
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 september 2020 

Registratienummer : 78013  

   IN/106 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : Kwartaalrapportages verbonden partijen 

Onderwerp  : kwartaalrapportages verbonden partijen 2e kwartaal 2020 

 

 

Onderwerp  

Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 2e kwartaal 2020. 

 

Kennisnemen van 

Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 2e 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 
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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.  

 

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. 

Door corona heeft die proces vertraging opgelopen. 

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.”  

 

Corona 

Per verbonden partij is, voor zover mogelijk, beknopt aangegeven wat corona voor (financiële) 

consequenties heeft voor de verbonden partij.  

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Vervolg 

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

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

 

 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
  

Verbonden Partij Toezichtsarrangement Pagina 

GR Regio Rivierenland  3 4 

GR Werkzaak 3 5 

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 3 6 

GR AVRI 3 7 

GR GGD Gelderland Zuid 3 8 

GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 
Rivierenland 

3 9 

GR Veiligheidsregio Gelderland Zuid 2 10 

GR Omgevingsdienst Rivierenland 2 13 

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

GR Regionaal archief Rivierenland 1 15 

GR Belastingsamenwerking Rivierenland 1 17 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regio Rivierenland  

Portefeuillehouder : burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Er is gewerkt aan het verder invullen en uitwerken van de Regio Deal om te ondertekening te 

komen met het Rijk en andere partners. De ondertekening van de Regio Deal staat gepland op 

13 juli 2020.   

 Corona: er zijn maatregelen getroffen om ‘Corona-proof’ te kunnen werken en een veilige 

werksituatie voor de medewerkers te kunnen bieden, maar dat heeft niet of nauwelijks tot 

extra lasten geleid. De meerkosten als gevolg van Corona-maatregelen zijn te verwaarlozen op 

het totaal van de begroting. 

 De jaarstukken 2019 en begroting 2021 zijn in uw gemeenteraad besproken en hebben niet 

geleid tot het indienen van een zienswijze.  

 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Op 8 april 2020 is de procesaanpak van het regionaal economisch ambitiedocument 

vastgesteld. Uw zienswijze ten aanzien van de rol van de Regionale Agenda Commissie heeft 

er toe geleid dat de Regionale Agenda Commissie alleen een procesmatige adviesrol krijgt.  

 Op 10 juni 2020 is de garantiestelling vanuit Regio Rivierenland voor de Regio Deal 

vastgesteld. De garantiestelling is noodzakelijk om de Regio Deal te kunnen sluiten. 

Uiteindelijk zullen de projecten voor cofinanciering moeten zorgen. In september moet 

duidelijk worden welke projecten uiteindelijk onder de Regio Deal gaan vallen. Vanuit West 

Betuwe wordt gekeken welke projecten er nog kunnen worden toegevoegd aan de Regio Deal. 

 

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

1. Vervolg Regionaal Economisch Ambitiedocument. 

2. Verdere Uitwerking Regio Deal. 

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

Verbonden partij : Werkzaak 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

In het tweede kwartaal heeft Werkzaak het grootste deel van zijn aandacht besteed aan de uitvoering 

van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Ruim 3000 aanvragen zijn 

in dit kwartaal ingediend en verwerkt, met uitzondering van een enkele aanvraag op aanvullende  

informatie wordt gewacht voordat deze aanvragen beoordeeld kunnen worden. Medewerkers van 

andere afdelingen zijn bij de uitvoering van de TOZO betrokken, terwijl ook primaire dienstverlening  

ook voortgezet is, maar wel op het niveau van ‘doen wat noodzakelijk is’. 

 

In de raadsvergadering van 18 juni heeft de raad ingestemd met een positieve zienswijze op 

jaarrekening 2019 en begroting 2021 van Werkzaak. Met bij de begroting 2021 de aantekening dat 

daarin de effecten van corona nog niet zijn meegenomen en we op de hoogte gehouden willen worden 

van de consequenties van corona voor de begroting 2021. 

 

In het tweede kwartaal zijn verder op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau gesprekken gevoerd over 

de bestuursagenda 2020 van Werkzaak. Meest in het oog springende onderdeel daarin is de 

verdeelsystematiek Werkzaak. Volgens planning dient hier in de tweede helft 2020 een besluit over te 

worden genomen. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

1. Omdat het, vanwege de coronacrisis, niet mogelijk is om te komen tot een verantwoorde prognose 

voor het jaar 2020 heeft Werkzaak de bestuursrapportage 2020 uitgesteld tot september 2020. 

2. De uitvoering van de TOZO door Werkzaak heeft zoals het er nu naar uitziet geen extra financiële 

consequenties voor de deelnemende gemeenten; de rijksvergoeding TOZO is toereikend voor de 

kosten van zowel uitvoering als verstrekkingen. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

3. Geen andere info dan hierboven vermeld 

 

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

1. Bestuurlijke agenda 2020, met name de discussie over wijziging van de verdeelsystematiek. 

2. Op uitvoeringsgebied: TOZO2, de verlenging van de TOZO die beschikbaar is gekomen voor de 

periode juni 2020 t/m september 2020.vrije tekstruimte. 

3. Raadsinformatiebrief ‘uitvoering TOZO door Werkzaak’ wordt geagendeerd voor de raad van 

september.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe  

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 2e 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 jaarstukken 2019 en meerjarenbegroting 2021-2024 is in uw gemeenteraad besproken en 

heeft geleid te het indienen van zienswijzen.  

 

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. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Avri 

Portefeuillehouder : wethouder Annet IJf 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

1. Gezien de corona beperkingen rondom het organiseren van bijeenkomsten heeft het AB april 2020 

niet plaatsgevonden. De agendapunten zijn doorgeschoven naar de AB vergadering van 9 juli 

2020. 

2. De corona maatregelen hebben tot nu voor Avri de volgende consequenties gehad: 

a. Handhavers zijn deels ingezet voor gemeente specifieke handhavingsverzoeken met 

betrekking tot coronamaatregelen. De reguliere uren handhaving op de afvalverordening zijn 

hierdoor voor de eerste helft 2020 lager dan begroot.   

b. Extra transport, inzet medewerkers, toezicht  en aanvullend verkeersregelaars milieustraten. 

c. Extra tijdelijke brenglocatie/milieustraat voor het zuidoostelijke deel van de regio gehuurd. 

d. Opbrengsten grondstoffen zijn aanzienlijk lager dan begroot. Met uitzondering van papier. De 

afzet van het ingezamelde papier heeft meer geld opgebracht dan begroot. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

1. Er is dit kwartaal door Avri sterk ingezet op het in standhouden van de reguliere inzamelcapaciteit. 

Landelijk is te zien dat vergelijkbare organisaties hebben gekozen voor het niet inzamelen van 

bepaalde grondstofstromen zoals: kleding, plastic en oud papier. Avri heeft dit de afgelopen 

maanden wel gecontinueerd. Dit zal echter, ondanks het financiële voordeel van papieropbrengst, 

leiden tot een inkomsten tekort. Tegelijkertijd geven de extra kosten rondom de milieustraten ook 

een negatief resultaat op de begroting 2020. De totale kosten van extra maatregelen rondom 

corona wordt voor West Betuwe, tot en met het twee kwartaal 2020, ingeschat op 50.000 euro.  

2. De zienswijze op de jaarstukken 2019 en begroting 2021 Avri is op 18 juni 2020 vastgesteld en 

aan het Dagelijks bestuur van Avri toegezonden. 

  

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

1. Er heeft in dit kwartaal geen AB vergadering plaatsgevonden. 

 

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

1. 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.   

2. ARN moet nog een uitspraak doen over mogelijke uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van 

luiermateriaal. 
3. De gesprekken met de verenigingen die papier inzamelen is in volle gang. Het komende kwartaal 

wordt gezamenlijk gewerkt aan een pakket van alternatieve activiteiten.   
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : GGD 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Jaarstukken GGD in college en raad besproken en vastgesteld in het AB van 25 juni 2020. 

 Begroting GGD voor 2021 is besproken in college en raad.  

 Zienswijze verstuurd: niet akkoord met begroting, opheldering gevraagd.  

 Ook in zienswijze opheldering over groei Veilig Thuis gevraagd.  

 Nu al is duidelijk dat de GGD, vanwege haar rol in deze crisis, voor 2020 hogere lasten zal 

hebben dan verwacht en dat overige werkzaamheden later worden afgerond dan gepland. De 

exacte effecten zijn op dit moment nog niet goed in te schatten; de ontwikkelingen laten zich 

moeilijk voorspellen. De GGD zal deze lasten proberen op te vangen door een beroep te doen 

op de regelingen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.  

 Er zal ook gekeken worden naar financieringsprocedures die de Wgr en de GR GGD 

Gelderland-Zuid bieden. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

       Niet van toepassing. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Het Algemeen Bestuur (AB) heeft in de vergadering van 25 juni jl. unaniem de Jaarstukken 

GGD 2019 vastgesteld. 

 Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 25 juni jl. ingestemd met de 

Programmabegroting GGD 2021, met uitzondering van de 10% groei voor adviezen en 

meldingen binnen Veilig Thuis. Wethouder van Maanen is na een uitgebreide discussie in het 

AB en een uitleg van de GGD over de 10% groei bij Veilig Thuis akkoord gegaan met dit 

voorstel van de GGD. In de zienswijze staat dat de gemeenteraad niet akkoord is met dit 

onderdeel van de begroting. Omdat het AB niet akkoord is met de begroting Veilig Thuis, komt 

er nog een apart raadsvoorstel over de begrotingswijziging.  

 Besluiten uit de AB vergadering van december 2019 hebben geleid tot 2% besparing. Deze is 

verwerkt in de begroting voor 2021.  

 

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

 begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis in het voorjaar 2021. 

 Inzet op heldere en meetbare doelstellingen. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 

Portefeuillehouder : Wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

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

het Governance Protocol en de begroting 2020/2021. De gemeenteraad heeft een zienswijze 

ingediend ten aanzien van het Governance Protocol. 

 

In de vergadering van 29 juni 2020 zijn de volgende documenten door het AB vastgesteld: 

- De begroting 2020 – 2021; 

- Het Governance Protocol is vastgesteld, de zienswijzen zijn overgenomen. 

 

Daarnaast heeft het AB tot een onderzoek besloten ten aanzien van verzekeringen in relatie tot de WA-

polis van de deelnemende gemeenten. 

 

De nieuwe website (https://ubrivierenland.nl/) is gepresenteerd. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

Geen nadere informatie 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

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

 

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

en met week 7 2022. 

  

https://ubrivierenland.nl/
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

Portefeuillehouder : Burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 

Het insturen van een zienswijze op de jaarrekening 2019 en de concept begroting 2021 van de VRGZ. 

In de zienswijze hebben we aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het 

antwoord van de VRGZ staat onder het thema Corona voor de komende periode. 

 

Corona 

Er is hard samengewerkt tussen gemeenten en de VRGZ om de coronacrisis in onze regio onder 

controle te krijgen. De crisis heeft beperkte negatieve gevolgen gehad op de operationele 

dienstverlening van de brandweer, ambulancezorg en de meldkamer. Bij ambulancezorg zijn de 

prestaties teruggelopen doordat ambulances langer bezet waren, als gevolg van het schoonmaken en 

wisselen van kleding en beschermingsmiddelen. 

 

Zorgcoördinatiecentrum 

De pilot zorgcoördinatiecentrum is gestart, samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, 

huisartsenposten en ProPersona, op basis van financiering van het Rijk. Door informatie-uitwisseling 

en betere afstemming kan gezorgd worden voor de juiste zorg op het juiste moment door de juiste 

hulpverlener. De Ambulancezorg Gelderland-Zuid ziet dit tevens als hulpmiddel om bij te dragen aan 

hun leerpunt uit de huidige crisis, voor een volgende golf of pandemie; de opstart van coördinatie en 

verdeling van patiënten. Er wordt geen concre(e)t(e) einddatum danwel evaluatiemoment beschreven. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

Marap, eerste periode 2020 

De prognose voor het programma C&R (Crisisbeheersing & Rampenbestrijding) laat een negatief 

resultaat zien van € 311.000,- (begroot € 0,-). Van dit negatieve resultaat is € 314.000,- toe te wijzen 

aan extra uitgaven ten behoeve van de coronacrisis. Het gaat dan met name om persoonlijke 

beschermingsmiddelen, facilitaire en personele kosten. Het resterende positieve resultaat (€ 3.000,-) 

staat in de bijlage beschreven. In de tweede tussenrapportage wordt gerapporteerd of en op welke 

wijze de extra kosten die zijn veroorzaakt door de coronacrisis door het rijk worden gecompenseerd.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

Generiek rampbestrijdingsplan 

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid stelt een generiek rampbestrijdingsplan voor hoogdrempelige 

BRZO-inrichtingen op. In deze inrichtingen zijn gevaarlijke stoffen in bepaalde hoeveelheden aanwezig. 
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Inzicht in de risico’s en besef hoe een incident zich gaat ontwikkelen staan hierbij centraal. Vanwege 

relevante wijzigingen (onder andere het vertrek van éen BRZO-inrichting en de vestiging van een 

nieuwe BRZO-inrichting) moet een actueel generieke rampbestrijdingsplan worden vastgesteld. 

In het overleg van 25 juni 2020 is besloten om het generiek rampbestrijdingsplan voor hoogdrempelige 

BRZO-inrichtingen te actualiseren. 

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling (GR) 

In het AB zijn de voorgestelde wijzigingen van de GR vastgesteld (onder voorbehoud instemming 

lokale besturen). Dit naar aanleiding van de laatste relevante ontwikkelingen, zoals de wijziging van de 

directiestructuur, de herindeling van de gemeenten GNL (West Betuwe) en de inwerkingtreding van de 

Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020.  

 

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

 

Operatie VLAM 

De brandweer voorziet toekomstige knelpunten in de bezetting door vrijwilligers. Om die reden is 

Operatie Vrijwilligheid van Levensbelang van ons Allemaal voor nu en (over)Morgen (VLAM) gestart. Het 

project is gericht op het vinden, binden en boeien, nu en in de toekomst, van vrijwilligers van alle 

posten in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Doel is om te komen tot een toekomstbestendige 

inrichting van vrijwilligheid, waarin in ieder geval continuïteit en flexibiliteit belangrijke kernwaarden 

zijn. Dit staat in relatie tot de taakdifferentiatie van de brandweer, omdat de uitkomsten daarvan 

invloed kunnen hebben op de motivatie van (potentiële) vrijwilligers, waarop ingespeeld kan worden 

met dit project. 

 

Corona 

De VRGZ rapporteert in de tussentijdse rapportages aan het Algemeen Bestuur over de extra kosten 

als gevolg van corona. In de eerste tussentijdse rapportage zijn de corona gerelateerde nettokosten 

van VRGZ beschreven. Aan het einde van het jaar volgt de tweede tussentijdse rapportage, met daarin 

een geactualiseerd overzicht van de coronakosten en de compensatie vanuit het Rijk. Op basis van die 

rapportage zal ook worden bezien of en welke consequenties er zijn voor de begroting 2021. 

 

Evenementen  

Nu evenementen weer toegestaan zijn, zal dit waarschijnlijk vrij veel beslag gaan leggen op de 

gemeentelijke organisatie. Dit geldt zowel voor vergunningverleners als adviseurs. 
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Bijlage 
Resultaat programma C&R 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : ODR 

Portefeuillehouder : wethouder Sietske Klein-de Jong 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Raadsbesluit 21 april 2020 terughalen Vergunningtaken bouwen naar West Betuwe. 

 De Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 zijn aangeboden. Op de begroting 2021 is een 

zienswijze ingediend. 

 Vanwege corona maatregelen heeft ODR externe overleggen en contacten grotendeels op afstand 

geregeld. Hiermee blijven lopende zaken zoveel mogelijk door gaan. De financiële consequenties 

zijn tot juli 2020 echter nog beperkt.  

 Invoering Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. 

 Raadsinformatienota Koers ODR 2020-2025 doorgestuurd aan de raad. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

Aan het begin van dit kwartaal werd verwacht dat de corona crisis een terugloop zou beteken in de 

werkzaamheden. Er werd met name een terugloop verwacht in het aantal vergunningaanvragen. 

Aan het einde van het kwartaal blijkt dat het aantal vergunningaanvragen zelfs wat is toegenomen. 

Met name de kleinere bouwaanvragen zijn toegenomen. Verhoudingsgewijs kost het beoordelen van 

deze kleine bouwaanvragen veel tijd en leveren ze in overeenstemming met de legesverordening maar 

een beperkte vergoeding op . 

De toename van vergunning- en bouwaanvragen hebben mede tot gevolg dat het aantal toezichtsuren 

in deze periode hoger ligt dan geraamd in het werkprogramma . 

Het aantal handhavingsverzoeken is ook licht gestegen ten opzicht van de raming in het 

werkprogramma.  

 

Prestatieafspraken 

Vanwege de coronamaatregelen zijn een aantal prestatieafspraken, on hold gezet. Onder andere de 

afspraken op locatie, aanwezigheid van een vergunningverlener op het gemeentehuis en het laatste 

klantbezoek zijn on hold gezet. 

De afspraak om compleet ingediende vergunningaanvragen passend binnen het bestemmingsplan, die 

in één keer akkoord voor welstand binnen 3 weken te verlenen heeft zoveel mogelijk doorgang 

gevonden. De ODR was daarbij wel afhankelijk van de vergadermogelijkheden van de 

Welstandscommissie. In de volgende kwartaalrapportage zal het aantal op deze wijze verleende 

vergunningen worden opgenomen. 
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Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

In Q2 is er geen AB vergadering geweest. 

 

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

 Uitwerking terughalen Vergunningtaken bouwen.  

 Actualiseren Dienstverlengingsovereenkomst 

 6 juli 2020 AB vergadering met als voornaamste onderwerpen  vaststelling jaarrekening 2019 en 

begroting 2020 en behandeling van de daarop ingediende zienswijzen en het vaststellen van het 

Koersdocument 

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

Verbonden partij : Regionaal Archief Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 

Digitalisering: 

 Start gemeenteraadsnotulen Lingewaal en voormalige gemeenten 1811-2011 door GMS 

 Gemeenteverslagen Lingewaal en voormalige gemeenten 1851-1931/1935 

 S-0-D service gemeenten 

 

Ontsluiting: 

 Samenstelling van een stamboom van de archieven van rechtsvoorgangers gemeente West 

Betuwe (gereed). 

 

Inventarisatie: 

2137 Gemeentebestuur Ophemert, bouwvergunningen  1941-1978 

2249 Historische Kring West Betuwe     1972-1998 

2607 Kwekerij en familie Akkerman uit Beesd    1909-1988 

2608 Seniorenplatform Lingewaal     2005-2016 

Nadere ontsluiting bronnen: 

Dtb’s    Indexering   23.847 namen   

    Buren, Culemborg,  Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe 

Bevolkingsregisters Lingewaal Indexering   16.698 namen   

    West Betuwe 

Burgerlijke Stand Lingewaal  Indexeren   9.113 namen    

    West Betuwe 

 

Ontsluiting bouwvergunningen: 

Gemeente     periode  aantal 

Beesd      2099 

Neerijnen    1978-1998 400 (complexen) 

Varik      120 

Ophemert    1947-1977 150 

Waardenburg    1945-1977 824 

 

Materiele zorg: 

 2601 Bouwvergunningen gemeente Lingewaal 1986-2011 
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 Voorbereiding externe restauratie  

 

Toezicht en advisering: 

Formaliteiten omtrent aanvraag tot vervreemding Oud Rechterlijk Archief (ORA) Tuil 

Overleggen gevoerd (voorbereiding audit DMS) 

Voeren jaargesprek o.b.v. jaarverslag archieftoezicht en bepalen speerpunten 2020 e.v. met daarin 

o.a.  

 Vervolgopzet voor Kwaliteitssysteem archiefinformatie voor BWB  

 Compleet en logisch samenhangend over zicht van archiefinformatie voor BWB 

 Problematiek van de applicaties in de Cloud als blokkade voor archiefopname in de Record 

Management Applicatie 

 Stand van zaken implementatie Djuma 

 Herijken van het overleg tussen RAR en BWB 

 

Educatie: 

Digitale lessen ontwikkeld en op website RAR geplaatst, o.a. Les Oorlogscodes over WO2 in 

Rivierengebied. Hierover via mail o.a. de coördinator cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe en 

voorzitters van vaksecties Geschiedenis, alle middelbare scholen in werkgebied geïnformeerd. 

Ontwikkelen 6 Vlogs. Koppeling actualiteit en collectie RAR. o.a. wolven, bevrijding, (internationaal) 

plattelandsvrouwenorgaan. 

 

Op verzoek is bovenstaande inhoudelijke overzicht van werkzaamheden beknopt gehouden. 

Op 2 juli zullen in de AB-vergadering het jaarverslag 2019, financieel jaarverslag 2019, 

begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 vastgesteld worden.  

Tijdens deze vergadering zal ook geïnformeerd worden over de werkzaamheden, die uitgevoerd zijn 

tijdens het Corona-thuiswerken. Dit zal inzicht geven in de stand van zaken. De stukken zijn openbaar 

en te vinden op de website van het RAR. 

 

Consequenties corona 

Er zijn enige uitgaven gedaan voor met name extra schoonmaakkosten. Tevens zijn er minder 

opbrengsten door de sluiting vanaf de lock-down, maar een totaal beeld is op dit moment nog niet te 

geven. Wel is er een achterstand op de materiele verzorging en inventarisatie daar het niet is 

toegestaan dat archiefstukken het pand verlaten en het fysiek ook niet mogelijk is dit thuis te doen.  

 

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? 

Verdere digitalisering en de pilot Scanning on Demand voor particulieren zal van start gaan; echter 

later dan gepland door de Corona-maatregelen. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 2e kwartaal 2020 

 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 BSR heeft, naar verhouding, al meer aanslagen verzonden dan op ditzelfde moment in de 

afgelopen jaren. 

 BSR heeft de beleidsadviseurs belastingen van BWB betrokken bij de voorstellen die zij inmiddels 

aan alle deelnemers hebben gedaan met betrekking tot harmonisering van de verordening 

rioolheffing. 

 De jaarstukken 2019 en de begroting 2021 zijn besproken in de gemeenteraad van de gemeente 

West Betuwe. De stukken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2020 

vastgesteld. 

 

(Financiële) consequenties van corona 

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

het coronavirus.  

 Tot en met 30 juni 2020 is door BSR voor in totaal 322 vorderingen (West Betuwe) uitstel van 

betaling verleend. Dit uitstel is in beginsel verleend tot en met 31 augustus 2020.  

 Voor de betalingsregelingen heeft BSR een vergelijkbare analyse gedaan maar daar is (nog) geen 

noemenswaardig verschil te zien met voorgaande jaren. 

 Omdat BSR tot op dit moment nog verzoeken om kwijtschelding ontvangt over 2020, kunnen zij 

nog niets concreets melden over een eventuele toename van kwijtscheldingsverzoeken nog niets 

zeggen. 

 Bovenstaande zegt op dit moment niets over de concrete uiteindelijke financiële consequenties, 

omdat het over uitstel van betaling gaat (en aanvullend over betalingsregelingen). Dit uitstel heeft 

een tijdelijk karakter. Het is afwachten welk gedeelte van de vorderingen waarvoor uitstel van 

betaling is verleend uiteindelijk kan worden geïnd. BSR houdt ons op de hoogte. 

 

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

1. Actualiseren van de SLA 

2. Harmoniseren belastingverordeningen 

3. Generiek vormgeven van processen BSR 

4. In kaart (blijven) brengen gevolgen coronamaatregelen 

 

 


