en internationale regelgeving.
Het Veiligheidsberaad heeft op 9 december samen met de minister van J&V de uitkomsten van de
denktank besproken. Voor een afgewogen en zorgvuldig besluit over de toekomst, is aan alle
veiligheidsregio’s gevraagd om gesprekken aan te gaan met alle betrokken partners en de
consequenties inzichtelijk te maken. Op 19 december is in het AB besloten dat de VRGZ deze zaken in
beeld moet brengen voor onze regio. Het voornemen is om dit onderzoek in april 2020 af te ronden.

2

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van alle 25 veiligheidsregio’s van Nederland.
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2. Project bluswater
De VRGZ inventariseert momenteel alle bronnen van bluswater en bekijkt welke maatregelen nodig zijn
om een adequate bluswatervoorziening te behouden. In dit project worden alle bluswaterbronnen
meegenomen, zoals brandkranen, open water en slagkracht van materieel voor bluswater zoals het
Grootwatertransport. Het AB VRGZ behandelt dit onderwerp in maart 2020.
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: ODR
Portefeuillehouder : wethouder Hartman
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
 Voorbereiden besluit m.b.t. aanpassing DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) ODR in kader van
West Betuwe en al dan niet ontvlechten ODR. Besluitvorming is uitgesteld tot april 2020.
 Verbeteren werkprocessen en rapportages richting opdrachtgevers (zoals managementrapportages en project klantgerichtheid, interne organisatorische verbeterpunten in het zogeheten
Koersdocument “strategische koers 2020 – 2015 Omgevingsdienst Rivierenland”. De koers richt
zich met name op partnerschap versterken en meerwaarde bieden.
 Input geleverd voor de verantwoording van huidige Werkprogramma 2019 en komend
Werkprogramma 2020.
Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage
 De werkelijk gerealiseerde uren versus de uren die in het werkprogramma van 2019 zijn
opgenomen lopen niet synchroon. De belangrijkste afwijkingen zijn :
o Overschrijding omgevingsvergunningen bouw.
o Overschrijding in de uren van milieutoezicht (oorzaak golfbaan The Dutch en drugslab
Heerkensdreef).
o Overschrijding juridische advisering (betreft middelen van oud Lingewaal).
 In de 1e berap en de december wijziging, zijn de overschrijdingen 2019 financieel geborgd.
Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen
 December 2019 – heeft het AB het Koersdocument “Strategische koers 2020-2025
Omgevingsdienst Rivierenland” behandeld.
 December 2019 – heeft het AB de toetreding van ODR tot Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties behandeld.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode?
1. Besluitvorming omtrent aanpassen DVO-ODR, al dan niet ontvlechten.
2. Vaststellen werkprogramma 2020.
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: Regionaal Archief Rivierenland
Portefeuillehouder : wethouder Van Maanen
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
Op het gebied van toezicht (inspectie en advies) is het volgende gerealiseerd:
•
Deelname aan periodiek overleg archief- en informatiebeheer bij
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, diverse aangelegenheden
•
Rapportage-analyse van BWB-verantwoordingen over in 2018-2019 gelopen
harmonisatieprojecten
•
Samenstelling formeel eindadvies voor toezicht op Harmonisatieprogramma 2018, gericht
aan directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
•
Overleg over ontwikkelingen systeemaanschaf en -toepassing voor Fysiek Domein
•
Introductieoverleg en afspraken met Bedrijfsorganisatie West-Betuwe voor webarchivering
volgens de nieuwe richtlijn
•
Auditvoorbereiding eDepot RAR ten behoeve van de aangesloten gemeenten.
Op het gebeid van digitalisering in het volgende gerealiseerd:
 Scanning on Demand service; digitaal beschikbaar stellen van opgevraagde papieren dossiers
door gemeenten.
 Digitalisering alle bevolkingsregisters voormalige gemeente Lingewaal (Asperen, Heukelum,
Spijk, Vuren, Herwijnen) 1811-1938. Ca. 16.000 opnamen.
 controle en aanpassingen door medewerkers RAR, toegangen online
 Notariële repertoria (1519 nrs. 800-823), 529 opnamen.
Op het gebied van publieksbereik is het volgende gerealiseerd:
 Activiteiten ivm Maand van de Geschiedenis (oktober): Open Dag (5-10), tentoonstelling,
workshops, lezing
 Bezoek van Vrouwen van Nu afd. Herwijnen aan RAR: presentatie en rondleiding (09-10)
 Rondleiding raadsleden (19-11)
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Op het gebied van behoud en conservering is het volgende gerealiseerd:
 Van 8 meter archief is de materiele staat en de eventuele schade in kaart gebracht door
schade-inventarisaties uit te voeren.
 Van archieven met schade werd 2,6 meter geconserveerd en gerestaureerd, dat zijn 127
inventarisnummers/archiefstukken.
 verwerving toneelgroep Elckerlyc (Geldermalsen): schade-inventarisatie ca 1,5m
 2519 Gemeentebestuur Vuren, 1920 - 1940: 12 cm eerstelijnsconservering
 1649 Dorpspolder Hellouw 1838-1955: eerstelijnsconservering 1 inv.nr
 2601 Bouwvergunningen gemeente Lingewaal 1986-2011: 0,5m verpakken
 1513 Bank van Deil 1536-1811: 30cm restauratie
 2125 Dorpen Waardenburg en Neerijnen 1677-1811: 50cm restauratie
 2130 Gemeentebestuur Est en Opijnen 1803-1924: 1cm restauratie
 2134 Gemeentebestuur Varik 1811-1926: 1cm restauratie
 1515 Rechterlijke archieven dagelijkse heerlijkheden Rumpt en Varik 1560-1809: 5cm
restauratie
 2201 Kadaster gemeente Haaften: 5cm restauratie
 2140 Gemeentebestuur Waardenburg 1811-1920: 5cm restauratie
 1504 Bijlagen huwelijksakten Geldermalsen: 25cm restauratie
Op het gebeid van ontsluiting en beheer is het volgende gerealiseerd:
 Totaal is van oktober t/m december 2019 3,12 m archief ontsloten.
 Daarnaast werden de toegangen van de voormalige gemeente Lingewaal na een controleslag
vrijwel allemaal online geplaatst.
 Hieronder een belangrijk bestand van ca 5300 bouwvergunningen over de periode 1945-1985,
zie de specificatie bij ‘bouwvergunningen’.
Overzicht ontsloten archieven of delen van archieven

toeg nr

archief

periode

omvang

1498 Technische Dienst Neerijnen

1979-2005

0,5

2128 Gemeentebestuur Varik, bouwvergunningen

1947-1977

0,75

2137 Gemeentebestuur Ophemert, bouwvergunningen

1941-1978

1,25

2502 Gemeentebestuur Asperen, huwelijkse bijlagen

1811-1920

0,5

2601 Bouwvergunningen Lingewaal

1986-2014

0,125

Nadere ontsluiting van bronnen
Bronnen

Werkzaamheden

Dtb’s

Indexering trouw- en
doopregisters
Transcriptie van bronnen in
de transcriptiemodule

Charters,
privilegeboeken,

Omvang nadere
ontsluiting
Ca 7000 namen
geïndexeerd
Ca 20 scans
getranscribeerd

gemeente
West Betuwe
West Betuwe
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Bouwvergunningen
De bouw- en/of Hinderwetvergunningen van de volgende gemeenten waren het afgelopen kwartaal in
bewerking:
 De aantallen nieuw of verbeterd ontsloten bouwvergunningen3:
Gemeente
Periode
Aantal
werkzaamheden
bouwvergunningen
Asperen
1945-1985
1080
Controle, voorbereiding online
plaatsen
Est en Opijnen
1939-1977
32
Verbeterde ontsluiting
Herwijnen
1945-1985
1265
Controle, voorbereiding online
plaatsen
Heukelum (en
1960-1985
1280
Controle, voorbereiding online
Spijk)
plaatsen
Lingewaal
1986-2001
32
Nieuw ontsloten
Ophemert
1930-1977
485
Verbeterde ontsluiting
Varik
1947-1977
200
Verbeterde ontsluiting
Vuren (en Dalem/
1945-1985
1674
Controle, voorbereiding online
Gorinchem)
plaatsen
TOTAAL
6048

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?
Dit zal per februari worden ingevuld wanneer resultaat gerichte afspraken zijn gemaakt binnen het
RAR. De lopende projecten vinden nu eerst doorgang.

3

Het aantal ontsloten bouwvergunningen wordt dit jaar voor het eerst bijgehouden. Deze aantallen zijn
een nadere specificatie van de projecten die per gemeente worden genoemd en daar in strekkende
meters worden weergegeven. De online geplaatste bouwvergunningen worden niet meegerekend als
ontsloten meters, wél als verbeterd toegankelijke bouwvergunningen..
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Beknopte rapportage verbonden partijen /
gemeenschappelijke regelingen
Verbonden partij
: Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
Portefeuillehouder : wethouder Van Bezooijen
Periode rapportage : 4e kwartaal 2019

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?
 BSR is verhuisd naar een ander pand binnen Tiel.
 De najaarsnota is vastgesteld.
 De leden van het algemeen bestuur zijn, na in hun vergadering van 5 december 2019 aangegeven
aanpassingen, akkoord met de kadernota BSR 2021 – 2024.
 BSR heeft bericht ontvangen van de Provincie Gelderland waarin zij aangeeft dat zowel de
begroting 2020 als de meerjarenraming 2021 – 2023 structureel en reëel in evenwicht zijn
bevonden. De Provincie Gelderland heeft daarom besloten om de Gemeenschappelijke Regeling
BSR voor het jaar 2020 onder repressief toezicht te stellen. Dit is de lichtste vorm van toezicht.
Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode?
1. Aanstellen nieuwe accountmanager BSR, wervingsprocedure loopt nog
2. Actualiseren van de SLA
3. Harmoniseren belastingverordeningen
4. Generiek vormgeven van processen BSR

