
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 31 mei 2022 

Registratienummer : GZDGWB508294/508336 

Informatienotanummer : 2022/IN060 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : 1. Kwartaalrapportage verbonden partijen kwartaal 1, 2022 (in deze nota) 

Onderwerp : Kwartaalrapportage verbonden partijen kwartaal 1, 2022 

 

 

Onderwerp  

Kwartaalrapportage verbonden partijen kwartaal 1, 2022. 

 

Onderwerp  

Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 1e kwartaal 2022. 

 

Kennisnemen van 

Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 1e kwartaal van 2022 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.  

 
  



  

31 mei 2022  

Kenmerk GZDGWB508294/508336  

Pagina 2 van 15  

 

 

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 1e 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.   

 

Bijlage(n) 
 

 

Verbonden Partij Toezichtsarrangement Pagina 

GR Regio Rivierenland  2 4 

GR Werkzaak 3 5 

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 3 6 

GR AVRI (inclusief Integraal Beheer Openbare 
Ruimte, IBOR) 

3 7 

GR GGD Gelderland Zuid 3 9 

GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 
Rivierenland 

3 10 

GR Veiligheidsregio Gelderland Zuid 3 11 

GR Omgevingsdienst Rivierenland 3 12 

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

GR Regionaal archief Rivierenland 1 13 

GR Belastingsamenwerking Rivierenland 1 14 

P10 NVT 15 
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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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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regio Rivierenland  

Portefeuillehouder : burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland heeft het bestuur van Regio Rivierenland laten 

weten dat zij de aanvullingen van gemeenten in 2021 op het Regionale Programma 

Werklocaties 2020-2024 hebben goedgekeurd. 

Met het Regionale Programma Werklocaties (RPW) stimuleert Regio Rivierenland sinds 2020 

onder meer de toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen in de regio. 

Bedrijventerreinen zijn nu nog te vaak onderbelicht in de discussie over energiebesparing, 

terwijl bedrijventerreinen juist kansen bieden voor het realiseren van milieuwinst en andere 

klimaatdoelstellingen. 
 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

• Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Op 12 januari 2022 heeft het AB ingestemd met de opname van de samenwerking op de Wet 
inburgering in de bijlage van de tekst van de gemeenschappelijke regeling. 

• Op 12 januari 2022 heeft het AB besloten het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022- 
2025 vast te stellen. Daarbij heeft het AB besloten het Regionaal Stimuleringsfonds in te 
stellen als bijbehorend financieel instrument, opgezet door zeven deelnemende gemeenten, 
met een jaarlijkse inleg van 2 euro per inwoner voor de periode 2022 – 2025. Dit betekent dat 
West Betuwe niet kan deelnemen voor 1 euro per inwoner.  

• Op 12 januari 2022 heeft het AB kennis genomen van de subsidieaanvragen uit het Regionaal 
InvesteringsFonds (RIF), 2e ronde 2021 en het daarover uitgebrachte advies van de Economic 
Board. Er zijn drie aanvragen uit West Betuwe gehonoreerd met toekenningen van in totaal 
ruim 90.000 euro. 

• Op 9 maart 2022 heeft AB gesproken over de voortgang van het proces van de 
gebiedsagenda. De Strategische FruitDelta Gebiedsagenda is een kans om structurele 
samenwerking mogelijk te maken met verschillende partners in de regio tot 2030. 
Afgelopen zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 
opgeleverd. Deze versie krijgt een verdiepingsslag vanuit de gemeenten, provincie en andere 
partners. In januari 2022 is een concept gebiedsagenda 1.0 gereed gekomen en besproken 
met de colleges. Er wordt gewerkt aan een Gebiedsagenda 2.0 (inclusief governance, 
monitoring, financiering, lobby), waarna deze in kwartaal 4 van 2022 gereed moet zijn.   
 

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

• Uitvoering van Regio Deal 

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

Verbonden partij : Werkzaak 

Portefeuillehouder : wethouder Jan de Geus 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• De Kadernota 2023 van Werkzaak Rivierenland is besproken door de gemeenteraad. West Betuwe 

heeft een positieve zienswijze gegeven op de Kadernota 2023. 

• De planning van CIRTEX is uitgesteld. Uit het onderzoek van een extern advocatenbureau is 

gebleken dat een zienswijzeprocedure niet de juiste procedure is voor Werkzaak om deel te nemen 

aan de coöperatie. De juristen van Werkzaak en de juristen van de regiogemeenten hebben 

gezamenlijk gekeken naar de juiste bestuurlijke route. Voor Werkzaak volgt een 

instemmingsprocedure. Voor de Avri blijft de zienswijzeprocedure ongewijzigd.  

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

• In de begroting voor 2022 is Werkzaak uitgekomen op een voordelig subsidieresultaat van 3,155 

miljoen euro. Werkzaak verwacht met deze rapportage een voordelig subsidieresultaat van 5,766 

miljoen euro. Dit is een voordeel van 2,611 miljoen euro. Het voordeel wordt grotendeels 

veroorzaakt door lagere kosten voor de BUIG. 

• Het resultaat op de bedrijfsvoeringslasten is na bijstelling van de verwachte uitgaven en inkomsten 

0,683 miljoen euro nadeliger ten opzichte van de begroting voor 2022. Dit komt met name doordat 

de kosten voor de inleenvergoedingen met 0,7 miljoen euro zijn toegenomen. Door de plaatsing van 

mensen met loonkostensubsidie dalen de kosten voor de bijstandsuitkeringen. In financiële zin 

leidt dit tot hogere bedrijfsvoeringskosten en lagere bijstandslasten en per saldo een positief 

resultaat. 

• Het aantal werkzoekenden is gedaald. Vergeleken met de begroting voor 2022 is het aantal 

mensen met inkomensondersteuning fors minder dan verwacht. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Zienswijzeprocedure gemeenschappelijke regeling Avri en Werkzaak inzake CIRTEX is verlengd tot 

17 juni 2022. 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 
1. De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 worden vastgesteld. 
2. Zienswijzeprocedure Avri en instemmingsprocedure CIRTEX. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe  

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Op 10 februari 2022 heeft het bestuur gesproken over de verdeelsystematiek en deze verder te 

monitoren, mede door de wijziging van inbreng van taken van West Betuwe. 

• Op 10 februari 2022 heeft het bestuur de kaderbrief 2023 besproken. 

• Op 24 maart 2022 heeft het bestuur gesproken over deelname van de gemeente Buren aan de 

inhuurdesk. De inhuurdesk is voor inhuur van tijdelijk personeel binnen de 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe en de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe. 

Hiermee beogen de organisaties opdrachten van tijdelijke aard op een open en eerlijke manier 

in de markt te zetten. Mogelijk sluit gemeente Buren via een dienstverleningsovereenkomst 

aan op de inhuurdesk.  

• In goed overleg is met de directeur van BWB besloten om het tijdelijk contract niet om te 

zetten naar een vaste aanstelling. Jan-Hein van Beers en Christian Hamers zullen in de 

komende maanden tijdelijk de leiding over BWB op zich nemen. Beiden zijn momenteel 

directeur bij respectievelijk de gemeente Culemborg en de gemeente Tiel. 

 

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

• De uitvoering van de verrekensystematiek verder toetsen aan de praktijk.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Avri 

Portefeuillehouder : wethouder Joke van Vrouwerff (Afval) en wethouder Jacoline Hartman 

(Integraal beheer openbare ruimte, Ibor) 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Discussienotitie Kadernota nazorgfonds. Gemeente West Betuwe heeft gebruikt gemaakt van 

de mogelijkheid een zienswijze in te dienen ten aanzien van het voorkeurscenario voor het 

nazorgfonds stortplaats. 

• Coronamaatregel gft-inzameling. Avri moest de dienstverlening t/m februari aanpassen 

omdat er veel uitval van personeel was door coronabesmettingen en quarantaines 

gecombineerd met uitval door reguliere ziekte. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

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

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

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

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

rekenmethode.  
 

DVO Avri Ibor 

• In het 1e kwartaal is de opdracht verstrekt voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst 

voor de Ibor taken voor 2022. Er is inhoudelijk gesproken over de aanpak van het snoeien van het 

bosplantsoen en het bomenbeheer.  

• Een naheffing van de onregelmatigheidstoeslag was een onaangename (financiële) verrassing.  

• Avri heeft een notitie opgesteld over de terugloop van de medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. De consequenties hiervan zijn besproken en er wordt in overleg naar een oplossing 

gezocht. 
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Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Besluiten februari 2022 
o De Kadernota 2023 is niet vastgesteld.  
o De gemeenten zijn gevraagd om vóór 1 maart 2022 hun zienswijze uit te spreken over 

de Kadernota 2023. 
o De gemeenten zijn gevraagd om vóór 1 maart 2022 hun zienswijze specifiek uit te 

spreken over hoe Avri om moet gaan met de risico’s en kansen van het Nazorgfonds 
Stortplaats.  

• Besproken februari 2022   
o Samenwerking met papierverenigingen  
o Toekomstbestendigheid milieustraten 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 
1. In de komende periode wordt meer duidelijkheid verwacht rondom de BTW werkwijze en 

oplossingsrichtingen. 
2. De zienswijzen op de Kadernota 2023 en nota nazorgfonds stortplaats worden in het AB 

behandeld. 
3. In de komende periode worden de Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 voor zienswijze 

aangeboden aan de gemeenteraden. De deadline voor het indienen van de zienswijze is 22 juni.  
4. Op voorgenomen besluit voor het oprichting Coöperatie CIRTEX U.A. worden raden gevraagd een 

zienswijze te geven. De deadline voor het indienen van de zienswijze is 17 juni.  
5. Er wordt nadere informatie verwacht rondom het programma GRIP en de stand van zaken rondom 

de verschillende thema’s uit dit programma. 
6. Er wordt nadere informatie verwacht rondom het chippen van de containers.  
7. Er wordt nadere informatie verwacht rondom de herziening inzameling oud papier door 

verenigingen. 
 

Welke programma’s en projecten hebben impact op 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 Jan de Geus 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Ophoging toezicht gastouderopvang per 1-1-2022.  

• Datadiefstal bij GGD is afgerond, er is een rapport gemaakt, politieonderzoek is 
afgerond. Er zijn geen grote databestanden aangetroffen en ook geen handel 
daarin geconstateerd. Screenshots met persoonsgegevens zijn van 40 
inwoners van Gelderland aangetroffen. Er ligt een verzoek vanuit de stichting 
Icam voor schadevergoeding. De GGD heeft WOB-verzoeken ontvangen.  

• De GGD heeft een systeem voor registratie van tijdelijke huisverboden 
aangeschaft. Dit systeem wordt gefinancierd uit de decentralisatie uitkering 
vrouwenopvang (DUVO) en Veilig Thuis.  

• Er wordt landelijk een lange termijn strategie COVID-19 ontwikkeld. 
Uitgangspunt is afschaling tot een regionale basiscapaciteit. Over de 
taakinvulling worden afspraken met VWS gemaakt.  

• Er komt een landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding. Dit zal 
waarschijnlijk een aanpassing van de Wet publieke gezondheid Wpg 
betekenen. 

• De vluchtelingen uit Oekraïne hebben dezelfde rechten op gezondheidszorg en 
bescherming tegen infectieziekten als Nederlandse ingezetenen. De GGD 
verzorgt de reguliere publieke gezondheidstaken. De GHOR (VRGZ) zorgt voor 
de coördinatie van medische en publieke gezondheidszorg voor de (crisis) 
noodopvanglocaties in Gelderland Zuid.  
 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

Nvt 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

Nvt. 

 

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

• Inwerkingtreding wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de JGZ wordt 1 juli 
2022.  

• De meerjarenstrategie 2020-2023 wordt 2022 aangepast voor de periode na 
2023.  

• De nieuwbouw van de GGD loopt vertraging op. Mogelijk levert dit extra kosten 
voor de gemeenten op.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Rutger van Stappershoef 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• De kadernota 2023 is in 22 februari in de raad behandeld. In de kadernota 2023 zijn de 

uitgangspunten voor de begroting 2023 geformuleerd. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

Niet van toepassing. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• De kadernota 2023 is vastgesteld. 

• De voortgang inzake de aanleg van glasvezel is gemeld. In West Betuwe zijn in het eerste 
kwartaal de eerste huisaansluitingen aangesloten. 

• De gevolgen voor de UBR van de invoering van de Wet open overheid en de implementatie 
daarvan is voor kennisgeving aangeboden. 

 

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

• Voortgang aanleg glasvezelnetwerk. 

• De jaarrekening 2021 en begroting 2023. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

Portefeuillehouder : burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Optuigen programmaorganisatie Oekraïne en beheersen van de (vluchtelingen)crisis. 

• Behandelen zienswijzen kaderbrief 2023. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

• Niet van toepassing 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Behandelen zienswijzen oprichting en deelname stichtingen expertisebureau risicobeheer en 

waarborgfonds. 

• Aanwijzen van burgemeester Stoop als voorzitter en de heer J. Minses als lid van de 

auditcommissie VRGZ. 

 

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

• Jaarstukken 2021 en begroting 2023. 

• Verder beheersen van de Oekraïne-crisis. 

• Vertraagd oppakken van project toekomstbestendige bevolkingszorg en crisiscommunicatie. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : ODR 

Portefeuillehouder : wethouder Jacoline Hartman 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. 

• De actualisatie van het VTH-beleid (vergunningverlening, toezicht en handhaving) is afgerond en 
door het college vastgesteld. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

• Het werkprogramma ODR voor 2022 is op 11 januari 2022 vastgesteld door het college. 

• Het aantal binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning en handhavingsverzoeken is net als 

Q4 2021 hoger dan trend van voorgaande jaren. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• AB 14 maart: het jaarverslag klachtenafhandeling 2021 is behandeld. 
 

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

• Jaarstukken 2021 en begroting 2023 worden voor zienswijzen aangeboden aan de raad. 

•  Team Kwaliteit Omgevingsloket start met het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regionaal Archief Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Rutger van Stappershoef 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  
Beleidsplan 2022-2025: 

• 1ste kwartaal waarin gewerkt wordt op basis van beleidsplan 2022-2025. 

• Jaarverslag& Jaarrekening 2021 en begroting 2023 zijn in concept gereed en binnen de 
wettelijke termijn voor 15 april naar de gemeenteraden gestuurd. Behandeling van beide 
stukken staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022.  

• Publieksjaarverslag is gereed en zal gepresenteerd worden. 
 
Globaal inhoudelijke werkzaamheden: 

• Inspectie: opstellen concept jaarverslag archieftoezicht 2021 

• Inspectie: concept verslaglegging themaonderzoek DUTO videotulen 

• Inspectie: beoordelen vernietigingslijsten rechtsvoorgangers 

• Advies: uitvoeren e-depottoets op DMS Decos/JOIN van rechtsvoorgangers Neerijnen en 
Lingewaal 

• Advies: periodiek afstemmingsoverleg met BvoWB over informatiebeleid 

• Digitalisering: SoD (Scanning on Demand) gemeenten en particulieren 
 
Inventarisatie 1de kwartaal: 
Totaal voor alle gemeenten is van januari t/m maart 2022 148 meter archief ontsloten. 
 

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? 

• De wijzingen in het bestuur en BOV na de verkiezingen krijgen vorm. Gevraagd wordt om een 
BOV lid voor het RAR vanuit de gemeenteraad te benoemen. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Op 22 februari 2022 heeft uw gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen op de 
kaderbrief 2023. In de zienswijze zijn de zorgen overgebracht over de gevolgen van 
datagedreven werken. Met name het veelal handmatig extra werk in combinatie met krapte op 
de arbeidsmarkt zal de werkdruk verhogen en daarmee een toename van de foutenkans op 
het heffen van lokale belastingen. 

• Er was in het eerste kwartaal geen AB vergadering. 
 

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

• Jaarstukken 2021 en begroting 2023. 

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

Verbonden partij : P10  

Portefeuillehouder : wethouder Joke van Vrouwerff 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2022 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• De P10 heeft op 3 februari 2022 de jaarlijkse wintersessie voor de P10 leden georganiseerd 

met workshops over actuele thema’s op het platteland. Ook VNG directeur de heer Geluk was 

hierbij aanwezig.  

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Het AB heeft op 3 februari 2022 gesproken over het coalitieakkoord van het Rijk. Al eerder 

werd het ontbreken van het platteland als een groot gemis geconstateerd. Vanuit de eerder 

vastgestelde agenda platteland zal inzet plaatsvinden op: 

1. Volkshuisvestingsfonds  

2. Verdergaande digitalisering platteland  

3. Ruimte voor de kracht van lokale gemeenschappen en krachtige agrarische bedrijven bij 

de aanpak van klimaatverandering en wateradaptatie  

4. Energiecoöperaties beter positioneren  

5. Financieringsinstrument warmtetransitie voor verduurzaming particulier woningbezit  

6. Betere en bereikbare eerste- en tweedelijnszorg  

7. Landelijke souplesse en ondersteuning voor combivervoer  

8. Investeren in bedrijventerreinen  

9. Subregionaal arbeidsmarktbeleid  

10. Landelijke toeristische gebiedsmarketingcampagne 

• Het AB heeft op 9 maart 2022 de jaarrekening besproken. Er was sprake van een positief 

resultaat van 23.000 euro.  

• Het AB heeft op 9 maart 2022 de commissies van de VNG besproken en te kijken welke 

commissies vanuit P10 verband interessant zijn. Er zijn veel P10 leden vertegenwoordigd in 

VNG commissies en daarmee ook de inbreng vanuit het platteland.  

 

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. 

• Verdere lobby op uitwerking coalitieakkoord nieuw kabinet.  

 

 


