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Datum vergadering : 17 december 2020 
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Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : Kwartaalrapportages verbonden partijen 

Onderwerp  : Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen  

   3e kwartaal 2020 

   

 

 

Onderwerp  

Informatienota kwartaalrapportages verbonden partijen 3e kwartaal 2020. 

 

Kennisnemen van 
Onderwerpen en ontwikkelingen die in het 3e 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.  
 

GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 
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In het 3e kwartaal waren er geen ontwikkelingen bij Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 

Rivierenland. Er is dan ook geen rapportage toegevoegd.  

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.” Afronding staat gepland voor het 4e kwartaal 2020.  
 
Corona 
Per verbonden partij is, voor zover mogelijk en relevant, 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.   
 
Bijlage(n) 
 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

 

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 - 

GR Veiligheidsregio Gelderland Zuid 2 9 

GR Omgevingsdienst Rivierenland 2 12 

GR Natuur- en Recreatieschap (Uiterwaard B.V.) 1 14 

GR Regionaal archief Rivierenland 1 15 

GR Belastingsamenwerking Rivierenland 1 17 
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Karen Coesmans   Servaas Stoop 

Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regio Rivierenland  

Portefeuillehouder : burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2020 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Op 13 juli 2020 is de Regio Deal samen het Rijk en andere partners getekend. 

 Op 14 september 2020 hebben gemeenten en onderwijsinstellingen de subsidieaanvraag voor 
de nieuwe regionale programma aanpak voortijdig schoolverlaten getekend. Hiermee wordt bij 
de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW om financiering gevraagd voor de 
uitvoering van het programma voor 2021-2024.    

 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. 
 

Toezicht 2 en 3 Belangrijke info uit management/ bestuursrapportage 

 Er is geen nieuwe informatie.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Op 8 juli 2020 heeft het AB de jaarstukken 2019 en programmabegroting 2021 ongewijzigd 
vastgesteld.  

 Op 8 juli 2020 heeft het AB besloten geen Regionaal Ontwikkel Bedrijf op te richten. Wel zijn er 
afspraken gemaakt over het Regionaal Acquisitie Platform en Regionaal Programma 
Werklocaties. 

 Op 9 september 2020 heeft het AB de afronding fase 2 van het Regionaal Economisch 
Ambitiedocument 2020-2024 vastgesteld. Het gaat hierbij om een Regionaal Economische 
Analyse en evaluatie van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en Regionaal 
Investeringssfonds (RIF).  
 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 
1. Vervolg Regionaal Economisch Ambitiedocument. 
2. Verdere Uitwerking en start 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 : 3e kwartaal 2020 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  
Naast de uitvoering van de reguliere taken is er gewerkt aan de uitvoering van het strategisch 
beleidsplan. Dit wordt aangevuld met voorbereiding op een mogelijke toestroom van klanten als 
gevolg van de coronacrisis. De precieze aantallen worden bekend gemaakt in de maandrapportages. 
De gemeenteraad ontvangt uiterlijk 16 november de volgende maandrapportage. 
 
De gemeenteraad heeft de zienswijze op de bestuursrapportage 2020 ontvangen. Met genoegen is 
geconstateerd dat de dienstverlening van Werkzaak in 2020 volop draait en financieel gezien 
gunstiger lijkt uit te pakken dan geprognotiseerd in de begroting 2020. Dat is zeker niet 
vanzelfsprekend gezien de coronapandemie. Werkzaak heeft snel geanticipeerd op de opdracht om de 
TOZO uit te voeren voor zelfstandigen die daardoor in de financiële problemen kwamen. In enkele 
maanden tijd zijn 3100 aanvragen afgehandeld. Er is extra aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid 
van Werkzaak bij de uitvoering van de TOZO, omdat in West Betuwe signalen zijn ontvangen over 
slechte bereikbaarheid. Dit wordt meegenomen in de evaluatie van de uitvoering van de TOZO. 
 
Momenteel worden de gesprekken over de verdeelsystematiek van Werkzaak bestuurlijk verder 
gevoerd. Naar verwachting wordt hier begin december 2020 een besluit over genomen. De raad wordt 
hierover geïnformeerd. 
 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

 Het Werkbedrijf is ondanks coronamaatregelen open gebleven 

 TOZO is voor het grootste gedeelte uitgevoerd door de eigen medewerkers 

 Het uitkeringsbestand is tot op heden gelijk gebleven 

 Werkzaak heeft positieve financiële resultaten geboekt 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 Kaders revolverend fonds zijn vastgesteld 

 Begroting 2021 is vastgesteld 

 Jaarrekening 2019 is vastgesteld 

 Plan van aanpak rechtmatigheidsverklaring is vastgesteld 

 De inleenvergoeding wordt anders verdeeld 

 

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

 Het proces met betrekking tot de verdeelsystematiek wordt afgerond. 

 De bestuursrapportage wordt vastgesteld. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe  

Portefeuillehouder : wethouder Ed Goossens 

Periode rapportage : 3e 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. Bij de bespreking van de zienswijze in het bestuur 

heeft BWB aangegeven rekening te houden met de opmerkingen. Aanpassing van de 

begroting is daarmee niet noodzakelijk. De jaarstukken en begroting zijn dan ook ongewijzigd 

vastgesteld.   

 

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. Het college zal een 

(voorgenomen) besluit nemen waar de taakgebieden financieel beleid en advies, juridische zaken 

en facilitaire zaken te beleggen: West Betuwe of BWB.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Avri 

Portefeuillehouder : wethouder Annet IJff 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2020 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Er hebben afgelopen periode twee AB vergaderingen plaatsvonden, op 9 juli en 10 september 2020. 

 Op 1 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten besloten om de rente voor het nazorgfonds 

overdracht stortplaatsen te verlagen. Provinciale Staten heeft dit besluit op 28 oktober over 

genomen.   

 De corona maatregelen hebben tot nu voor Avri geen nieuwe consequenties gehad. De zaken 

genoemd in de “tweede kwartaal rapportage verbonden partijen” zijn onveranderd gebleven. 

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

 Het negatief resultaat op de begroting 2020 is gespecificeerd en door West Betuwe opgenomen 

incidenteel nadeel in de gemeentelijke bestuursrapportage. 

 ARN heeft een definitief besluit genomen over de bouw van extra verwerkingscapaciteit voor 

luiermateriaal. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 In de AB vergadering 9 juli 2020 zijn de jaarstukken2019 en programmabegroting 2022 

vastgesteld. Hierbij zijn de inhoudelijk opmerkingen uit de zienswijze vanuit West Betuwe 

ingebracht: 

o de jaarrekeningen van het  zonne-en windpark (Avri Solar B.V.) en Avri Realisatie B.V. 

vóór behandeling  van de GR Avri te verstrekken.  

o als er ruimte is over 2019, dividend uit te keren uit Avri Realisatie B.V en deze te 

gebruiken om het weerstandsvermogen van Avri aan te vullen. 

o Voor de meerjarenbegroting zo snel mogelijk een gezond en vitaal Avri creëren. 

 De bestuurlijk reactie op het rapport Evaluatie invoering omgekeerd inzamelen is in de AB 

vergadering van 10 september geformuleerd en ter info doorgestuurd aan de gemeenteraden. 

 In de AB vergadering van 10 september is de Bestuursrapportage 2020 vastgesteld. Hierin zijn de 

volgende financiële consequenties opgenomen :  

o begrotingswijzigingen voor 2020; 

o bijstelling van investeringskredieten voor 2020; 

o exploitatietekort (programma Basispakket) te dekken door inzet van de Reserve 

Bedrijfsafval en voor het restant middels een bijdrage van de gemeenten. 

 Het pakket van alternatieve activiteiten voor de verenigingen die zijn betrokken bij papier inzamelen 

is in het AB van 10 september jl. vastgesteld. Ook is de huidige vergoedingen regelen verlengd tot 

31 december 2021. 2021 wordt benut om te komen tot een toekomst gericht voorstel voor de 

verenigingen. Daarna zal aan de betrokken raden een definitieve keuze worden voorgelegd. 
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Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 

 Het AB voorstel tot wijziging bevoegdheid voor het aanwijzen van container-locaties is 9 juli jl. 

niet geaccordeerd. Dit voorstel behoeft verder (juridische) uitwerking alvorens dit opnieuw in 

het AB kan worden geagendeerd. 

 Het AB voorstel Gedragssturing op afval is in tegenstelling tot de agenda van 10 september jl. 

niet behandeld en zal de komende periode eerst worden afgestemd met de gemeente. De 

disciplines Juridische zaken en Communicatie krijgen hierin een prominentere rol. 

 Ten aanzien van de stortplaats moeten afspraken, voor overdracht naar de Provincie, nog 
worden afgerond. In de komende periode wordt duidelijk welke (financiële) impact en planning 
de overdracht voor de regio zal hebben. 

 De mogelijkheid om luiermateriaal in 2021 te kunnen recyclen biedt kansen voor het uitwerken 

van maatwerk per individuele gemeente. De komende periode wordt de gemeenteraad 

voorgesteld, zodra de verwerkingscapaciteit beschikbaar is, luiermateriaal separaat in te 

zamelen.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : GGD 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2020 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 Marap tot en met juni  

 Nieuwe wet- en regelgeving archiefwet  

 Productenboek JGZ  

 Kwartaalrapportage Veilig Thuis april t/m juni 2020  

 Het is bekend dat het Rijk kosten zal vergoeden die verband houden met de bestrijding van 
corona. De verwachting is dat in het najaar duidelijk wordt wat wel en niet onder de definitie 
van het Rijk valt.  

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

       Niet van toepassing. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

 DB GGD is akkoord gegaan met inzet van JGZ verpleegkundigen t.b.v. bestrijding COVID-19 
maar voor een zo kort mogelijke periode. Dit doet de GGD door continue werving en selectie 
van nieuwe mensen. Het besluit van het DB is bekrachtigd in de vergadering van het AB op 1 
oktober.  

 Het AB heeft ingestemd met de nieuwe wet- en regelgeving archiefwet en dat de 
consequenties voor de GGD meegenomen wordt in de Kaderbrief 2022 en de 
Programmabegroting GGD 2022. 

 Het AB heeft ingestemd dat met ingang van de begroting 2023 € 75.000 bespaard wordt op de 
huisvesting in Tiel door het aanpassen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de 
afschrijvingstermijn te verlagen van 10 naar 20 jaar. 

 Het AB heeft het productenboek JGZ vastgesteld.  
 

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

 Kadernota 2022 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

Portefeuillehouder : Burgemeester Servaas Stoop 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2020 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

Tussentijdse evaluatie en voorbereiding op tweede coronagolf 

De eerste fase van de crisis was voor de samenleving en voor alle betrokken instanties zeer intensief. 

Omstreeks mei/juni kwam er door het afnemende aantal besmettingen en de helderheid in de 

landelijke koers wat meer ruimte voor reflectie. Met het vooruitzicht van een mogelijke tweede golf, is 

ervoor gekozen om tussenevaluaties uit te laten voeren. De multidisciplinaire evaluatie is inmiddels 

opgeleverd. De diverse monodisciplinaire evaluaties (bevolkingszorg/gemeenten, GHOR en 

crisiscommunicatie) moeten nog opgeleverd worden. Mede op basis van deze informatie is de 

veiligheidsregio in samenwerking met de gemeenten en andere partners druk bezig geweest met de 

nodige voorbereidingen op een tweede coronagolf, die inmiddels als feit gezien kan worden. 

 

Zoektocht naar potentiële coronatestlocatie 

Er is hard samengewerkt tussen de gemeente West Betuwe, de GGD en de ODR om gezamenlijk naar 

een geschikte locatie te zoeken voor een coronateststraat. De tot op heden verkende locaties bleken 

ofwel ongeschikt, ofwel te duur om geschikt te maken voor een testlocatie. Derhalve is deze zoektocht 

nog gaande. 

  

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

Coronacrisis 

De extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis zijn vooralsnog beperkt. Een groot deel van de extra 

uitgaven betreft de extra inzet van uren. De VRGZ heeft een groot deel van de extra uren 

gecompenseerd door andere activiteiten uit te stellen. Het restant betreft onvermijdelijke extra kosten 

zoals de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Resultaat programma Regionale Ambulance Voorziening 

Het verwachte resultaat voor 2020 van de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) laat een 

negatief resultaat zien van € 256.000,-. Dit betreft met name incidentele kosten, zoals het 

toekomstbestendig maken van de organisatie AZGZ. De onderlegger hiervoor is het 

meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg Gelderland-Zuid 2020-2023 dat in het Algemeen Bestuur aan de 

orde is geweest op 16 april 2020. In dit plan zijn de ontwikkelingen beschreven die vragen om een 

toekomstgerichte organisatie. De COVID-uitbraak heeft voor de RAV geleid tot € 500.000,- aan 

meerkosten. Inmiddels is bekend dat zorgverzekeraars de meerkosten voor RAV’en vergoeden. 

Daarom is het budget ook verhoogd met hetzelfde bedrag.  
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Resultaat programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding  

De realisatie tot en met augustus en de prognose tot en met december leidt tot een aantal wijzigingen. 

Het effect van deze wijzigingen is een positieve bijstelling van het resultaat voor 2020 met € 

1.286.000,-. Belangrijkste oorzaak voor dit positieve resultaat zijn de verwachte extra opbrengsten 

voor detachering, lagere kapitaallasten en lagere personeelskosten (door vrijval voorziening niet 

actieven en lagere vrijwilligersvergoedingen). De extra lasten als gevolg van corona worden geraamd 

op € 237.000,- voor heel 2020, deze kunnen rechtstreeks worden gedeclareerd bij het Rijk. 

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

Vaststellen generiek rampenbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen 

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid stelt een generiek rampbestrijdingsplan voor hoogdrempelige 

BRZO-inrichtingen op. In deze inrichtingen zijn gevaarlijke stoffen in bepaalde hoeveelheden aanwezig. 

Inzicht in de risico’s en besef hoe een incident zich gaat ontwikkelen staat hierbij centraal. De 

veiligheidsregio heeft in totaal zes VR-plichtige bedrijven. Met dit generieke plan kunnen de scenario’s 

en de inrichtingen ook effectiever worden beoefend. 

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. 

 

Het generiek rampenbestrijdingsplan is in het AB overleg van 24 september 2020 vastgesteld. 

 

Strategisch plan vastgoed 

Huisvesting is een substantieel onderdeel van de middelenbegroting van de VRGZ en heeft directe 

impact op de kwaliteit van dienstverlening. Om grip te hebben en houden op de huisvesting is een 

Strategisch Plan Vastgoed (SPV) ontwikkeld. Dit plan is in het AB overleg van 24 september 2020 

vastgesteld. 

 

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

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRGZ (GR VRGZ) 

De GR VRGZ is toe aan wijziging gelet op veranderde wet- en regelgeving, gemeentelijke veranderingen 

en interne organisatiewijzigingen. Met de betreffende wijzigingen is beoogd een actuele 

gemeenschappelijke regeling te realiseren. In de collegevergadering van 6 oktober 2020 is besloten 

het raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, met het verzoek het college toestemming te 

verlenen om in te stemmen met de wijziging van de GR VRGZ.  

 

Operatie VLAM 

In de vorige kwartaalrapportage (2e kwartaal) is dit thema tevens als belangrijk thema voor de 

‘komende’ periode opgenomen. Dit blijft de komende tijd ook het geval. De veiligheidsregio zal de 

komende periode, in samenwerking met de gemeenten, zorg blijven dragen voor deze operatie, om een 

toekomstbestendige inrichting van vrijwilligheid te realiseren binnen de brandweerorganisatie.  
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Deelname werkgeversvereniging 

Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het 

arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. Als gevolg van de Wnra passen de 

gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten 

respectievelijk de Cao SGO toe (feitelijk de opvolger van de CAR-UWO).  

 

Personeel van de veiligheidsregio’s (exclusief personeel van de sector ambulancezorg) is 

uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Op de veiligheidsregio’s blijft derhalve, voor beperkte 

duur, de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief de specifieke 

brandweerhoofdstukken) van kracht. Voor de jaren 2020 en 2021 is met de VNG-organisatie 

afgesproken dat de CAR-UWO nog wordt bijgehouden. De veiligheidsregio’s zullen evenwel in de 

toekomst (structureel) zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen. 

 

Landelijk en regionaal is daarom het voornemen uitgesproken om een eigen werkgeversvereniging 

voor de veiligheidsregio’s op te richten. Dit zal in november aan de raad voorgelegd worden. 
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : ODR 

Portefeuillehouder : wethouder Sietske Klein-de Jong 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2020 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 6 juli 2020 AB vergadering jaarstukken 2019 en programmabegroting 2022 zijn vastgesteld. De 

door West Betuwe ingediende zienswijze met betrekking tot het meewegen van de incidentele 

projecten en maatwerk is hierin verwerkt. Het Koersdocument is vastgesteld 

 Vanwege nog altijd geldende 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 oktober 2020 echter nog beperkt.  

 

Toezicht 2 en 3 belangrijke informatie uit management/ bestuursrapportage 

 

In het vorige kwartaal bleek al dat het aantal bouwaanvragen ondanks de coronacrisis niet in aantallen 

terugliep. Dit is ook in het derde kwartaal nog het geval. Dit geldt met name voor de kleinere 

bouwaanvragen. 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 opzichte van de raming in het 

werkprogramma. Gezien de beperkte doorwerking op het totale werkprogramma geeft de 

managementrapportage tot nu toe (t/m augustus 2020) nog geen aanleiding voor financiële 

bezorgdheid. Enige uitzondering hierop vormen de incidentele projecten. Deze worden in de tweede 

bestuursrapportage separaat verantwoord.   
 

De afspraken op locatie en de aanwezigheid van een vergunningverlener op het gemeentehuis zijn 

vanwege de coronamaatregelen niet uitgevoerd. Het contact met inwoners gebeurt telefonisch of 

digitaal. Het laatste klantbezoek dat gepland stond is op verzoek van de ondernemer niet digitaal 

ingepland, er wordt nog gezocht naar een alternatief om dit klantbezoek alsnog door te laten gaan.  

De afspraak om aanvragen die voldoen aan de criteria; aanvraag compleet ingediend, passend binnen 

het bestemmingsplan en in een keer akkoord door welstand, binnen 3 weken te verlenen is wel 

voortgezet. Sinds 1 april (tot 28 september) zijn in totaal 200 vergunningsaanvragen ingediend, 31 

daarvan voldeden aan de criteria en zijn binnen drie weken verleend. Het valt op dat relatief weinig 

aanvragen in de gemeente West Betuwe direct passen binnen het bestemminsplan. Ook worden veel 

vergunningaanvragen niet compleet ingediend. Daarnaast komt een aanvraag vaak niet in een keer 

door de welstand. Dit soort vergunningaanvragen worden veelal door particulieren zelf ingediend. Er 

zijn geen bouwvergunningen buiten de wettelijke termijnen verleend.  
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West Betuwe en ODR zijn samen met hun communicatieadviseurs in overleg op welke wijze informatie 

zoals de indieningsvereisten toegankelijker kunnen worden gemaakt. Daarvoor zullen dit jaar nog de 

eerste aanpassingen op de gemeentelijke website gedaan worden.  

 

Toezicht 3 belangrijke informatie uit AB-vergaderingen 

In de AB vergadering 6 juli 2020 zijn de jaarstukken2019 en programmabegroting 2022 vastgesteld. 

Ook is het Koersdocument ‘Van MEERwaarde voor u, Strategische koers 2020 –2025 

Omgevingsdienst Rivierenland’ vastgesteld.  
 

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

 Uitwerking terughalen Vergunningtaken bouw.  

 Actualiseren Dienstverlengingsovereenkomst 

 5 oktober 2020 AB vergadering met als voornaamste onderwerpen: Bestuursrapportage 2020, 

Begrotingsrichtlijnen 2022, herziene Roadmap Omgevingswet.  

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

Verbonden partij          : Natuur- en Recreatieschap (Uiterwaarde BV)  

Portefeuillehouder      : Wethouder van Stappershoef 

Periode rapportage     : 3e kwartaal 2020 

 

 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  
 

 Jaarrekening van 2019 van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal  is vastgesteld.  

 Tijdens het AB van16 september 2020 is er een nieuwe voorzitter benoemd en vastgesteld. 
Mevrouw van Dijkhuizen is benoemd tot voorzitter van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal.  

 Vanuit Tiel is er een ingezonden brief als ingekomen stuk binnen gebracht. Dit betreft motie 
van transparantie voor gemeenschappelijke regelingen met als doel meer grip te krijgen op de 
gemeenschappelijke regelingen die er zijn binnen de gemeente.  

 De heer van Assendelft is herbenoemd tot lid Raad van Commissarissen.  
 

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de komende periode? 
1. Varen van de veerpontjes (Coronaproof), er wordt gekeken naar mogelijkheden. 
2. Éérste elektrisch voetveer is besteld (veerverbinding Renkum – Heteren).    
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Regionaal Archief Rivierenland 

Portefeuillehouder : wethouder Ton van Maanen 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2020 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 
Ontsluiting: 
Inventarisatie: 
 

1498 Technische Dienst Neerijnen 1945-2005 West Betuwe 

2128 Gemeentebestuur Varik, bouwvergunningen 1947-1977 West Betuwe 

2137 Gemeentebestuur Ophemert, bouwvergunningen 1941-1978 West Betuwe 

2601 Bouwvergunningen gemeente Lingewaal 1986-2014 West Betuwe 
 
Nadere ontsluiting bronnen: 
3. Nadere ontsluiting van bronnen 

Bronnen Werkzaamheden Omvang nadere 
ontsluiting 

gemeente 

Dtb’s Indexering trouw- en 
doopregisters 

26.631 namen 
geïndexeerd  

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

Bevolkingsregisters 
Lingewaal 

Indexering 
bevolkingsregisters 

16.601 namen 
geïndexeerd 

West Betuwe 

Burgerlijke Stand 
Lingewaal 

Indexeren Geboorte, Huwelijk 
en Overlijden 

14.453 namen 
geïndexeerd 

West Betuwe 

 
Ontsluiting bouwvergunningen: 

Gemeente + periode aantal 

Lingewaal 1986-2000 100 

Neerijnen 1978-1998 100 (complexen) 

Ophemert 1947-1977  150 

Varik 120 

Waardenburg 1945-1977 150 
 
  



  

17 november 2020  

Kenmerk  

Pagina 16 van 17  

 

 

   
 

Materiele zorg: 

 2601 - Bouwvergunningen gemeente Lingewaal 1986-2011: 1,25m verpakken en op volgorde 
leggen en beschrijven   

 1513 – Archief van de bank van Deil 1536-1811: voorbereiding externe restauratie budget 
2020 gemeente West Betuwe, getekende offerte (110cm) – retour naar verwachting eind 2020 

 2140 - Archief van het gemeentebestuur van Waardenburg, 1811 – 1920: voorbereiding 
externe restauratie budget 2020 gemeente West Betuwe, getekende offerte (30cm) ) – retour 
naar verwachting eind 2020 

 verwerving RK Varik: 12 cm schade-inventarisatie, 3cm eerstelijnsconservering om 
raadpleegbaar te maken 

 
Digitalisering: 

 S-0-D (scanning on demand) service gemeenten 

 Voorbereiding inrichting platform Vele Handen: ontsluiting notariële repertoria 1811-1935. 

 Start gemeenteraadsnotulen Lingewaal en voormalige gemeenten 1811-2011 door GMS 

 Gemeenteverslagen Lingewaal en voormalige gemeenten 1851-1931/1935 is vertraagd door 
de aangetroffen schimmelsporen die er eerst behandeld moeten worden. 

 
Toezicht en advisering: 

 Inspectie akten burgerlijke stand rechtsvoorgangers 

 opstellen onderzoeksvoorstel audio- en videonotulen 

 Advies gegeven over de kwaliteit van archiefinformatie in procesapplicatie BWB-gemeenten 
a.d.h.v. archieflabels 

 
Educatie: 

 Realisatie 4 vlogs met koppeling actualiteit aan collectie RAR, over vakantiefoto's, Fiep 
Westendorp, leermonumenten en fruitcorso 

 Artist in residence Paulien Cornelissen 

 Voorbereiding Digitale escaperoom met bronnen uit hele werkgebied 

 Regulier overleg 7-9 RAR met historische verenigingen in werkgebied 
 

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

 Verdere digitalisering en pilot Scanning on demand voor particulieren zal aanvang vinden, 
zoals ook project Vele Handen.  

 Verdere ontwikkeling van het e-depot, in eerste instantie op de “casus” Bommelerwaard, die 
later toepasbaar wordt voor alle RAR gemeenten. 

 Ook ivm Corona maatregelen zal gekeken worden aar de opgelopen achterstanden op het 
gebied van materiele zorg en inventarisatie. Beide werkzaamheden konden niet vanuit huis 
plaatsvinden.  
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Beknopte rapportage verbonden partijen / 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Verbonden partij : Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Portefeuillehouder : wethouder Govert van Bezooijen 

Periode rapportage : 3e kwartaal 2020 

 

 
 

Wat gebeurde er in het afgelopen kwartaal?  

 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. 

 BSR heeft de SLA tussen BSR en haar deelnemers geactualiseerd. Deze SLA is medio september 

naar het college gestuurd voor zienswijze. Deze zienswijze dient uiterlijk 27 november 2020 

kenbaar te worden gemaakt aan BSR. 

 BSR heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar deelnemers. Zowel de 

vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur als de ambtelijke contactpersonen zijn bevraagd. 

Beide groepen waarderen BSR met een score van ruim een 7. Vanuit het informatieoverleg 

(ambtelijke contactpersonen) is aangegeven dat het onderzoek vrij algemeen is opgesteld en is 

geopperd om in de toekomst meer toe te spitsen op bepaalde onderwerpen. Evaluatie in het 

Algemeen Bestuur dient nog plaats te vinden. 

 

(Financiële) consequenties van corona 

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

het coronavirus.  

 Tot en met 8 september 2020 is door BSR voor in totaal 334 vorderingen (West Betuwe) uitstel 

van betaling verleend danwel een betalingsregeling geregeld.  

 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. 

 Vooralsnog zijn er 59 faillissementen uitgesproken in het verzorgingsgebied van BSR. Dit heeft 

volgens BSR voorlopig een minimale financiële impact. 

 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. Generiek vormgeven van processen BSR 

3. Herwaardering in het kader van de Wet WOZ 

4. In kaart (blijven) brengen gevolgen coronamaatregelen 


