
 

 

   
 

Informatienota 
Datum vergadering : 26 mei  2020 

Registratienummer : 62497  

   IN075 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : kwartaalrapportages en Kaderbrief 2021 BWB 

Onderwerp  : Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 1e kwartaal 2020 

 

 

Onderwerp  

Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 1e kwartaal 2020. 

 

Kennisnemen van 

Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 1e kwartaal van 2020 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.  

 

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.  
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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 zal niet 

meer worden gerapporteerd over Avres vanwege de uittreding van deze gemeenschappelijke regeling.  

Inmiddels is ook de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 

Rivierenland opgericht en wordt dan ook opgenomen in de kwartaalrapportages. Voor deze nieuwe 

gemeenschappelijke regeling wordt vooralsnog toezichtsarrangement 3 aangehouden.  

 

Moties grip op samenwerkingsverbanden 

Vanuit de moties grip op samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan het gevraagde 

informatieprotocol, dat in concept gereed is. Over dit informatieprotocol zal in de komende periode 

afstemming plaatsvinden met de griffierskring en de directeuren van gemeenschappelijke regelingen. 

Vervolgens wordt het document ter besluitvorming aangeboden aan de colleges, die zijn opgeroepen 

om "te stimuleren dat voor de informatievoorziening en de aanlevering van stukken binnen de regio 

duidelijke procesafspraken worden gemaakt en nageleefd" en om daartoe een informatieprotocol op 

te stellen.”  

 

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 Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 3 5 

GR AVRI 3 6 

GR GGD Gelderland Zuid 3 8 

GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 
Rivierenland 

3 9 

GR Veiligheidsregio Gelderland Zuid 2 10 

GR Omgevingsdienst Rivierenland 2 11 

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

GR Regionaal archief Rivierenland 1 13 

GR Belastingsamenwerking Rivierenland 1 15 

Bijlage 1. Kaderbrief 2021 BWB 

 

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 Servaas Stoop 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 De Ministerraad maakte op 14 februari 2020 bekend dat het nieuwe voorstel van Regio 

Rivierenland en de FruitDelta-partners voor een Regio Deal is gehonoreerd. Voor 15 september 

2020 moet een definitieve deal zijn gesloten. Het Rijk wil graag als partner bijdragen aan het 

voorstel van FruitDelta Rivierenland en heeft 7,5 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd.  

In samenwerking met het Ministerie van LNV en Provincie Gelderland zal de verdere 

uitwerking van deze Regio Deal plaats vinden.  

 FruitDelta Rivierenland heeft voor de tweede keer in 2019 aan vernieuwende initiatieven 

subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds toegekend. Met dit fonds stimuleert FruitDelta 

Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners die met hun ideeën bijdragen aan de 

ontwikkeling van Rivierenland. Van de 27 ingediende aanvragen heeft de jury aan zes 

projecten en acht haalbaarheidsstudies in totaal € 385.652 aan subsidie toegekend. Voor 

uitvoerende projecten is 30% van het projectbudget met maximaal € 100.000 beschikbaar. 

Voor studies, verkenningen of pilots 50% met een maximum van € 10.000. 

Het bedrijf Van Aalsburg BV in Hellouw heeft een toekenning ontvangen voor de haalbaarheid 

van een gerobotiseerde wiepenmachine voor het samenbinden van wilgentenen. 

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Burgemeester Servaas Stoop is vanaf 11 maart 2020 portefeuillehouder Lobby & Branding 

vanuit Regio Rivierenland. 

 Op 11 maart 2020 is de dienstverleningsovereenkomst programmabureau Regionaal 

Werkbedrijf- Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland’ (RW-POA Rivierenland) 

ondertekend tussen acht gemeenten als opdrachtgevers en Regio Rivierenland als 

opdrachtnemer. Het RW-POA Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband: 

een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- 

en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen. Het RW-

POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak en 

stimuleert activiteiten ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de 

arbeidsmarkt.  

 Op 11 maart 2020 is de dienstverleningsovereenkomst leerlingenvervoer ondertekend.  

 

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

1. Besluitvorming Regionaal Investeringsfonds. 

2. Vervolg Regionaal Economisch Ambitiedocument. 
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3. Verdere Uitwerking Regio Deal. 

4. Vervolg moties raden ‘Grip op samenwerkingsverbanden’.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : GR Werkzaak 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

In het eerste kwartaal van 2020 zijn er twee trajecten gestart die het gehele jaar duren. Ten eerste het 

traject governance/verdeelsystematiek. Naar aanleiding van de mogelijke uittreding van Tiel in 2019 is 

de afspraak gemaakt om in 2020 te bezien op welke wijze een verdeling op governance en 

verdeelsystematiek vorm gegeven kan worden die meer recht doet aan de grootte en problematiek in 

de verschillende deelnemende gemeenten. Daarnaast is het tweede deel van de evaluatie Werkzaak 

gestart. Besluitvorming over beide trajecten staat voorzien voor de tweede helft van 2020.  

 

In de raadsvergadering van 3 maart 2020 is ingestemd met het meerjarig beleidsplan 2020-2023 van 

Werkzaak Rivierenland.  

 

Medio maart heeft het rijk de TOZO-regeling aangekondigd, ter ondersteuning van ZZP-ers die 

vanwege de coronamaatregelen in de financiële problemen komen. De uitvoering van deze regeling 

voor West Betuwe ligt bij Werkzaak. De tweede helft van maart is Werkzaak gestart met de 

voorbereidingen voor de uitvoering van deze regeling. Zo veel mogelijk medewerkers zijn vrijgemaakt 

en geschoold om de verwachte hausse aan aanvragen zo goed en spoedig als mogelijk te verwerken. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage  

Geen relevante nieuwe informatie beschikbaar. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

Geen relevante nieuwe informatie beschikbaar. 

 

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

1. In het eerste kwartaal van 2020 is het tweede deel van de evaluatie van Werkzaak gestart. 

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 zijn ook de voorbereidingen gestart om te komen tot een andere verdeelsystematiek 

en governance. Besluitvorming hierover is voorzien in het vierde kwartaal 2020. 

3. Op uitvoerend niveau: de uitvoering van de TOZO loopt vanaf 2de kwartaal 2020 volop. 

Tegelijkertijd ligt er de opdracht om de primaire dienstverlening door te laten lopen. Ook dat is 

een opgave omdat die dienstverlening ook de gevolgen van de coronamaatregelen ervaart.   
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe  

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 De kaderbrief 2021 BWB is door het bestuur vastgesteld. De kaders bevatten een indicatie van 

de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie voor het 

begrotingsjaar. De kaderbrief is ter kennisname als bijlage toegevoegd. 

 De nieuwe directeur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, Arnoud van Vliet, start 

per 1 juni 2020.  

 Op 11 maart 2020 is een raadsinformatiebijeenkomst geweest over de BWB. Tijdens deze 

avond is gesproken over de ontwikkeling van de samenwerking en de opbrengsten van de 

samenwerking. Daarnaast is gesproken over de ontwikkelingen en was er ruimte tot het 

stellen van vragen, delen van beelden en nadere kennismaking met BWB.  

 

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

1. De jaarstukken 2019 en begroting 2021 

2. De uitvoering van de verrekeningssystematiek toetsen aan de praktijk.  

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

evalueren.  

4. In 2020 de samenwerking tussen West Betuwe en de BWB evalueren. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Avri 

Portefeuillehouder : wethouder Govert Van Bezooijen 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Het AB heeft het evaluatieonderzoek naar invoering van het nieuwe inzamelbeleid afgerond.  

Het onderzoeksrapport zal in de komende periode met de raden worden besproken.    

 Vanwege corona maatregelen heeft Avri de volgende tijdelijke maatregelen ingevoerd: 

o De IBOR werkzaamheden gaan zo veel als mogelijk door en daarbij worden de 

landelijke richtlijnen in acht genomen. Omdat afvalinzameling een vitale 

maatschappelijke taak is, kan de inzet van onze IBOR medewerkers worden veranderd 

als er bij de inzameling problemen gaan ontstaan. De betreffende gemeenten 

daarover vroegtijdig geïnformeerd. 

o Nu veel mensen thuis zijn worden de milieustraten druk bezocht voor het wegbrengen 

van groen (tuin) afval. Het DB Avri heeft extra capaciteit georganiseerd in de vorm van 

een extra brenglocatie bij een bedrijfsmatige groenverwerker in Opheusden. 

o De vrijwilligers van papierverenigingen rijden niet meer mee in de cabine van onze 

vrachtwagens. De vrijwilligers stappen nu bij het verzamelpunt van de route achterop 

de achterlader. Op routes waar Avri met een zijlader rijdt, gaan geen vrijwilligers mee. 

o AB vergadering van 16 april wordt geannuleerd, de betreffende agendapunten worden 

opgenomen in de agenda van 3 juni 2020. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

 Er is dit kwartaal veel media aandacht geweest rondom handhaving en de handelswijze van 

BOA’s. Tijdens de raadsvergadering op 3 maart heeft een inwoner hierover ingesproken. De 

directeur van Avri heeft op 10 maart een toelichtende mail verzonden aan de gemeenteraden in de 

regio.  

 Op 3 maart 2020 heeft de inspreekster ook een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van 

bestuur ingediend. Daarin heeft zij verzocht om “alle richtlijnen, beleidsnota’s, besluiten en 

procedures, kortom alles wat hierop betrekking heeft met betrekking tot het handhavingsbeleid 

van de Avri ” toe te sturen. Juridische zaken heeft dit verzoek 30 maart 2020 afgehandeld. 

  

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Februari 2020 – heeft het AB de kadernota 2021 behandeld. Daarbij heeft zij aandacht gevraagd 

voor het lage weerstandsvermogen. Ook beveelt zij aan om een gewogen keuze te maken in de 

veelheid van nieuwe plannen e de focus te leggen op het “goed doen” van bestaande taken. De 

problematiek rondom de vervuiling van de grondstoffen blijft vooralsnog onderbelicht. En is het 

aan te bevelen komende jaar de tariefstelling van de gehele afvalinzameling te evalueren.  

Tot slot is gevraagd om een prominentere plek voor communicatie in de kadernota. Doelstellingen 

moeten in een vroeg stadium worden gecommuniceerd en inwoners tijdig meenemen in 
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processen. Daarbij is van belang dat de communicatie niet alleen vanuit Avri verloopt, maar ook de 

gemeenten.  

Het is belangrijk uitleg te geven aan inwoners over het feit dat beleids- of proceswijzigingen veelal 

landelijke ontwikkelingen zijn en worden niet opgelegd vanuit Avri of de gemeenten. 

 Februari 2020 – heeft het AB ingestemd met de gewijzigde tarieventabel 2019 behorende bij 

Verordening Afvalstoffenheffing 2019. Het betrof een kleine wijziging in het tarief voor 

huishoudens met meer dan een minicontainer voor restafval. Zij worden gecompenseerd voor de 

periode waarin zij containers niet hebben kunnen aanbieden.    

 

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

 In de komende periode worden de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 voor zienswijze 

aangeboden aan de gemeenteraden. 

 Avri zal met een voorstel komen tot wijziging bevoegdheid voor het aanwijzen van container-

locaties. Deze bevoegdheid ligt nu bij Avri. Het voorstel is om deze taak over te dragen aan de 

gemeenten. Hierover is regionaal nog geen overeenstemming en wordt aan het AB voorgelegd.   

 ARN heeft toegezegd in de komende periode een uitspraak te doen over mogelijke uitbreiding van 

de verwerkingscapaciteit van luiermateriaal. Zodra hierover meer duidelijkheid is kan de gemeente 

verdere invulling geven aan haar beleid rondom incontinentie- en luiermateriaal.  

 Zodra het mogelijk is zullen de gesprekken met de verenigen die papier inzamelen plaatsvinden, 

om gezamenlijk te komen tot een pakket aan alternatieve activiteiten. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : GGD 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 De Zienswijze Kaderbrief 2021 is door de Raad vastgesteld op 28 januari 2020.  

 Op 3 maart 2020 heeft de Raad ingestemd met de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

GGD Gelderland Zuid  

 Op 3 maart 2020 heeft de Raad ingestemd met de Zienswijze Meerjarenstrategie 2020-2023 

GGD Gelderland Zuid  

 Vanaf 1-1-2020 is de nieuwe wet WvGGZ van kracht en wordt facultatief door de GGD 

uitgevoerd. Om de dienstverlening van de GGD ten aanzien van de facultatieve taken vast te 

leggen, moet een dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden afgesloten tussen 

afzonderlijke gemeenten en de GGD. De gemeente Nijmegen bereidt hiervoor een DVO-model 

voor. 

 De begroting voor 2021 is opgesteld.  

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage  

Niet van toepassing. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Veilig Thuis stelt een aantal zorgen aan de orde die de directeur met de AB-leden gaat 

bespreken (lange wachtlijsten bij de teams, dit speelt niet bij de gemeente West Betuwe) 

 Vanaf 1 juli 2019 geldt een nieuwe werkwijze politiemeldingen (het routeeroverleg is 

afgeschaft). Er zijn politiemeldingen die vallen onder ‘overige zorgen’ deze horen niet bij Veilig 

Thuis. De Stuurgroep Veiligheidshuis heeft gevraagd om onderzoek naar de beste logistieke 

manier om de meldingen te behandelen. Het AB is voorgesteld het onderzoek op een later 

moment te overwegen. 

 Agenda’s voor vergaderingen AB worden aan gemeenteraden gestuurd ter kennisname.  

 

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

1. Jaarrekening 2019  

2. Begroting GGD voor 2021 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 

Portefeuillehouder : Wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Op 6 januari 2020 is de GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) opgericht. 

In de vergadering zijn de AB- leden en DB – Leden benoemd. Wethouder Goossens is benoemd als DB-

Lid. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

De aanlegkosten van het breedbandnetwerk zijn 34,2 miljoen euro. Dit bedrag valt binnen het totale 

bedrag van 37,5 miljoen van de Kadernota  Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 

Breedbandnetwerk Rivierenland. In uw vergadering van 17 december 2019 bent u in de gelegenheid 

gesteld om zienswijzen in te dienen op deze Kadernota. 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

In de oprichtingsvergadering van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk rivierenland heeft het 

Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur diverse verordeningen, reglementen en besluiten genomen. 

Dit zijn: 

1. Het organisatie- en mandaatbesluit 

2. Financiële verordening 

3. Controle verordening 

4. Treasurystatuut 

5. Reglement van orde Algemeen Bestuur 

6. Reglement van orde Dagelijks Bestuur 

7. Archiefverordening 

8. Besluit Informatiebeheer 

 

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

De gemeenteraad wordt in het tweede kwartaal in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen 

over het Governance Protocol en de begroting 2020/2021. 

 

De planning voor aanleg van breedband voor de gemeente West Betuwe loopt van week 43 2020 tot 

en met week 7 2022. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

Portefeuillehouder : Burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Er gaat veel tijd en aandacht uit naar het Coronavirus / Covid-19, inzake de afgekondigde 

maatregelen van het Rijk en de rol die de veiligheidsregio’s en dus ook de gemeenten hierin 

hebben. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage  

Niet van toepassing. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB/DB-vergaderingen 

 Op 19 maart is definitief besloten dat de Grootschalige Watervoorziening Groot (GWG) in 

Geldermalsen en Beneden-Leeuwen wordt geplaatst.  

 Ook is ingestemd met het Regionaal Meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 

2020-2023. 

 Taakdifferentiatie brandweer  

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van donderdag 26 maart is gesproken over de 

aangepaste planning voor het proces van de impactanalyse in het kader van de 

taakdifferentiatie. De gewenste voortvarende aanpak van het proces wordt bemoeilijkt door de 

maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. In overleg met het ministerie van Justitie en 

Veiligheid is besloten om het traject omtrent de taakdifferentiatie brandweer voorlopig op te 

schorten. Afhankelijk van de situatie is de hoop rond de zomerperiode het traject weer te 

kunnen hervatten. 
 

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

 Zienswijze  

 Het formuleren van een zienswijze op de jaarrekening 2019 en de concept begroting 2021 van 

de VRGZ. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : ODR 

Portefeuillehouder : wethouder Jacoline Hartman 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Voorbereiden besluit al dan niet ontvlechten VTH-bouw taken, besluitvorming raad in april 2020. 

 De ambities van het “West Betuwe’s werken” zijn tot op heden onvoldoende concreet om in het 

werkprogramma 2020 expliciet naar voren te laten komen. Dit neemt niet weg dat er voor 2020 

enkele service afspraken zijn geconcretiseerd. Vanaf dit kwartaal biedt de ODR de mogelijkheid 

dat de vergunning advisering tijdens de openingstijden in het gemeentehuis kan plaatsvinden. 

Indien gewenst kan een aanvrager op een door zijn/haar aangewezen locatie een gesprek 

aanvragen. Ook is gestart met een pilot om vergunningen (indien de aanvraag voldoet aan 

bepaalde criteria) binnen 3 weken te verlenen. Vanaf kwartaal 2 zal hier uitgebreider over worden 

gerapporteerd.  

 Vanwege corona maatregelen heeft ODR externe overleggen en contacten zoveel als mogelijk op 

afstand geregeld. Hiermee blijven lopende zaken waar mogelijk toch door gaan. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

 Het werkprogramma 2020 ODR is ter vaststelling aan het college aangeboden. In het eerste 

kwartaal zijn enkele opvallende zaken rondom urenbesteding en producten te melden: 

o Rondom het handhavingsproject Golfbaan Spijk zijn intensieve voorbereidingen getroffen 

om  een acceptabele oplossing te vinden in het juridische conflict over de milieuvervuiling. 

o Het handhavingsproject Lingelandjes is nog niet afgerond en vraagt bestuurlijke 

duidelijkheid. Het college wordt in de komende periode hierover geïnformeerd. 

o De dijkversterkingsprojecten vragen naast de bestaande projectleiders ook veel advies 

uren vanuit de ODR. Hierin heeft het werkprogramma 2020 niet voorzien. Over deze uren 

en benodigde budgetten wordt het college de komende periode geïnformeerd. 

o In deze periode is nog onvoldoende duidelijkheid over de impact van de corona 

maatregelen maar de directeur ODR heeft het DB wel geadviseerd om de capaciteit van 

inhuur te verkleinen indien de werkvoorraad de komende periode af neemt.       

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Februari 2020 – heeft het AB een verzamelbesluit genomen over WNRA (overige regelingen). 

 Februari 2020 –het AB heeft ingestemd met de Roadmap Omgevingswet, met bijbehorende 

planning van besluitvorming in relatie tot de VTH-taken. 

 Februari 2020 – gewijzigde samenstelling van het DB is door het AB geaccordeerd. 

 

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

 De Koers 2020-2025 wordt in de komende periode ter consultatie aan de raadsleden aangeboden  

zodat het in juli definitief in het AB kan worden vastgesteld.  
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 In de komende periode worden de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 voor zienswijze 

aangeboden aan de gemeenteraden. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regionaal Archief Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 

Op het gebied van toezicht (inspectie en advies) is het volgende gerealiseerd: 

 cursus selectie en vernietiging  

 beoordelen besluit vervanging 

 Tactisch Informatie Overleg 

 Overleg met diverse GR'en 

 

Op het gebied van digitalisering in het volgende gerealiseerd: 

 Scanning-on-demand service gemeente 

 Digitalisering gemeenteraadsnotulen Geldermalsen 1978-1993 

 Bewerking toegang archief Lingewaal 1978 – 2017 (toegang 2600) 

 

Op het gebied van publieksbereik is het volgende gerealiseerd: 

 Expositie van banners van St. Betuws Oorlogsverleden en  

 archiefstukken RAR over WO2 (vanaf 10-02). 

 Deelnemen aan overleg mbt 'Erfgoed Mobiel'  (14-01) 

 Mailing naar alle middelbare scholen in werkgebied RAR  

 Vaksecties Geschiedenis met info wat RAR kan betekenen voor hen m.n. digitaliseren 

bronnen, projecten op maat. 

 Regulier overleg met historische verenigingen in werkgebied RAR (2-3). 

 Lezing voor vrouwenvereniging Daila, Deil over Markante vrouwen uit de Betuwe (11-03). 

 

Op het gebied van ontsluiting en beheer is het volgende gerealiseerd: 

 Totaal is van januari t/m maart 2020 22,125 m archief ontsloten. 

 Hieronder 1 nul-toegangen, waarmee sinds januari 2017 inmiddels 102  van de 196 nul-

toegangen zijn weggewerkt. 

 Overzicht ontsloten archieven of delen van archieven voor West Betuwe 

 

t. nr archief periode omvang gemeente 

1575 Losse aanwinsten 1880-1951 0,25 Regionaal 

1649 Dorpspolder Hellouw, afronding 1838-1955 5,75 Waterschap 

1498 Technische Dienst Neerijnen 1979-2005 3 West Betuwe 

1520 Notarissen te Rumpt 1811-1935 2,5 West Betuwe 

2128 Gemeentebestuur Varik, bouwvergunningen 1947-1977 1,375 West Betuwe 
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2137 Gemeentebestuur Ophemert, bouwvergunningen 1941-1978 0,75 West Betuwe 

2502 Gemeentebestuur Asperen, huwelijkse bijlagen 1811-1920 1 West Betuwe 

2513 Gemeentebestuur Heukelum, bouwvergunningen 1902-1938 0,5 West Betuwe 

  TOTAAL 15,125  
 
 Nadere ontsluiting van bronnen 

Bronnen Werkzaamheden Omvang nadere 

ontsluiting 

gemeente 

Dtb’s Indexering trouw- en 

doopregisters 

42.922 namen 

geïndexeerd  

Buren, Culemborg,  

Neder-Betuwe, Tiel, 

West Betuwe 

Bevolkingsregisters 

Lingewaal 

Indexering 

bevolkingsregisters 

8301 namen 

geïndexeerd 

West Betuwe 

 
 

 Bouwvergunningen 

 De bouw- en/of Hinderwetvergunningen van de volgende gemeenten waren het afgelopen 

kwartaal in bewerking: 

 

Gemeente + periode aantal 

Ophemert 1947-1977 259 

Varik 1947-1977 174 

Lingewaal 1986-2011 167 

Heukelum 1902-1977 243 

Totaal  843 

 

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 wordt de eerstvolgende rapportage weer ingevuld.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 1e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 BSR heeft op 10 februari 2020 van de Waarderingskamer het bericht gekregen dat zij de nieuwe 

WOZ-waarden naar  waardepeildatum 1 januari 2019 bekend mogen maken aan belanghebbenden. 

De nieuwe WOZ-waarden voldoen aan de gestelde eisen. 

 De grote kohieren (gebruikers en eigenaren) met aanslagen gemeentelijke belastingen 2020 zijn 

verzonden. 

 BSR heeft passende maatregelen getroffen voor ondernemers die zijn getroffen door de gevolgen 

van het coronavirus.  

 Ingevolge het coronavirus is de vergadering van het Algemeen Bestuur, welke stond gepland op 19 

maart, vervallen. 

 

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

1. Aanstellen nieuwe accountmanager BSR per 1 april 2020 

2. Actualiseren van de SLA 

3. Harmoniseren belastingverordeningen 

4. Generiek vormgeven van processen BSR 

 

 

 


