
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 28 september 2021 

Registratienummer : GZDGWB213731/213942 

   IN/096 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : 1. Kwartaalrapportages verbonden partijen 

Onderwerp : Kwartaalrapportages verbonden partijen 2e kwartaal 2021 

 

 

Onderwerp  

Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 2e kwartaal 2021. 

 

Kennisnemen van 

Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 2e 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 2e 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 29 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.   

Moties grip op samenwerkingsverbanden 

Vanuit de moties grip op samenwerkingsverbanden is gewerkt aan het gevraagde informatieprotocol, 

dat inmiddels gereed is. Uw gemeenteraad is eerder met een informatienota geïnformeerd over het 

informatieprotocol.   

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Vervolg 

Na het volgende kwartaal zal u opnieuw een informatienota met de kwartaalrapportages ontvangen.   
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Bijlage(n) 
 

 
Suggestie ter afhandeling 
Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

  

Karen Coesmans  Servaas Stoop 

  

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 8 

GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 
Rivierenland 

3 9 

GR Veiligheidsregio Gelderland Zuid 3 10 

GR Omgevingsdienst Rivierenland 3 12 

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

GR Regionaal archief Rivierenland 1 14 

GR Belastingsamenwerking Rivierenland 1 15 

P10 NVT 17 



  

28 september 2021  

Kenmerk GZDGWB213731/213942  

Pagina 4 van 17  

 

 

Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regio Rivierenland  

Portefeuillehouder : burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Op 21 april ging Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland en Christianne van de Wal, 
gebiedsgedeputeerde provincie Gelderland, samen met raadsleden en Statenleden in gesprek 
over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030.  

• Voor de gebiedsagenda is de beleidsanalyse en algemene analyse van de regio afgerond. Op 
2 juni is de strategische visie en uitvoeringsprogramma getoetst bij een brede afvaardiging uit 
de regio. In het 4e kwartaal zal de concept gebiedsvisie gereed zijn, waarna deze ter 
besluitvorming aan de raden zal worden aangeboden.  

• Janneke Hakkert zal per 1 september 2021 Huug Derksen opvolgen als directeur van Regio 
Rivierenland. Op dit moment is zij daar manager contractgestuurde dienstverlening.  

• Op 24 juni heeft uw gemeenteraad besloten geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 

2020 en begroting 2022.  

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

• Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Op 14 april heeft het AB ingestemd met het opzetten van een bestuurlijk overleg Ruimtelijke 
kwaliteit. Het overleg richt zich op de regionale afstemming rond de stikstof problematiek. 
Wethouder Klein is voorzitter van dit overleg.  

• Op 14 april heeft het AB kennis genomen van de resultaten van het Regionaal 
Investeringsfonds (RIF). Er zijn de afgelopen jaren tal van innovatieve projecten ontstaan 
vanuit het RIF. De inbreng van het RIF heeft gezorgd voor een multiplier van 4,4. 

• Op 12 mei heeft AB besloten om het concept Regionaal economisch ambitiedocument 2022-
2025 en het voorstel voor het doorontwikkelen van het RIF in een Regionaal Stimuleringsfonds 
ter besluitvorming aan de gemeenteraden te sturen. Het afgelopen jaar is bij diverse 
stakeholders, collegeleden en raadsleden input opgehaald voor het nieuwe Regionaal 
Ambitiedocument. 

• Op 12 mei heeft AB besloten in te stemmen met de antwoordbrief als reactie op de 
ingekomen brief van Provincie Gelderland inzake Aanbesteding haltetaxiRRReis. De provincie 
Gelderland heeft op 19 januari besloten om zelfstandig het OV vangnet vorm te geven vanaf 
2022 (HaltetaxiRRReis). Alle betrokken regio’s hebben kritiek geuit omdat samenwerking voor 
Kleinschalig vraagafhankelijk vervoer (OV vangnet en WMO vervoer) essentieel is. 
 

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

• Bestuurlijke besluitvorming Regionaal Economisch Ambitiedocument. 

• Uitvoering van Regio Deal. 

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

Verbonden partij : Werkzaak 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Er is een positieve zienswijze vanuit West Betuwe gegeven op de begroting 2022 en de 
jaarrekening 2020. Met genoegen is geconstateerd dat de dienstverlening van Werkzaak in 
2020 volop heeft gedraaid en financieel gezond is.  

 

• Financiële steunpakketten in het kader van de Covid-19 pandemie zijn verlengd. Dit betekent 
onder andere dat de Tozo (uitgevoerd door Werkzaak) en de Tonk (uitgevoerd door 
gemeenten) zijn verlengd tot oktober 2021. Dit is in goede samenwerking met gemeenten en 
Werkzaak voorbereid. 

 

• Er is opnieuw gesproken over de nieuwe gemeenschappelijke regeling, waarbij het 
onderbrengen van bijstandsgerechtigden met klantprofiel 4 een vrijblijvende keuze is, in plaats 
van een vast onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Naar verwachting vindt 
besluitvorming over de GR in Q3 2021 plaats. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management / bestuursrapportage 

• Het instroompercentage is gelijk gebleven rond de 40%. 

• Er zijn 20 werkgevers waarbij Werkzaak minstens 5 personen plaatst, zogenaamde 
groepsplaatsingen. 

• Er zijn 506 inwoners van West Betuwe die inkomensondersteuning van Werkzaak ontvangen, 
van wie 82 Tozo.  

• Het aantal inwoners in KP4 is licht toegenomen (<5 %). 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Zienswijzen op Jaarrekening 2020 en begroting 2022 zijn ontvangen 

• De nieuwe systematiek voor de inleenvergoeding is vastgesteld. De inleenvergoeding is de 
bijdrage die nodig is om een werkzoekende met minder verdienvermogen te bekostigen op 
een arbeidsplaats. Voor die medewerker is loonkostensubsidie beschikbaar, maar die dekt 
slechts een deel van de kosten. Hetzelfde geldt voor het rendement van de medewerker. De 
bijdrage die dan nodig is voor financiering van de arbeidsplaats heet de inleenvergoeding. 

 

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

• Het proces met betrekking tot de verdeelsystematiek wordt afgerond. 

• De bestuursrapportage wordt vastgesteld. 

  



  

28 september 2021  

Kenmerk GZDGWB213731/213942  

Pagina 6 van 17  

 

 

Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe  

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Op 24 juni heeft uw gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen op de begroting 2022.  

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• Op 15 april heeft het bestuur de kaderbrief 2022 vastgesteld.  

• Op 30 juni heeft het bestuur de zienswijze van uw gemeenteraad besproken. De punten uit de 

zienswijze (budget nieuw beleid uit stelpost bekostigen en kwantificeren risico’s). Deze 

punten worden meegenomen in de voortgangsrapportage. De begroting is ongewijzigd vast 

gesteld.  

 

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 : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• De financiële consequenties van uitstel van overdracht van de stortplaats is verwerkt in de 

jaarrekening 2020 en begroting 2022. De langere termijn risico’s worden in 2022 verder uitgewerkt 

en besproken om vervolgens, indien van toepassing, op te nemen in de begroting 2023. 

• Avri heeft de werkzaamheden van de Dienstverleningsovereenkomst Ibor over het algemeen goed 

op orde. Alleen de plotselinge druk op de afvalbakken (lang koud en toen plotseling mooi weer in 

de bloesemperiode) zorgde voor een piek bij het ledigen van de afvalbakken. Avri heeft het ledigen 

geïntensiveerd en de bakken op drukke locaties voorzien van evenementenbeugels om zo de 

capaciteit te vergroten. Door het groeizame voorjaar voldeed het openbaar groen in Geldermalsen 

en Meteren niet altijd overal aan het afgesproken beeld. Door Avri is opgeschaald om dit zo snel 

mogelijk weer op het afgesproken beeld te krijgen.  

• De werkbegroting voor de DVO Ibor 2022 is in concept opgesteld en besproken. Samen met de 

gemeente is invulling gegeven aan de besparingsopgave binnen de huidige 

Dienstverleningsovereenkomst die begin 2021 met Avri is afgesproken. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management / bestuursrapportage 

• De Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 zijn officieel aan de gemeenteraden aangeboden.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• April 2021 – heeft het AB een eerste presentatie gekregen van het programma GRIP. 

• April 2021 – heeft het AB een presentatie gehad van de Jaarstukken 2020 en Begroting 2022.    

 

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

• In de komende periode worden de zienswijzen van de gemeenten op de Jaarstukken 2020 en 
Begroting 2022 behandeld. 

• Het in 2020 opgestarte programma GRIP wordt verder uitgewerkt en gaat de komende periode een 
vast agendapunt vormen van de AB vergaderingen.  

• Om vanaf 1 januari 2022 de inzamelvoorzieningen voor incontinentiemateriaal en luiermateriaal 
beschikbaar te hebben wordt in de komende periodes de plaatsingsprocedure gestart met een 
intensief communicatietraject voor omwonenden.   

 

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

• Invoering separate inzameling incontinentiemateriaal en luiers. 

• 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 : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• De coronacrisis is door de toename van vaccinaties in een andere fase beland. Op 28 mei is 
een webinar door de GGD georganiseerd voor het vaccineren van kwetsbare groepen.  

• De jaarrekening 2020 is vastgesteld en het positieve resultaat toegevoegd aan de algemene 
reserve.  

• De begroting 2022 is vastgesteld met de volgende aanpassingen:  
o Data- en informatie gestuurd werken: de middelen worden incidenteel toegekend. 
o Informatieveiligheid: een bedrag van 75.000 euro is toegekend voor CISO.  
o Omgevingswet: niet akkoord. GGD gaat bij gemeenten ophalen of er behoefte is om 

facultatief deze taak op te bouwen. Dit onderwerp wordt over een halfjaar 
geagendeerd bij het AB.  

o RVP: volledig akkoord. De rijksbijdrage is taakstellend.  

• De begrotingswijziging Veilig Thuis 2021 is vastgesteld.  

• Volwassenmonitor GGD is afgerond.  

• Productenboek gezondheidsbevordering is vastgesteld. 
 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management / bestuursrapportage 

• Niet van toepassing. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• De GGD heeft in 2020 18 miljoen euro extra uitgegeven aan kosten coronabestrijding en heeft 
deze kosten ingediend bij VWS. Het is nog niet duidelijk of deze kosten daadwerkelijk vergoed 
worden.  
 

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

• Vaccinatie corona.  

• Kaderbrief in het najaar.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de jaarrekening en de begroting. Tevens is het 
governance protocol aangepast naar aanleiding van een eerder ingediende zienswijze van de 
gemeente West Betuwe. Daarnaast is het onderzoeksrapport leges- en degeneratiekosten 
vastgesteld. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management / bestuursrapportage 

• Samenvatting Jaarrekening 2020: 

Door de UBR wordt voor 2020 geen bijdrage gevraagd aan de deelnemende gemeenten voor 

het exploitatietekort van 36.238 euro. 

 

• Samenvatting Begroting 2022: 

De begroting 2022 laat een positief resultaat zien van 42.461 euro. De algemene reserve van 

de UBR is op 1 januari 2022 geraamd op 391.000 euro. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• In het AB is de kadernota 2022, de concept begroting 2022, de jaarstukken inclusief 

goedkeurende accountantsverklaring en het dashboard UBR Besproken. De stukken zijn op 24 

juni 2021 in de gemeenteraad behandeld. Besloten is om geen zienswijze in te dienen voor de 

jaarrekening en de begroting. 

 

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

• De voortgang van de aanleg van het glasvezelnetwerk. 

• Raadsvoorstel gemeente West Betuwe over kosten toezicht glasvezelproject. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

Portefeuillehouder : Burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Onderzoek naar een flexibele crisisorganisatie, waarvan de adviezen op diverse onderdelen in 

dit kwartaal zijn opgesteld. Reden voor dit onderzoek is de steeds veranderende leefomgeving 

en de praktijk rondom incidenten en hulpverlening, wat een andere vorm van hulpverlening en 

bestrijding vergt. Voorbeelden zijn cybersecurity, extreem weer, maatschappelijke onrust en 

pandemieën zoals covid-19. 

• Uitvoer van onderzoek onder alle gemeenten in de regio ten behoeve van Operatie VLAM, in 

het bijzonder deelproject verbinding met werkgevers. 

• Specifieke aandacht voor burgerparticipatie bij rampen en crises, bijvoorbeeld 

burgerhulpverleners en AED’s. Hieruit kwam het verzoek naar voren om als gemeente 

inspanning te leveren om inwoners te stimuleren zich hierbij aan te sluiten (HartslagNu). Dit 

heeft onze gemeente recent al gedaan door middel van risicocommunicatie, waaronder huis-

aan-huis flyers, posters en internetpublicaties.  

• Formulering van uitgebreid bestuurlijk en ambtelijk advies inzake de overdracht naar de 

nafase van de coronacrisis. Hierin zijn processen beschreven die door blijven lopen na 

afschaling en hoe de verschillende disciplines elkaar kunnen blijven benaderen. 

• Naar aanleiding van een knelpunt bij twee incidenten in 2020 en januari 2021 is er ingezet op 

het eenduidig beschikbaar maken van rioolgegevens voor de crisisorganisatie.  

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management / bestuursrapportage 

• De extra lasten van corona op jaarbasis zullen naar verwachting 250.000 euro bedragen, 

waarvan €100.000 voor Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (C&R) en 150.000 euro voor 

de Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ). Dit laatste wordt betaald door zorgverzekeraars. 

• Het verwachte resultaat voor 2021 van de AZGZ is een positief resultaat van 230.000 euro. 

Belangrijke wijziging daarin betreft de parameterbedragen voor verschillende 

budgetcomponenten. Daarnaast zijn er met de zorgverzekeraars recentelijk passende 

afspraken gemaakt over het budget voor 2021. 

• Voor C&R zorgt de realisatie t/m maart en de prognose t/m december voor een positieve 

bijstelling van het resultaat voor 2021 met 1.188.000 euro. 
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Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• In de AB-vergadering op 24 juni zijn de concept jaarrekening 2020 en begroting 2022 

behandeld. Hoewel alle gemeenteraden unaniem tegen de bezuinigingsopties waren, verzocht 

een aantal wel om nogmaals kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering. Hiervoor wordt door de 

directie van de VRGZ een quick scan uitgevoerd. 

• Burgemeester Stoop gaf in deze vergadering aan het interessant te vinden om nu, na de 

periode van implementatie, in de nieuwe aankomende periode te bezien wat de in het verleden 

afgesproken herverdeling van de financiële bijdrage van gemeenten, betekent voor de kosten. 

De burgemeester van gemeente Heumen sloot zich hierbij aan. 

 

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

• Nafase en eventuele opschaling/verdere verloop van de coronacrisis. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : ODR 

Portefeuillehouder : wethouder Sietske Klein-de Jong 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Raadsbijeenkomst op 17 mei, met als belangrijkste onderwerpen, De Koers, Jaarstukken 2020 

en begroting 2022, de Omgevingswet, VTH-beleid. 

• Aankondiging van Anne Schipper, directeur ODR, dat hij per 1 september stopt als directeur bij 

de ODR.  

• Uitstellen inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 juli 2022. 

• Door de nog altijd geldende corona maatregelen heeft de ODR externe overleggen en 

contacten grotendeels op afstand geregeld.  

• De trend vanaf eind 202O van een toename in aantal bouwaanvragen lijkt in juni 2021 te 

stabiliseren.  

• Reactie op het rapport van de commissie Van Aartsen is regionaal en Gelders Stelsel breed 

voorbereid. 

• Zienswijze op de jaarstukken 2020 en begroting 2022 ODR. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management / bestuursrapportage 

• Ten aanzien van het vastgestelde werkprogramma ligt op een aantal producten het aantal en 

de urenbesteding hoger dan begroot. Het aantal binnengekomen aanvragen 

omgevingsvergunning en handhavingsverzoeken ligt net als in het vorige kwartaal hoger dan 

de trend van voorgaande jaren, de toename van het aantal aanvragen lijkt zich wel te 

stabiliseren.  

• Door de krappe arbeidsmarkt bleek het lastig om de formatie op sterkte te brengen. In het 

tweede kwartaal van 2021 is de formatie weer op peil. Daardoor neemt de werkvoorraad en 

doorlooptijd ook weer af. 

• Het vergunningloket is omgedoopt tot Omgevingsloket. In nauwe samenwerking met de ODR 

zijn de processen, werkafspraken en communicatie verder uitgewerkt en getest om direct na 

de zomer te kunnen starten met de trainingen en op 15 september het Omgevingsloket te 

openen.  
 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• In dit kwartaal is er geen AB-vergadering geweest. 
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Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

• 5 juli 2021 AB-vergadering, met als belangrijkste punten; reactie op rapport commissie Van 

Aartsen, vaststelling jaarrekening 2019 en begroting 2020 en behandeling van de daarop 

ingediende zienswijzen, voortgang implementatie Omgevingswet en werving nieuwe directeur. 

• Start Omgevingsloket per 15 september 2021. 

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

samenwerking met de ODR. 

• Verdere uitwerking en implementatie Omgevingswet, waaronder de herziening van het VTH-

beleid. 

• In beeld brengen financiële consequenties Omgevingswet voor individuele gemeenten in de 

regio en voor de ODR. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regionaal Archief Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Op 7 juli zijn in de Beeld- en Oordeelvormende Vergadering (BOV) en de Algemene 
bestuursvergadering de jaarstukken besproken en vastgesteld. Daarmee is het Financieel 
jaarverslag 2020 en Programmabegroting 2022 vastgesteld.  

• In het AB is door vertrek van Jan de Boer een bestuursfunctie vacant gekomen. In overleg is 
de bestuurssamenstelling aangepast. Wethouder Ton van Maanen is gekozen tot de voorzitter 
van het AB en wethouder Monica Wichgers (gemeente Culemborg) is tevens DB lid geworden. 

• Het RAR heeft een vernieuwde website gepresenteerd, die vanaf heden voor publiek 
beschikbaar is. Vernieuwing richtte zich vooral op het herontwerpen van zoekfunctionaliteiten.  
Neem vooral een kijkje op de nieuwe website www.regionaalarchiefrivierenland.nl  

• In de vergadering zijn ook uitgangspunten voor het nieuwe beleidsplan voor de periode 2022-
2025 besproken en vastgesteld. De uitgangspunten betroffen zowel de vorm, het proces als 
de inhoud. 

• Wat het proces betreft zal uw raad betrokken worden bij het verder aanscherpen van de 
inhoud door middel van een enquête. 

• Wat de inhoud betreft zal het RAR de komende jaren werken onder het thema DATA, die 
“vertaald” zal worden naar alle werkgebieden. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

n.v.t. 

 

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

• Komende periode zal gewerkt worden aan verdere ontwikkeling van het beleidsplan. 

• DATA in de context van het RAR beleidsplan dekt uitstekend de breedte van onze 
werkzaamheden. 
Het RAR is informatiebeheerder en data (gegevens) zijn daarbij de essentie bij verwerking en 
gebruik: data, metadata, open data, linked data etc. 
Alle facetten van de dienstverlening en denken en handelen vanuit de publieke waarden 
hebben data als basis. 

o Digitale data: verdere digitalisering van de archieven en collecties. 

o Duurzame data: E-depot voor de digitale duurzaamheid. 

o Meta data: oude archieven, die klassiek worden beschreven en (met vrijwilligers) 

geïndexeerd. 

o Gebruik data: voor het brede publiek en educatie. 

o Presentatie data: bijvoorbeeld via de website en sociale media. 

Bij al deze vormen van data is én zal een belangrijk uitgangspunt zijn: de mens moet in beeld blijven! 

http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Het DB heeft de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 verstuurd naar de 

gemeenteraad ter zienswijze. In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is besloten geen 

zienswijze in te dienen. Deze jaarstukken en begroting worden behandeld tijdens het AB van 8 

juli 2021 (jaarstukken zijn ongewijzigd vastgesteld en begroting is met twee technische 

wijzigingen vastgesteld). 

• Totdat de uitvoering van kwijtschelding vorderingen op gedupeerde ouders 

kinderopvangtoeslagaffaire duidelijk is, is het moratorium (uitstel en stopzetten 

dwanginvordering) van kracht. Alle vorderingen die voor 12 februari 2021 opeisbaar waren 

vallen onder het moratorium (concreet: de belastingaanslag 2021 dus niet). In augustus 

neemt het DB een besluit om kwijtschelding belastingschulden na inwerkingtreding 

verzamelwet hersteloperatie toeslagenaffaire mogelijk te maken. 

• Strategische heroriëntatie is behandeld zowel tijdens het AB van 1 april 2021 zelf als tijdens 

de aansluitende strategische sessie. Deze strategische sessie is medebepalend voor de visie 

BSR 2022-2025. Deze visie wordt in het najaar opgesteld. Na de behandeling tijdens het AB 

van 1 april wordt de rapportage BDO-onderzoek kostenverdeelmodel aangescherpt. De 

aangepaste rapportage staat op de agenda voor het AB van 8 juli 2021. Voor de agenda van 

het AB op 8 juli 2021 wordt verwezen naar de website van BSR. 

• Voor het verslag van het AB van 1 april 2021 wordt verwezen naar de website van BSR. 

 

(Financiële) consequenties van corona 

• BSR blijft passende maatregelen treffen voor ondernemers die zijn getroffen door de gevolgen 

van het coronavirus. Momenteel betalen belastingplichtigen over het algemeen redelijk goed. 

Het aantal faillissementen zijn voor nu niet veel hoger dan voorgaande jaren. Het is afwachten 

welk gedeelte van de vorderingen waarvoor uitstel van betaling is verleend of waarvoor een 

betalingsregeling is getroffen uiteindelijk kan worden geïnd. BSR houdt ons op de hoogte. 

 
  

https://www.bsr.nl/home/vergaderingen_3343/item/donderdag-8-juli-2021-1530-uur_2567.html
https://www.bsr.nl/home/vergaderingen_3343/item/donderdag-8-juli-2021-1530-uur_2567.html
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Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

• Voor de agenda en vergaderstukken van het AB op 8 juli 2021 wordt verwezen naar de website 

van BSR. 

• BSR komt na de zomer met een informatiebrief richting gemeenteraden en besturen van de 

deelnemers en bevat informatie over: 

o Project van inhoud naar oppervlakte in het kader van de wet WOZ; 

o Crisis Covid-19; 

o Bediening klant (klantreis); 

o Bezuinigingstaakstelling 2021; 

o Aanslagoplegging t/m invordering. 

 
  

https://www.bsr.nl/home/vergaderingen_3343/item/donderdag-8-juli-2021-1530-uur_2567.html
https://www.bsr.nl/home/vergaderingen_3343/item/donderdag-8-juli-2021-1530-uur_2567.html
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : P10  

Portefeuillehouder : burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2021 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

• Vanaf 1 januari 2021 is West Betuwe lid van de P10, een netwerkorganisatie van de 29 

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.  

• Er zijn diverse acties geweest om de Agenda Platteland voor de formatie onder de aandacht te 

brengen. Zo hebben beide formateurs een brief ontvangen van de P10, hebben alle nieuwe 

Kamerleden de Agenda Platteland ontvangen en zijn er diverse gesprekken gevoerd, 

waaronder met de heer Rutte en mevrouw Kaag.  

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management / bestuursrapportage 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

• De ontwikkelingen van het gemeentefonds worden vanuit de P10 ook nauwlettend in de gaten 

gehouden, met name of er voor plattelandsgemeenten specifieke gevolgen zijn te ontdekken. 

Bij eerdere berekeningen liepen de onderlinge verschillen behoorlijk uiteen.  

 

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

• Uitvoering van Agenda Platteland en uitvoeringsprogramma 2021. 

 

 


