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AANBIEDINGSBRIEF
inleiding
Voor u ligt de programmabegroting voor het jaar 2009. De begroting 2008 is door de Raad
vastgesteld zonder aanvullende verzoeken om tekstwijzigingen of lay-out wijzigingen. Ook zijn
er geen extra aanbevelingen c.q. op-/aanmerkingen gekomen van de Provincie en/of
accountant. Daarom is de indeling van de begroting identiek aan de voorgaande
programmabegrotingen en zijn de bestaande programma's gehandhaafd. Dit bevordert de
herkenbaarheid en maakt de begroting sterker als hulpmiddel voor de raad.
De meerjarenbegroting 2009-2012 is vanaf de basis opnieuw opgesteld. Hierin zijn de mutaties
en de nieuwe beleidsvoornemens verwerkt zoals deze in de Voorjaarsnota door de raad zijn
vastgesteld. Daarnaast is de begroting in detaiV doorgenomen met de budgethouders, zodat
sprake is van een actuele begroting. Ook de Programma's zijn kritisch doorgenomen, de
Uitvoeringskaders zijn geactualiseerd en van datum voorzien. Dit past in het streven naar het
professionaliseren van de financiële functie binnen de organisatie.
Saldi meerjarenbegroting na verwerking Voorjaarsnota 2008
Hieronder worden de begrotingssaldi 2009-2012 weergegeven op basis van de verwerkte
Voorjaarsnota 2008. Daarin is een bedrag voor beleidsintensiveringen opgenomen van
€ 358.500,-- in 2009 oplopend tot€ 526.731,-- in 2012.
In 2007 zijn de kostprijzen van de bouwleges en de vrijstellingen op basis van de Wet
Ruimtelijke Ordening berekend. In 2008 zal de kostprijsberekening van de overige leges en
lijkbezorgingsrechten plaatsvinden. Conform de Voorjaarsnota 2008 is voor de verwachte
meeropbrengst een stelpost van € 105.000,-- opgenomen.
Nieuw beleid
Het bovenstaande laat een meerjarig positief begrotingssaldo zien. Gemeente Neerijnen
voldoet daarbij aan de verplichtingen conform wet- en regelgeving. Daarom stelt het College
van B&W voor om vanaf 2009 verder in te zetten op verbetering van de communicatie,
vermindering regelgeving en (administratieve) lastendruk. Het interne beleid ten aanzien van
personeelsbeleid en de financiële gevolgen zijn nader onderzocht.
Taakstellende bezuiniginpen Vooriaarsnota 2008
In de Voorjaarsnota 2008 was een taakstellende bezuinigingsopdracht opgenomen van
€100.000 structureel. Door het vanaf de basis opstellen van de begroting zijn alle budgetten
kritisch bekeken en is alle financiële ruimte uit de begroting gehaald (zie hiervoor ook 6.3
Begrotingsuitkomsten). Hierbij zijn ook de voordelen als gevolg van het gezamenlijk
inkoopbeleid en alle activiteiten meegenomen. Hiermee is de taakstellende
bezuinigingsopdracht al in de begroting verwerkt.
Aanvullende voorstellen, verwerkt in achterliaaende cüfers
Daarom stellen wij aanvullend op de Voorjaarsnota 2008 voor om:
- structureel nog € 20.000,-- beschikbaar te stellen voor Communicatie.;
- in de Najaarsnota 2008 zal een voorziening gevormd worden voor de verlofstuwmeren
en de financiële gevolgen van de uitloopschalen. Voor 2009 en verder heeft dit ook
financiële consequenties ad € 40.000,-- per jaar;
- In het kader van het stimuleren van meer mensen aan het werk, sociale activering en
het verkleinen van de achterstand op de reguliere arbeidsmarkt voor een kwetsbare
groep ult onze samenleving. Met als bijkomend voordeel de leefbaarheid van kleine
kernen, willen we ook voorstellen in de meerjarenbegroting groen licht te geven voor
Support & Co Winkelvoorzieningen. Welzijn en Sociale zaken hebben het plan om 3 tot
4 effectieve leer/werkplekken te creëren in Varik voor mensen met een achterstand op
de reguliere arbeidsmarkt.
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De kosten worden geraamd op € 40.000,-- perjaar voor begeleíding en coaching e.d.
Het ligt niet in het voornemen om een structurele subsidie relatie aan te gaan, maar een
bijdrage te leveren in leer-/werktrajecten. Uitgangspunt is dit bedrag structureel ter
beschikking te stellen, waarbij na 2 jaar een eerste evaluatie zal plaatsvinden over de
meerwaarde voor de gemeente Neerijnen. Separaat ontvangt u aanvullende informatie,
zodat u welovenvogen een afweging en besluit kunt nemen.
Komende begrotingsperiode wordt ook een start gemaakt met de implementatie van de
voorstellen komend uit het rapport Verminderde regelgeving en lastendruk voor
bedrijven en het nog te verschijnen voorstel voor verminderde regelgeving en
lastendruk voor burgers. Dit kan consequenties hebben op diverse terreinen en voor-
en nadelen op inkomsten- en uitgavenkant. Dit wordt in de MARAP-systematiek (VJN,
NJN) verwerkt. Vooruitlopend daarop stellen we voor om met ingang van 2009 in het
kader van de verminderde regelgeving en lastendruk voor burgers de hondenbelasting
af te schaffen. Eerder is de kwijtscheldingsmogelijkheid voor minima voor de
hondenbelasting komen te vervallen. Bijna 1.000 huishoudens hebben hier direct
voordeel van.
De Onroerendzaakbelasting wordt conform voorgaande jaren in deze bestuursperiode
slechts trendmatig (inflatie) verhoogd.
Begroting 2009 Financieel samengevat
Het resultaat van de Voorjaarsnota en de nieuwe voorstellen geeft een sluitende begroting voor
het jaar 2009 en een sluitend meerjaren-perspectief. Daarnaast is er geen sprake van extra
lastenverzwaringen voor de burgers, maarjuist een lastenverlichting. Tenvijl de voorgestelde
stijging van de tarieven in beginsel beperkt blijft tot een trendmatige verhoging en is er ruimte
voor nieuw beleid.
Voorstel
Wij stellen u voor de programmabegroting over 2009 met daarin opgenomen de
meerjarenbegroting voor de periode 2009 tot en met 2012 vast te stellen en daarmee in te
stemmen met de door ons voorgestelde beleidsintensiveringen.
Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
De secretaris, De burgemeester,
P.W. Wanrooij L.A.G.M. de Zeeuw-Lase.s
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HOOFDSTUK 1 - INLEIDING
1.1 Inleiding
In het duale stelsel is er sprake van een programmabegroting (kaderstellende en controlerende
functie) voor de gemeenteraad en een productenbegroting (uitvoerende functie) voor het
college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.
De gemeente heeft de plicht een meerjarenbegroting te presenteren. Het doel hiervan is dat de
gemeente inzicht geeft in de financiële positie op de wat langere termijn. Door aan te tonen dat
de komende jaren de baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn (is sluitende
meerjarenbegroting) laat de gemeente zien dat ze er financieel gezond voor staat. In het
programmaplan is bij de programma's het meerjarenperspectief opgenomen.
De begroting is op basis van bestaand beleid opgesteld. Beleidsintensiveringen zijn
meegenomen in het meerjaren investeringsplan dat als bijlage is bijgevoegd. Bij de
verschillende programma's wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de bestuurlijke
prioriteiten voor de komende periode. Onder de beleidsintensiveringen vallen alle taken en
lasten waarover (nog) geen raadsbesluit is genomen of andere budgetverhogingen die niet door
prijsstijgingen etc. worden veroorzaakt.
In de productenraming wordt een vertaalslag gemaakt van de te ondernemen acties door het
college en de ambtelijke organisatie om hetgeen in de strategische visie aan effecten en
doelstellingen is opgenomen te kunnen waarmaken.
Zowel de programmabegroting als de productenraming zijn in meerjarig perspectief opgesteld.
In hoofdstuk 6 - Financiële beschouwingen treft u de informatie aan over het voorgestelde
dekkingsplan.
1.2 Planning & controlcyclus 2009
De planning en controlcyclus bestaat uit de volgende onderdelen:
· Coalitieprogramma en collegeprogramma
· Programmabegroting en productenraming
. Tussentijdse rapportages
· Jaarverslag en jaarrekening
1.2.1 Coalitieprogramma en collegeprogramma
In het coalitieprogramma geeft de raad de kaders en de belangrijkste prioriteiten aan
waarbinnen het college de komende raadsperiode (in dit geval van 2006 - 2010) moet werken
Het college heeft dit vervolgens verwerkt in haar collegeprogramma. Het collegeprogramma
geeft aan hoe het college de punten uit het coalitieprogramma in de komende 4 jaren aan wil
gaan uitwerken.
Beleidsintensiveringen.
De opgenomen prioriteiten zijn in deze begroting vertaald in het meerjaren investerings- en
activiteitenplan (zie bijlage 2). Ook bij de verschillende programma's is bij de onderdelen "Wat
gaan we daar voor doen?" (de activiteiten) en "Wat mag het kosten" (onderdeel a. Prioriteiten)
hierover informatie opgenomen.
1.2.2 Programmabegroting en productenraming
De programmabegroting, en natuurlijk ook de programmarekening, moet de gemeenteraad
ondersteunen bij het sturen en controleren op hoofdlijnen. In de programmabegroting staat wat
de politieke doelen zijn en de beoogde effecten. Uitgangspunt hierbij is het bestaande beleid
alsmede het nieuwe beleid dat in de strategische visie is opgenomen.
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Een programma wordt als volgt gedefinieerd:
Een programma is een samenhangende verzameling van
producten, activiteiten en middelen die gericht is op het
bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten,
waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden.
De programmabegroting heeft een compact karakter, doordat er gerapporteerd wordt over de
8 programma's (en over het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).
Vragen die bij de programmabegroting aan de orde komen zijn:
. Wat willen we bereiken?
· Wat gaan we daar voor doen?
· Wat mag het kosten?
Met name de eerste vraag "Wat willen we bereiken?" is erg belangrijk. Hier spreekt uw raad uit
welke maatschappelijke effecten het wil bereiken met het programma. Hierbij is het bovendien
belangrijk dat er meetbare effecten worden benoemd. Het college moet straks immers verant-
woording afleggen over de uitvoering van het beleid en de gerealiseerde maatschappelijk
effecten. Gelet op het groeimodel zal hier de komende jaren nog extra aandacht aan besteed
moeten worden.
1.2.3 Tussentijdse rapportages
Net aIs in 2008 zal in 2009 een tweetal bestuursrapportages worden opgesteld die u inzicht
verschaffen in de stand van zaken en mogelijke afwijkingen (of te verwachten afwijkingen) van
de realisatie van de voornemens uit deze programmabegroting. Medio juni of juli 2009 zal de
1a bestuursrapportage, ook wel de Voorjaarsnota genoemd, aan uw raad worden aangeboden.
Medio september of oktober 2009 zal de 2e bestuursrapportage ofwel de Najaarsnota
verschijnen.
Uitgangspunt hierbij is dat de inhoud aansluit op de nu voorliggende programmabegroting. Dat
wil zeggen dat er informatie verschaft wordt over de verschillende programma's en paragrafen,
waarbij de nadruk ligt op de beleidsmatige kant en de actuele financiële stand van zaken.
Evenals dit jaar zullen deze rapportages het karakter hebben van uitzonderingsrapportages.
1.2.4 Jaarverslag en -rekening
Het jaarverslag en de jaarrekening over het begrotingsjaar 2009 zullen wij in het voorjaar van
2010 aan de raad presenteren. De opzet hiervan is conform de voorliggende programma-
begroting. Hetjaarverslag vormt een weerslag van de daadwerkelijke realisatie van het
voorgenomen beleid en de te realiseren beleidseffecten over het begrotingsjaar. De nadruk ligt
ook hier dus veel meer op de beleidsmatige informatie. Uiteraard zal ook hier een financieel
hoofdstuk worden opgenomen.
1.3 Leeswijzer
De Programmabegroting 2009 -2012 kent de volgende indeling:
Hoofdstuk 1 - Inleidinc
In dit hoofdstuk wordt een algemene inleiding gegeven en nader inzicht in de planning en
controlcyclus voor 2009. Bovendien maakt deze leeswijzer onderdeel uit van dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 2 - Proorammaplan
Hier komen de verschillende programma's aan de orde. Met uw raad zijn de volgende
programma's benoemd:
1. Burger en bestuur 5. Kunst en cultuur
2. Veiligheid 6. Sport, recreatie en toerisme
3. Openbare ruimte en milieu 7. Welzijn en zorg
4. Ondenvijs en kinderopvang 8. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en
economie
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Per programma is een apart programmablad opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan
de drie W-vragen (Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daar voor doen?, Wat mag het
kosten?). Indien er extra gelden beschikbaar zijn gesteld wordt dit vermeld bij de beschrijving
van de "Wat gaan we daar voor doen?"-vraag. Als hier geen bedrag is vermeld wordt het uit de
reguliere middelen c.q reguliere budget betaald.
Hoofdstuk 3 - Alaemene dekkin smiddelen en onvoorzien
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de lokale heffingen, de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds, de overige dekkingsmiddelen en de post "Onvoorzien".
Hoofdstuk 4 - Paraarafen
In deze Programmabegroting zijn conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en
Verantwoording, de volgende paragrafen opgenomen:
1. Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit (is middelen en
mogelijkheden om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen maatregelen
getroffen zijn en die van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente.
2. Risicoparagraaf
Hier worden de (mogelijke) risico's voor de gemeente verwoord.
3. Verbonden partijen
Dit zijn partijen waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang van enige omvang
heeft.
4. Onderhoud kapitaalgoederen
Hier komen de onderhoudsgesteldheid en de mogelijke investeringen en dergelijke op het
gebied van de wegen, de riolering, het water, het groen en de gebouwen aan de orde.
5. Grondbeleid
In deze paragraaf wordt het grondbeleid verwoord. Zaken die hier besproken worden zijn:
De visie op het gebied van grondbeleid, de wijze van uitvoering van het grondbeleid,
prognoses van resultaten op de grondexploitatie, een onderbouwing van de winstneming, de
beleidsuitgangs-punten met betrekking tot de reserves en dergelijke.
6. Bedrijfsvoering
Deze paragraaf gaat nader in op de bedrijfsvoering van de gemeente. Aan de orde komen
onder andere personeel, organisatie, financiën en planning en controf.
7. Financiering
In deze paragraaf worden onder andere de leningen, eventuele conversiemogelijkheden en
het renterisico en kasgeldlimiet besproken.
8. Lokale heffingen
De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op de belastingen, rechten en leges in onze
gemeente. Onderdelen hierbij zijn de geraamde inkomsten, het beleid lokale heffingen, een
overzicht op hoofdlijnen, de lokale belastingdruk en een beschrijving van het
kwijtscheldingsbeleid.
Hoofdstuk 5 - Budaetautorisatie
De hier opgenomen overzichten geven, in het kader van de nieuwe voorschriften en de
dualisering, het autorisatieniveau van uw raad weer. Dit geldt voor zowel de reguliere budgetten
als de budgetten betreffende de bestuurlijke prioriteiten (het meerjaren investeringsplan).
Hoofdstuk 6 - Financiële beschouwinden
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitgangspunten en richtlijnen voor het opstellen
van de programmabegroting 2009. Tevens komen aan de orde de raming van baten en lasten
en de daarbij behorende toelichting en verschillenanalyse, de reserves en voorzieningen en het
dekkingsplan.
In hoofdstuk 7 zün de voloende bülaaen opaenomen:
Bijlage 7.1 - Kerngegevens
Bijlage 7.2 - Meerjaren investerings- en activiteitenplan
Bijlage 7.3 - Reserves en voorzieningen
Bijlage 7.4 - Concept Raadsvoorstel



HOOFDSTUK2-PROGRAMMAPLAN
2.1 Algemeen
In de cyclus voor planning en control is de programmabegroting het belangrijkste instrument
voor uw raad om richting te geven aan de uit te zetten beleidskoers. Met richting bedoelen wij
dat uw raad op hoofdlijnen, d.w.z. op programmaniveau aangeeft hoe we de komende tijd
Neerijnen willen gaan besturen, waar de accenten liggen en welke budgetten ervoor
beschikbaar zijn. Daarbij is gekozen voor een aanpak die gebruik maak van de zogenoemde
W-vragen:
Wat willen we bereiken;
Wat gaan we daarvoor doen;
Wat mag het kosten.
Met deze W-vragen beogen we ook de begroting om te buigen naar een instrument waar de
uitkomsten centraler staan.
2.2 Programma's en inhoud
In dit programmaplan worden achtereenvolgens de volgende programma's besproken:
1. Burgers en bestuur
2. Veiligheid
3. Openbare ruimte en milieu
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Kunst en cultuur
6. Sport, recreatie en toerisme
7. Welzijn en zorg
8. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economie
Bij de programmabladen komen de volgende zaken aan bod:
2.2.1 Wat willen we bereiken?
Omschrüvinp van het proaramma
Hier wordt een korte en krachtige omschrijving van het programma weergegeven.
Beleidsdoelstellinp/effect
Bij dit onderdeel worden de gewenste effecten beschreven, WAT wil de gemeente bereiken,
WAAROM doen we iets. Per programma kunnen meerdere subeffecten of neveneffecten
beschreven zijn. De beoogde maatschappelijke effecten zijn zoveel als mogelijk meetbaar
gemaakt.
Kwaliteit
Bij dit onderdeel is de kwaliteit van de dienstverlening en de producten die geleverd worden
(zoveel mogelijk) in meetbare elementen opgenomen.
Beleidskaders (bestaand beleid)
De gewenste effecten zijn in het algemeen in afzonderlijke beleidsnotities beschreven. Op deze
manier zijn de effecten van het beleid expliciet door de gemeenteraad vastgelegd. Deze notities
zijn hier weergegeven met de datum van vaststelling door de gemeenteraad. Naast in
beleidsnotities zijn de gewenste effecten ook beschreven in wettelijke kaders of
(gemeenschappelijke) regelingen.
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Ontwikkelinaen
Bij de voornoemde onderdelen is het bestaande beleid beschreven op beleidsniveau.
Permanent worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd die van invloed kunnen zijn op de
haalbaarheid van de effecten. Dit kan een bijstelling van de effecten betekenen, maar kan ook
een aanpassing van de producten tot gevolg hebben. De actuele ontwikkelingen zijn hier
beknopt beschreven. Dit zijn irouwens zowel interne als externe ontwikkelingen.
Bij dit onderdeel wordt tevens aangegeven hoe op de gesignaleerde ontwikkelingen kan worden
ingespeeld. Dit kan zijn door het benoemen van een actiepunt voor nieuw beleid, het benoemen
van een prioriteit binnen het bestaande beleid of het actualiseren van het beleidskader. Een
actiepunt voor nieuw beleid zal worden uitgewerkt in meerjarenperspectief. Per programma is
dus vooral gefnventariseerd. Het benoemen van een actiepunt voor nieuw beleid wil nog niet
zeggen dat het actiepunt wordt uitgevoerd. Dit wordt aan de hand van de totale afweging door
uw raad gedaan, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met de financiële
mogelijkheden. Bij het volgende onderdeel is een weerslag van de activiteiten opgenomen die
het college de komende tijd denkt op te pakken.
2.2.2 Wat gaan we daar voor doen?
Activiteiten
Hier zijn de verschillende activiteiten en de beleidsintensiveringen op het niveau van de
programma's weergegeven die worden verricht om de doelstellingen zoals hierboven
beschreven te realiseren. Bijvoorbeeld het opstellen van een notitie, een verordening of een
regeling.
2.2.3 Wat mag het kosten?
Financiële informatie
De firianciële informatie is op hoofdlijnen weergegeven (de baten en lasten per programma).
De opgenomen informatie is meerjarig (2008 tot en met 2012).
Bij dit onderdeel is onderscheid gemaakt tussen:
a. Prioriteiten. De bestuurlijke prioriteiten betreffen de gewenste en noodzakelijke beleids-
intensiveringen.
b. Bestaand beleid.
c. Reserves.
2.3 Overige informatie
Producten
Hier is op hoofdlijnen aangegeven welke producten worden geleverd om de gewenste effecten
te bereiken. Hier ligt dus de relatie met de productenraming voor het college.
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1.
Burgemeester
Portefeuillehouders: Wethouder Prosman Programmamanager: P. Wanrooij
Wat willen we bereiken?
Omschrijving
programma
Beleidsdoelstelling/
effect
ma "Burgers en bestuur" is opgebouwd uit de onderdelen
anen, intergemeentelijke samenwerking, voorlichting en
:. rechtsbeschermin9 en klachtenbehandelinp en burçterz
Het verbeteren van de relatie burger- bestuur d.m.v. goede communicatie
met de burgers, kwalitatief goede en transparante
besluitvormingsprocessen, interactieve beleidsvorming en correcte
afhandeling van klachten.
Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
KwaliteitHet voldoen aan wet- en regelgeving.

UitvoeringskadersomscnrijvingvastgssteaoatumToelichting
doorvaststellin
Verordening rechtspositie
wethouders, raads- enRaad10-07-20oe
commissieleden
College04-12-2007
GBA beheersre elin
GBA rivac re lementCollege04-12-2007
Raad12-11-2007
GBA verordenin
CommunicatienotaCollege04-09-2007
Neeri'nen 2007
VerordeningRaad08-12-2005
Rekenkamercommissie
Verordenin Bur erinitiatiefRaad06-10-2005
Raad27-05-2004
Ins raakverordenin
Raad17-12-2003
Klachtenverordening
Ontwikkelingen
Er worden steeds meer eisen gesteld aan de dienstverlening van de
gemeente door inwoners, ondernemers en organisaties. Daar is met de
vernieuwing van de website reeds op ingespeeld. De in 2008 in gang
gezette verbetering van de dienstverlening door meer digitalisering zal in
2009 een vervolg krijgen.
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Wat gaan we daar voor doen?
Egem-i en uitbreiden digitale dienstverlening
Planning: 2009
Toelichting: Uitbreiden van de digitale dienstverlening. De behoefte om producten
thuis, op een zelf gekozen moment digitaal, af te kunnen nemen groeit.
Digitale dienstverlening is nu mogelijk door het aanbieden van
producten via de website van de gemeente op het niveau van
transacties. De komendejaren willen we de dienstverlening uitbreiden
en optimaliseren. DigiD en het betalen via een internetkassa is mogelijk
vanaf medio 2008. Een belangrijk voorbeeld hiervan wordt de komende
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).
Door deelneming aan het programma Egem-i wordt verder meer
transparantie, minder administratieve lasten en een grotere
doelmatigheid bereikt. De komende jaren zal het accent liggen op het
integraaf invoeren en gebruik maken van de wettelijke basisregistraties.
Realisatie hiervan is alleen te bereiken door nauwe samenwerking
tussen alle betrokken teams.
Met de 9 gemeenten in Regio Rivierenland worden de mogelijkheden
verkend van samenwerking op het gebied van een in te richten Shared
Service Centre - ICT en een gezamenlijke uitbouw van de digitale
dienstverlening.
Eigen-lNijs Rivierenland
Planning: 2009
Toelichting: In 2009 zullen een aantal projecten van het programma Eigen-Wijs
Rivierenland zijn uitgewerkt en in uitvoering worden gebracht.
In 2008 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd van € 250.000,--
en structureel is voor de uitvoering € 50.000,-- beschikbaar.
Europese Verkiezingen 2009
Planning: 2009
Toelichting: Op 4 juni 2009 worden in alle landen van de Europese Unie
verkiezingen voor het Europese Parlement gehouden.
Voor 2009 is hiervoor € 10.000,-- begroot.
Reisdocumenten
Planning: 2009
Toelichting: Uiterlijk 28 juni 2009 zal in de Nederlandse reisdocumenten de
vingerafdruk in een chip worden opgenomen. Door het ministerie van
BZK zal de betreffende apparatuur in de gemeente worden geplaatst.
Deregulering wetgeving
Planning: 2009
Toelichting: Inwoners en bedrijven ervaren minder (over)last van gemeentelijke
regels. Actie is het ontwikkelen van plan van aanpak, in samenwerking
met de regio, voor het schrappen of vereenvoudigen van vergunningen
/ontheffingen (de VNG participeert in het landelijk project'Vereenvoudi-
ging vergunningen' en is bezig met een doorlichting van alle vergunnin-
gen die voortvloeien uit de model verordeningen van de VNG).
In 2009 worden daadwerkelijk voorstellen gedaan de regelgeving voor
bedrijven terug te dringen. Ook zal in 2009 de regelgeving voor burgers
worden beoordeeld en zullen er initiatieven worden ontplooid de
regelgeving te vereenvoudigen en/of terug te dringen.
De financiële gevolgen zullen na vaststelling via begrotingswijzigingen
verwerkt worden.
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Samenwerking in en met de regio Rívierenland
Planning: 2009
Toelichting: Als gemeente zijn we kwetsbaar. We zullen onderzoeken op welke
terreinen samenwerking gewenst is om de dienstverlening op een goed
kwaliteitsniveau te kunnen vasthouden en met continuïteit. Zo is per
1 januari 2009 de heffing en invordering van de gemeentelijke
belastingen in regionaal verband georganiseerd.
In 2009 zal er in regioverband worden onderzocht welke taken met
elkaar kunnen worden ondergebracht in een zo genaamd Shared
Service Center en met welke rechtsvorm.
Voor het onderdeel intergemeentelijke samenwerking Regio
Rivierenland is ê 50.576,-- begroot.
Gemeentelijke informatierubriekllntensiveren van de communicatie
Planning: 2009
Toelichting: Conform het coalitieakkoord treffen wij verbetermaatregelen in onze
communicatie richting burgers. Naast de digitale dienstverlening wordt
ook het gebruik van de intormatierubriek in de krant uitgebreid. Hiervoor
is structureel een bedrag van € 20.000,-- toegekend.
GBA als Basisadministratie
Planning: 2009
Toelichting: De rijksoverheid wil de Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens transformeren tot dé basisregistratie voor personen.
Daarmee wordt de GBA een geïntegreerd onderdeel van de
informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. De afdeling
burgerzaken is de registerhouder en gemeentelijke afdelingen zijn
veelal gebruikers van de persoonsgegevens die in de GBA worden
bijgehouden. De formele start is 1 januari 2007 geweest. De
basisregistratie personen treedt op 1 januari 2010 in werking. Vanaf dat
moment zijn interne afnemers verplicht alleen nog maar gebruik te
maken van de GBA voor wat betreft de persoonsgegevens. Daarnaast
geldt er een verplichte terugmelding op atwijkende gegevens.
Burgerjaarverslag
Planning: 2009
Toelichting: Jaarlijks wordt er door de burgemeester verslag gedaan van de
activiteiten die in het (afgelopen) kalenderjaar hebben plaatsgevonden.
Het is een verantwoording aan de inwoners en aan de raad van
Neerijnen. Het accent ligt daarbij op de dienstverlening. Het is verplicht
voor de burgemeester het verslag jaarlijks uit te brengen. De
burgemeester hecht eraan het burgerjaarverslag uit te brengen in het
eerste kwartaal van hetjaar.
Hiervoor is in de Voorjaarsnota 2008 € 4.000; - opgenomen, dit bedrag
is ook begroot.
-12-



Wat mag het kosten?
a. Prioriteiten investering
Lasten
Gemeenteraad:
vervanging ~
comouters I 22.500
20.000
30.244
Baten
..Totaal baten-..._........,...... ~~~ . ~ ~ I 0 I 0 _J
Saldo
batenllasten
b. Bestaand
beleid
Totaal lasten
Totaal baten
Saldo
baten/lasten
c. Reserves
2007 ~ 2008 _,_. _ '.~~-~~ 2010 I 2011 ~ 2012
1.359.232 1.558.583 ~~~ f 1.616.015 1.584.053 ~ 1.575.252
217.266 211.260 ~ ~ 226.550 226.700 ~ 226.800
~ ~ ~ ;t~r~~;r~t yG$
I -1.141.966 -1.347.343 ~"'~~'~,~~a~(t~~~ -1.389.465 -1.357.3b3 -1.348.452
Stand per Stand per- ' ~. .'~ n~ Stand per Stand per Stand per
31 12 2006 31-12-2007 '- ~ 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011
(Raming) m~~ ~(0 ..~::a) (Raming) (Raming) (Raming) J
I I i~~~?~, ,~;~,~.'.~ I I J
Overige informatie
Onder het programma "Bestuur en burgers" vallen de volgende in de productenraming
opgenomen producten:
Producten
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2.
Portefeuillehouders:
Wat willen we bereiken?
Omschrijving
programma
Beleidsdoelstellingl
effect
Kwaliteit
Uitvoeringskaders
Programmamanager: I. van Hemert
Het programma Veiligheid omvat de volgende elementen: openbare orde
en veiligheid politie - brandweer - crisisbeheersing en
incidentenbestrijding - overige beschermende maatregelen.
Het bevorderen van de veiligheid van de burger binnen zijn eigen
leefomgeving.
Goede samenwerking tussen de veiligheidspartners ter versterking van
de veilig-heidsketen (pro-actie / preventie / preparatie / repressie /
nazorol. Faciliteren vrüwilli9ers. Invoerinp AED Neerijnen-West.
VoÏdöen aan wet- en regelgeving.
Aandacht voor noodzakelijke vergunningen (bijvoorbeeld gebruiks-,
exploitatie-, drank-en horecavergunning).
Het binnen de normtijden kunnen voldoen aan verzoeken om
brandbestrijding en hulpverlening. De beschikking hebben over actuele
rampenbestrijdingsplannen.
Voldoende beroepsondersteuning vrijwilligers. Snellere hulp aan burgers
d.m.v. inzet AED door brandweer Neerijnen-West.
~ganisatie brand- I College I 19-OS-2008
en hulpverleninp
06-10-2005
en
Ontwikkelingen
div.
Het handhaven van een paraat brandweerkorps van voldoende omvang,
uitrusting en kwaliteiten. Invoering van Wet op de Veiligheidsregio's in
2009.
Wat gaan we daar voor doen?
Veiligheidsregio: beleidsintensiveringen
Uitbreiding beroepsondersteuning brandweer
Planning: 2009
Toelichting: De taken voor de beroepsondersteuning nemen nog steeds toe. Met name de
kwaliteitszorg opleidingen en oefeningen vraagt nog formatie om onder andere
de vrijwilligers voldoende te kunnen faciliteren. Afgelopen jaren resulteerde dit
al in knelpunten bij de beroepsondersteuning. Concreet blijkt dat er behoefte
aan extra formatie van 1 fte, gezamenlijk met Geldermalsen en Lingewaal,
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vanaf medio 2009 noodzakelijk is. Het kostenaandeel van Neerijnen is (22,5%)
€ 6.000,-- in 2009 en € 12.000,-- vanaf 2010.
Inzet AED Neerijnen-West
Planning: 2009
Toelichting: fn navolging van het succes met het inzetten van een AED in Neerijnen-Oost is
het gelet op de lange opkomsttijden van de ambulancedienst wenselijk om ook
de kazerne Neerijnen-West hiermee uit te rusten. Kosten aanschaf incl.
toebehoren AED-apparaat zijn € 3.500,-- en structureel € 1.000,-- voor opleiding
en oefening.
Wat mag het kosten?
a. Prioriteiten IInveatering Ibesteding ~~~~'~9 ~ ~-~~Ba2010n9 IBa2011ng IBa2012n9 I
Lasten
AED-Neerijnen-West1.0001.0001.000
..__._
Beroepsondersteunin.g"_`ra12.00012.00012.000
Div.veryangingen93.0002009~v `v= Si~ "°12.94512.48912.033
.,_._."._.,._.._.
gin~en
Div.vervan14.8002010' - ' -
uY m1.9761.9121.848
__..._._._.._.,.,
.
Div.
gingen
vervan31.6002011o- , ~05.1784.989
_
_,.,.".,....,.
.
Diq. vervan in en
._...g......;~...._.................2.7002012~`~!~v` ` ` ' ;~00534
TotaaÏ Îasten~... ~, , , ,_ w27.92132.57932.404
Baten _ _
TotaaÎ-baten................... ~ ~~~ ;~Q~ 9 0 ~ 0
Saldo baten/lasten
b. Bestaand beleid
Totaallasten
Totaal baten
2007 I 2008 I"~~."~' DQ~~~I 2010
944.468 960.561 , ~ 1.001.445 992.637 976.438
92.702 22.967 °'~~ ` :=;5 48.100 48.100 48.100
Saldobaten/lasten ~ -851.766 ~ -937.594
l:. Reserves I 5tand per I Stand per
31-12- 31-12-2008
-953.345 I -944.537 I -928.338
Stand per Stand per Stand per
31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012
~~Siá;~ ~: ~ m~
££9,:6,SS,'F'~'~r."~ ~. 4,.;#
Overige informatie
Onder het programma "Veiligheid" vallen de volgende in de productenraming opgenomen
producten:
Producten
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Portefeuillehouders:
Wat willen we bereiken?
Omschrijving
programma
Beleidsdoelstelling
/effect
Programmamanager: C. Zondag
Het programma openbare ruimte en milieu omvat het beheren, onderhouden,
verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur, de openbare ruimte en het
milieu binnen de gemeentelijke grenzen. ;
Binnen dit programma gelden de volgende doelstellingen:
· Het gefaseerd werken aan een adequaat kwaliteits- en veiligheidsniveau
van de gemeentelijke wegen, daarbij aansluiten op infrastructuur van de
aangrenzende wegbeheerders (Rijk, Provincie, buurgemeenten etc.);
· Het in stand houden van het rioolstelsel overeenkomstig de wetgeving en
zorgplicht van de gemeente.
· Het herzien van het verlichtingsplan Neerijnen i.v.m. veiligheid en energie-
besparing.
· In-en overzicht t.a.v. de programmering, fasering en prioritering van alle
beheertaken;
· Een samenhangende aanpak t.a.v. het actueel en toekomstig beheer en
onderhoud van de openbare ruimte;
· In- en overzicht t.a.v. alle aspecten van projecten die beheerconsequenties
kennen (bijv. mutaties in het areaal en gewenste c.q. haalbare
beheerkwaliteiten).
· Het behouden van een maximale bereikbaarheid onder andere door middel
van openbaar vervoervoorzieningen (Provincie), buurtbus en door de
gemeente betaalde vervoervoorzieningen (bijvoorbeeld inzake de WVG);
· Efficiënter onderhoud van de watergangen door de samenwerking met het
Waterschap te verbeteren;
· Voldoen aan en implementeren van toekomstige "Water Wettaken";
· Het, met behulp van het geactualiseerde groenplan, onderhouden,
aanvullen en in stand houden van het "structurele" openbare groen in de
gemeente;
· Het zowel passief als actief afstoten van niet-structureel en/of niet-
beeldbepalerid openbaar groen (bekendmaking verkoop via de website);
· Beheerbewust ontwerpen van de openbare ruimte bij
bouwgrondexploitaties;
· Voldoen aan de verplichtingen in de Wet Milieubeheer en andere relevante
wetgeving op het gebied van milieu;
· Het in stand houden en continueren van mogelijkheden tot het begraven en
bijzetten van overleden burgers;
· Het voldoen aan de wet WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse
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Kwaliteit
Uitvoeringskaders
Voldoen aan de eisen van het waterschap en de provincie inzake lozingen
vanuit de riolering op het oppervlaktewater respectievelijk watervisie en
waterparagraaf.
Verhelpen van storingen aan de riolering binnen 24 uur.
Het voldoen aan de zorgplicht, als eigenaar van openbare ruimten, voor de
watertaken.
Het onderhouden van wegen op een dusdanig onderhoudsniveau houden dat
deze veilig bereidbaar zijn.
Minimaal voldoen aan de wettelijke bepalingen en regelingen op het gebied
van milieu.
OmachrijvingVastgesteldDatumToelichting
doorvaetetelling
Beheersplan openbareCollegeGepland
verlichtindec 2008
UitvoeringsovereenkomstCollegeGepland
Waterscha Water landec 2008
Gemeentelijk RioleringsplanCollegeGepland
GRPdec 2008
Bomen beheersplanRaadGepland
'
Dec 08/
an 09
Beleidsvisie externe veiligheidRaadGepland
09-2008
BodemfunctiekaartCollegeGepland
OS-2008
Planuitwerking Duurzaam VeiligRaadGepland eind
2008
VerkeersveiligheidsplanRaadGepland eind
2008
Beleid begraafplaatsen &
Raad
10-07-2008
tarieven
Raambestekken onderhoudCollege11-07-2008
asfalt en elementverhardin
LandschapsontwikkelingsplanRaad08-02-20oe
LOP;
Ba er lan buiten ebiedColle eo7-02-2008
Groenbeheer lanColle eo7-02-2008
Milieu Uitvoerings ProgrammaRaad20-12-2007
2008-2010
Water lan Deel 1Raad26-04-2007
Meerjaren onderhoudsplan
wegen en projecten plan-Collegeo3-07-2007
uitwerking Duurzaam Veilig
2007-2016
Beleid Hogere grenswaarde
weg- en railverkeer gemeenteCollege26-06-2007
Neerï nen
Re ionaal StookbeleidColle e2007
Duurzame Energie inRaad08-09-2005
Rivierenland
Meerjaren onderhoudsbestek
maaien wegbermen en schonenCollege08-03-2005
water an en 2005 t/m 2008
Professionalisering van deRaad03-02-2005
Milieuhandhaving
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Ontwikkelingen
Voor het wegbeheer is een nieuw beheersplan opgesteld. Het is gebaseerd op
een totale inspectie. De daaruit verkregen informatie is basis voor de
meerjaren ramingen. Om de wegen begaanbaar te houden en de veiligheid te
waarborgen zal er in de komende jaren moeten worden geïnvesteerd.
Oorzaken zijn toename van mobiliteit, toerisme en verkeersbewegingen.
De wijziging van de toelating van onkruidbestrijdingsmiddelen kan leiden tot
een wijziging in de aanpak van bestrijding op wegen en paden.
Rijksbeleid verplicht de opstelling van een waterplan per gemeente. De visie is
gereed gekomen in 2007, het uitvoeringsplan is in 2008 vastgesteld. In het
uitvoeringsplan is het Europees beleid'Kader Richtlijn Water' meegenomen.
De gemeentelijke (stedelijke) watergangen zijn d.m.v. convenanten 'schoon'
overgedragen aan het waterschap.
De gemeente moet voldoeri aan de diepte schouw in 2013, het gevolg is dat
de gemeente een inhaalslag moet maken met het baggeren in het
buitengebied.
De gemeente wordt verzocht in verband met de waterschapseisen te voldoen
aan extra waterberging. Tevens is het peilbuizen besluit van kracht geworden.
Periodiek onderhoud van bomen is een wettelijke verplichting om
aansprakelijkheid te voorkomen. Het onderhoud moet aantoonbaar zijn
vanuit het dossier.
Besluit Externe Veiligheid (risicokaarten, basisnet en doonverking in
bestemmingsplannen).
Uitgaande van het door de raad vastgestelde beleid begraafplaatsen in
2005 om de begraafplaatsen niet te centraliseren is er gekozen voor de
ontwikkeling en uitbreiding van begraafplaatsen bij de kernen.
Samengaand met de automatisering is een juiste registratie mogelijk.
Gestreefd wordt een zo laag mogelijk tarief te handhaven bij een
kostendekkende begroting o.a. tweediep begraven is daarbij onderdeel
van beleid.
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt bijgesteld.
Er is inmiddels een kader geschapen voor een regionaal rioleringsplan.
Verschillende watertaken gaan samen met het verbrede rioolrecht.
Door het ontstaan van het RSP is een goede samenwerking tot stand
gekomen in Regionaal verband waarbij grensoverschrijdende projecten tot
stand komen vanuit het programma'Eigen-Wijs Rivierenland'. Binnen dit
programma zijn o.a. opgenomen de RSA projecten en vroegere RUP
projecten.
In 2008 is de wet WION van kracht geworden. ledere netbeheerder moet
voldoen aan de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netwerken.
Hiervoor dient ieder netwerk (o.a. riolering, duikers, kabels en leidingnet)
digitaal toegankelijk te zijn.
Omgevingsvergunning met ingang van 2009
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Wat gaan we daar voor doen?
Wegen en verlichting:
Planning: 2009
Toelichting: Voor de wegen zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het oplopen van
verder achterstallig onderhoud te voorkomen. Het nalaten van onderhoud aan
wegen verkort de levensduur van een weg en leidt tot reconstructies binnen de
gestelde cycli. Daar er geen extra budget is voor reconstructies en bermonder-
houd zal dit ook daar waar dit noodzakelijk is plaatsvinden vanuit het onder-
houds budget. Met ingang van 2009 is structureel € 100.000,-- extra ter
beschikking gesteld. In 2008 zal een nadere analyse van de onderhoudskosten
plaatsvinden. Bij het bekend worden van de septembercirculaire zullen de
financiële mogelijkheden nader bekeken worden.
In samenwerking met de provincie zal op de Graaf Reinaldweg met de kruising
Marijkestraat (N 830) een rotonde worden aangelegd. De gemeente draagt in
2008 € 255.000,-- bij in de kosten van aanleg. Dit bedrag is conform de
Voorjaarsnota 2008 ten laste van de Algemene reserve geboekt.
Het onderhoud van de verlichting is in regionaal verband uitbesteed.
Een verlichtingsplan voor vervanging van masten en berekening van juiste
Iichtsterktes en plaats, wordt in 2009 gerealiseerd. Gelden hiervoor waren al in
de begroting 2007 toegekend, nu begroot voor 2009.
Riolering aanleg en onderhoud
Planning: 2009
Toelichting: Het bestaande Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) liep tot 2007. Aanpassen
van het GRP is een wettelijke taak. In deze aanpassing zullen alle nieuwe
beleidsaanpassingen van de overheid zoals: Kaderrichtlijn water, waterbeheer
20s~a eeuw, Nationale Bestuursovereenkomst water (NBW) en de Wet
verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken worden meegenomen.
De ondenverpen die worden herzien zijn: het verbrede Rioolrecht, uitbreiding en
wijzigingen, renovaties, onderhoud en reiniging, kostenberekening en bedrijfs-
voering. Nog eind 2008 zal het plan aan de raad worden voor gelegd. Aangezien
Riolering budgetneutraal verloopt zullen financiële gevolgen uit het GRP
gecompenseerd worden door hogere tarieven. Dit zal in een begrotingswijziging
na vaststelling door de Raad in de financiële administratie worden verwerkt.
Water beheer
Planning: 2009
Toelichting: De gemeente moet voldoen aan de diepte schouw ín 2013, het gevolg is dat de
gemeente een inhaalslag moet maken met het baggeren in het buitengebied
hiervoor zijn extra middelen noodzakelijk om achterstanden weg te werken.
Hiervoor is een bedrag van € 36.000,-- structureel opgenomen.
Naast schouwen en baggeren van de watergangen zelf zijn er diverse
waterelementen als beschoeüng, duikers, bruggen en peilbuizen verspreid over
Neerijnen aanwezig die aan de waterschapseisen moeten voldoen. Voor deze
overige wateraspecten is nog niets in een meerjarenonderhoudsplan
opgenomen. Voor het inventariseren en het opzetten van beheersplannen is
voor 2009 € 40.000,-- opgenomen in de begroting. Voor de beleidsuitvoering
van waterschapstaken is een structureel bedrag van € 50.000,--opgenomen.
Bomenbeheer
Planning: 2009
Toelichting: Het Bomenbeheer zal worden geautomatiseerd waarbij inventarisatie en
structurering van het onderhoud plaats vind. Tevens zal de uitvoering planmatig
ter hand worden genomen om daarmee aan de wettelijke verplichting te
voldoen en claims te voorkomen. Voor het inventariseren en het verwerken tot
een digitaal maatregelen pakket is éénmalig op genomen € 15.000,--.
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Het uitvoeren van de maatregelen en het registreren van bevindingen bedraagt
jaarlijks € 30.000,--.
Uitvoering Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
Planning: 2009
Toelichting: Voor de uitvoering van de projectenlijst uit het LOP wordt jaarlijks een voorstel
gedaan aan de raad. De projecten worden in de loop van het jaar voorbereid.
Voor de uitvoering van de projectenlijst is in 2008 een reserve gevormd van
€ 75.000; -. De uitvoeringskosten zijn voor 2008 t/m 2010 in de meerjaren
begroting geraamd op € 25.000,-- perjaar en worden t.l.v. de reserve gebracht.
Voor de voorbereiding en begeleiding van de projecten is in combinatie met de
gemeenten Lingewaal en Geldermalsen een landschapscoördinator aangesteld.
Structureel is hiervoor € 10.000,-- perjaar beschikbaar.
Onderhoud groenvoorziening:
Planning: 2009
Toelichting: Door het realiseren van nieuwe bestemmingsplannen neemt de uitbreiding van
het groenareaal toe. Het groen wordt geïnventariseerd en toegevoegd aan het
groenbeheersplan zodat een vakkundig beheer kan plaatsvinden. Voor aanleg
wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van arbeidsextensief groen.
Voor de areaaluitbreiding is € 25.700,-- beschíkbaar.
Begraafplaatsen uitbreiding en ruiming
Planning: 2009
Toelichting: In voorbereiding zijn de uitbreiding van de begraafplaats met parkeerplaats te
Waardenburg. Tevens wordt onderzocht of het renoveren van het oude
gedeelte algemene graven tot de mogelijkheden behoort. Ook wordt in het plan
voorzien om de begraafplaats op hoogte te brengen zodat tweediep begraven
kan worden. Het beleid wordt duidelijk weergegeven in de nota.
Implementatie Omgevingsvergunning
Planning: 2008 e.v.
Toelichting: Naar verwachting treedt in 2010 de wet omgevingsvergunning in werking. De
omgevingsvergunning moet leiden tot een vermindering van de administratieve
lasten voor burgers en bedrijven. Naast de procedurele wijziging van de
behandeling van aanvragen van vergunning zijn er een aantal aanpassingen
nodig aan de huidige automatiseringssystemen om onderling uit te wisselen en
digitale aanvragen te kunnen verwerken. Hiervoor is in de Voorjaarsnota 2008
al € 35.000,-- gereserveerd.
Aanpassingen automatisering a.g.v. Wet Omgevingsvergunning
Planning: 2009
Toelichting: In 2009 gaat de wet Omgevingsvergunning in werking. De aanpassingen aan
de huidige automatiseringssystemen om onderling uit te wisselen en digitafe
aanvragen te kunnen vervverken kosten voor onze gemeente ongeveer
€ 20.000 bedragen. Dit bedrag kan in 5 jaar worden afgeschreven.
Opstellen / bodemkwaliteitskaart a.g.v. Besluit Bodemkwaliteit
Planning: 2009
In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Een bodemfunctie
kaart is hiervoor opgesteld. De afweging voor een eventuele
bodemkwaliteitskaart zal nog moeten worden gemaakt.
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Opstellen eventueel geurbeleid a.g.v. Wet geurhinder en veehouderij
Planning: 2008/2009
Om inzicht te krijgen in de (toekomstige) geurbelasting van intensieve
veehouderijen op (toekomstige) geurgevoelige objecten (o.a. nieuwe
bouwprojecten) zullen op basis van een quick scan de mogelijke knelpunten
naar voren komen. Voor deze knelpunten kan gebiedsspecifiek geurbeleid
worden opgesteld. De kosten hiervoor worden meegenomen in de bouwleges.
Aanschaf en inrichting bodeminformatiesysteem
Planning: 2008/2009
De kwaliteit van de bodem is voor burgers, bedrijven en overheid vaak een
belangrijk aspect. Te denken valt bijvoorbeeld aan grondtransacties. Tevens is
de gemeente verplicht om milieu-informatie zoveel mogelijk openbaar te maken
(Verdrag van Aarhus). Om de bestaande kwaliteit aan te kunnen geven is een
goed werkend bodeminformatiesysteem nodig. De kosten hiervoor worden
gedekt uit het budget voor digitalisering.
Beleid vergunningverlening
Planning: 2008/2009
Vanuit de VROM-inspectie is de aanbeveling gekomen om beleid voor
(integrale) vergunningverlening op te stellen. Het opstellen van dit beleid zal
paraflel lopen met de implementatie van de Omgevingsvergunning. De kosten
hiervan zijn opgenomen in het budget voor de implementatie
Omgevingsvergunning.
Geluidsreducerende maatregelen spoor Waardenburg
Planning: 2009
Op basis van klachten uit het verleden is gebleken dat de spoorviaducten
Steenweg en Zandweg (Waardenburg) en het spoortraject zelf een grote mate
van geluidshinder veroorzaken. Dit is met onderzoek bevestigd. Hiervoor zullen
in 2009 geluidsreducerende maatregelen worden genomen met subsidie van
het ministerie van VROM.
Wat mag het kosten?
a. Prioriteiten IInvestering IJaar I,`s~~~g~'~I882
ng Ing I
Be2Ba
ng I
Bestedin
gtf ,0100112012
Lasten_
Beleidsondersteuning~;,;;"~~"m
i
°
!
watertaken,
y
z
W ~ :=:i
~1' Y. .50.00050.00050.000
Üitvoeren ba........ëf...........
werkzaamheden
'~

g
buiten ebied
~.
~ ~ ~s
~`36.00036.00036.000
BeheerspÎannën'.........'~~_~~g . ~~~
wateras ecten

_...__.....P......_............................_._
~~r
n
z~ia x (Y' .
lJitvoering~j~ ~ `.~ ~ i~~F
`
bomenbeheerr::: . '~
~k.30.00030.00030.000
Landschaps-~g
'
,
~
~
ü''~
coördinatort~~
~OC
~10.00010.00010.000
226.000
Baten
Dekking verbreed126.000 86.000 86.000 86.000
rioolrech
t_ _
_
_ _
Totaal baten86.000 86.000 86.000
~
~~_
Saldo baten/lasten~~~~
4~~'~?~~0°i~S~,;~; -140.000 -140.000 -140.000
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b. Bestaand
beleid
Totaallasten
Totaal baten
Saldo
batenllasten
c. Reserves
Calamiteiten bomen.....
Rondweg_ Est-.............
~Landschapsonlwikke-
2007 I2008I$3 ~,~{Ï{~: ~~s~.~l2010I 2011I 2012 I
4 317 6776 105 172~~,~07~ç~j ~~6 070 033~ 6 073 O88~ 6 107 673
1 482 0022 912 298~~$$ ~ )2 987 293~ 3 000 998~ 3 046 998
Stanti per Stand per
31-12-2007 I 31-12-2008
40.000 40.000
22.706 0
Stana per Stand per Stana per
31-12-2010 I 31-12-2011 I 31-12-2012
0
Overige informatie
Onder het programma "Openbare ruimte en milieu" vallen de volgende in de productenraming
opgenomen producten:
Producten
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het Hoofd
Wat willen we bereiken?
G.J. de Kruiff
Omschrijving Dit programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen
programma van lokaal onderwijsbeleid, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van
diverse doelgroepen, de buiten-, voorschoolse- en vroegschoolse
Beleidsdoelstelling/ ~ De school is een van de basisvoorzieningen in de dorpen. De doelstelling
effect van dit programma is het behoud, maar ook een goed beheer en onderhoud
van de scholen. Jongeren moeten na het afsluiten van hun leerplichtperiode
in het bezit zijn van een startkwalificatie, om daarmee een goede kans te
verwerven op de arbeidsmarkt. Het vergroten van kansen van jongeren
vermindert problemen op lange termijn. Behalve dat het de kansen op de
arbeidsmarkt verhoogt, heeft het ook een positieve invloed op de
oezondheid en ander sociale en emotionele ontwikkelingen.
Kwaliteit I Op de juiste wijze uitvoering geven aan de wettelijke regelingen op
çtebied van onderwüs en kinderopvanp.
UitvOeringskadersomschriJvingVastgesteldDatum-~-Toelichting
doorvaststellin
Nota OuderenbeleidRaadGepland
Jan. 2009
Inte raal Huisvestin s PlanRaad10-07-2008
Verordening onderwijshuis-Raad22-11-2007
vestin
VerordeningCollege31-07-2007
Leerlin envervoer
Ontwikkelingen
1. Ontwikkeling van de brede school gedachte.
2. Ontwikkelen van voorzieningen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie
(WE)~
3. Het voorzien in adequate- en passende huisvesting van scholen.
4. Het realiseren van de Lokale Educatieve Agenda (LEA)
Toezichthoudende functie (o.a. veiligheid en hygiëne) i.h.k.v. van
kinderopvang.
Veranderende landelijke kaders (naar een basisvoorziening) en
marktwerking kinderopvang.
Scholen verantwoordelijk voor tussenschoolse opvang.
Implementatie van de Wet op de Jeugdzorg (regionaal convenant),
waaronder onderwijszorgstructuren, voorlichting en preventie.
Nieuwe wettelijke kaders voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
Regionale samenwerking op leerplicht en voorkomen voortijdig
schoolverlaten.
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Wat gaan we daar voor doen?
Het realiseren van een lokale educatieve agenda (LEA)
Planning: 2009
Toelichting: Gemeente en schoolbesturen bepalen op basis van gelijkwaardigheid
de inhoud van de lokale educatieve agenda met als doel de onderwijs-
achterstanden bij kinderen te voorkomen c.q. te bestrijden. Met de
schoolbesturen zullen we vaststellen: welke thema's hebben prioriteit,
hoe wordt aan deze thema's gewerkt, wie is waarvoor verantwoordelijk7
Inmiddels is, met ondersteuning van Oberon, gestart met het opstellen
van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) Neerijnen. In de LEA wordt
onder andere aandacht geschonken aan de (smalle) brede school, de
zorgadviesteams (ZAT), meer bewegen, Passend onderwijs en Centra
voorjeugd en gezin. De lokale educatieve agenda is de toekomstige
inhoudelijke onderlegger van het lokale ondenvijsbeleid.
Het versterken van de Voorschoolse Educatie
Planning:2009
Toelichting:Het rijk stelt jaarlijks tot 2010 middelen ter beschikking om
onderwijsachterstanden bij leerlingen te voorkomen en te bestrijden.
Deze middelen mogen alleen ingezet worden voor het versterken van
de voorschoolse educatie, het opzetten van monitoring, bereik
doelgroep- kinderen, het inrichten van een schakelklas en de
professionalisering van de peuterspeelzalen. Gemeente en
schoolbesturen bepalen op welke wijze deze middelen worden ingezet
dat wordt vastgelegd in een Plan van aanpak.
RegionaliseringLeerplicht
Planning:2009
Toelichting:Er bestaan vergaande plannen voor regionale samenwerking bij de
uitvoering van de leerplicht. De plannen zullen in 2009 concrete vormen
krijgen.
Onderwijshuisvesting
Planning:2009
Toelichting;Op basis van het IHP (Integraal Huisvestings Plan) Neerijnen 2008-
2017 wordt de huisvesting van het primair onderwijs voor de komende
jaren gerealiseerd. De voorbereidingen voor de nieuwbouw en
uitbreiding van scholen (onder andere bestemmingsplanprocedure,
opstellen programma van eisen) in Haaften, Tuil en Varik zijn gestart en
worden in 2009 verder uitgewerkt.
Voor het IHP is voor 2009 € 100.000,-- en voor 2010 e.v. structureel
€ 200.000,-- beschikbaar gesteld. De nieuwbouw van de OBS en CBS
te Haaften zijn begroot in 2010. De nieuwbouw van de CBS te Tuil staat
gepland in 2012. De kapitaallasten voor de nieuwbouw worden t.l.v. de
Bestemmingsreserve Buitenkant scholen gebracht.
Onderwijsachterstandenbeleid
Planning:2009
Toelichting;Het bestrijden c.q. voorkomen van onderwijs (lees- en taal-)
achterstanden, met name in de voor- en vroegschoolse periode is een
speerpunt. Met name het opsporen en monitoren van leerachterstanden
en het aanbieden van leermogelijkheden in de voorschoolse periode
zijn daarin zeer bepalend. Daarnaast zal gekeken worden naar
integratie van de peuterspeelzalen in het basisonderwijs of
professionalisering van de peuterspeelzalen. Ook ondersteuning bij
opvoeden vanuit de scholen wordt hierin meegenomen.
Een werkgroep is bezig een en ander verder uit te werken, hiervoor is in
de Voorjaarsnota € 27.500,-- beschikbaar gesteld.
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Wat mag het kosten?
a. PriOfIteÎten Investerlng Jaar a'~~iÏ~~ t tt~~i~a~Iÿ; Begroting Begroting I BegFótlng I
beateding ~.~,~tiQ~~'~su~~~, 2010 2011 2012
Lasten
~c~ÿj~~'~r;aÇ~~~ ~~3~27.50027.50027.500
standenbeleid
Huisvesting OBS1.27g,4152010~~,~F''~~r. ~L
'
n31.960100.51598.758
Haaften" ,
f;'i~~~~~;
.
Huisvesti~-....CBS.....
g
1.599.091
2010
y °v~~ ~~F
39.977
125.729
123.530
Haaften
Huisvesting CBS Tuil1.571.2282012
~39.281
Totaal lasten~~Ï -L-, ,~~ , ~!~299.437453.744489.069
Baten
Kapitaallasten scholeni~;; ~~~t'~
t.l.v. BR Onderhoud,e,~p~`, ~Ï,

'
~,
71.937
226.244
261.569
buitenkant scholen~,x:~
.,a;;i'F
r~i~~;
Totaal baten"~- `~;71.937226.244261.569
x ~ .s
"~
Saldo baten/lasten~,';'"-227.500-227.500-227.500

b. Bestaand beleidRekeningBegroting-
ia~
~_"BegrotlngBegrotingBegroting
2
12
20072008,201020110
Totaal lasten ~1.568.988~ 1.911.338~H~;~~~Ë~~~;I)1.812.078 ~1.643.180 ~1.615.893
Totaal batenL 401 513~ 727 642~ ~~ =6~~'=~618 910 ~460 656 ~464 904
Saldo baten/lasten I -1.167.475 I -1.183.696
c. Reserves
Stand per Stand per
31-12-2007 I 31-12-2008
-1.193.168 I -1.182.524 I -1.130.989
stand per ' Stand per I stana per
31-12-2010 I 31-12-2011 31-12-2012
Onderhoud buitenkant
814
307
703.154'r x~ ;"
~~j~$~~ ~ w
920.308
902.012
823.628
s~hoolgebouwen
.,." ws;=
.,.".,._,.,..___."
_
5-jáarfjkseafrekemng27.q390~,k~~.'`' '~ ~`r'"000
baeisondervuijs
~
~~~, ~ ~`.
~
lëër
ëamennaa
rschoóÎ8.0080~.l,i:~
~d~k;~; :v. s'000
_
Ö.Ä.L.T.ÏG.Ö.Ä-beÏëid61.09445.836ó3 :~; . :ik45.83645.83645.836
Overige informatie
Onder het programma "Onderwijs en kinderopvang" vallen de volgende in de productenraming
opgenomen producten:
Producten
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5.
Portefeuillehouders:
Wat willen we bereiken?
Omschrijving
programma
Beleidsdoelstelling/
effect
Van het Hoofd Programmamanager: G.J. de Kruiff
Het programma "Kunst en cultuur" omvat het realiseren en in stand houden
van voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur en het stimuleren van
de culturele ontplooüng en ontwikkeling van de inwoners van Neerijnen in
het bijzonder van de jeugd.
Het monumentenbeleid heeft tot doel het in stand houden van de zichtbare
Het stimuleren van een actieve participatie van de bevolking in diverse
uitingen van kunst en cultuur.
Het in stand houden en uitbreiden van voorzieningen (onder andere de
bibliotheek-voorziening) en het culturele erfgoed in de gemeente.
Het in stand houden van cultuurhistorische elementen in onze leefomgeving
draagt binnen de ruimtelijke ordening bij aan de kwaliteit van de
Kwaliteit De bestaande rijksmonumenten (96) en gemeentemonumenten (147)
worden zoveel mogelijk behouden in de oorspronkelijke staat waarbij zoveel
mogelijk rekening gehouden wordt met de bruikbaarheid van de objecten.
De kennis over de monumenten in de context van de geschiedenis draagt
bü tot de bewustwordina van deze unieke kwaliteit.
Uitvoeringskadersomecnrqwngvast9estea
dooroatum
vaststellinroencnen9
ArchiefverordeninRaad24-04-2008
Nota Kunst en cùltuurbeleid
Neeri'nen 2006-2009Raad21-12-2006
MonumentenverordeninRaad07-07-2005
SubsidieverordeningRaad20-12-2001
Ontwikkelingen ~ Uitbreiding bibliothekenaanbod met twee nieuwe vestigingen in MFC's
Uitvoering geven aan nota "Kunst en cultuurbeleid 2006-2009".
Gebiedsgericht cultuurbeleid: regionaal cultuurprogramma 2009-2012.
Herzien monumentenbeleid.
Opstellen gemeentelijk archeologiebeleid (op grond van Verdrag van Malta).
Oostellen archeolo4ische waardenkaart en archeoloaische beleidskaart.
Wat gaan we daar voor doen?
Regionaal Archief Rivierenland
Planning: 2009
Toelichting: Het Streekarchivariaat West-Betuwe (SAWB) is in de huidige vorm te klein om
de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de statische archiefbescheiden van
de gemeente Neerijnen te waarborgen. Om de continuïteit te waarborgen en te
kunnen blijven voldoen aan de eisen die de Archiefwet aan ons archiefbeheer
stelt was het noodzaak hier een structurele oplossing voor te zoeken. Daarom
heeft de bestuurscommissie van het SAWB besloten om per 1 januari 2009 te
fuseren met het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel. De bijdrage aan
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her RAR wordt fase gewijs verhoogd, zodat wij in 2012 op het structurele
bijdrage bedrag zitten. In 2009 €18.336 oplopen tot € 52.229 in 2012.
Gebiedsgericht cultuurbeleid
Planning: 2009
Toelichting: Het beleidsdocument Kunst-en Cultuurbeleid 2006-2009 loopt tot 2009. Na
2008 moet het beleid nog beschreven worden. Door een budget ( € 3.000,--) te
reserveren voor Gebiedsgericht cultuurbeleid kan er in Rivierenland aanspraak
gemaakt worden op een deel van het provinciaal budget van 1 miljoen euro
voor de jaren 2009-2012.
Monumentenbeleid
Planning: 2009
Toelichting: Het totale gemeentelijke monumentenbeleid (zoals het vergunningstelsel,
subsidiebeleid etc.) zal in 2009 nog nader bezien worden.
Opstellen archeologische waardenkaart
Planning: 2009
Toelichting: Opstellen archeologische waardenkaart. Na de vaststelling van het
archeologiebeleid, zal de archeologische waardenkaart worden opgesteld.
Wat mag het kosten?
a. Prioriteiten I Investering I gesteding i~°'~~~;(Í~ß~l ga2010ng I ga2011ng I ga2012ng I
Lasten
Archief (SAWB) .~..w r~ ~~ 32.560 36.294 52.229
Totaal lasten
Baten
Totaal baten
Saldo
batenllasten
b. Bestaand
beleid
Totaallasten
Totaal baten
Saldo
batenllasten
3.000
2007 - ~ 2008 i~~`ds.~-z~:~Ö~9`>i~ít'·.;i 2010 i 2011 ~ 2012
410.302 436.388 i~s?ze~4~ °',s . ~" 341.075 315.405 313.145
C. ReSONBSStand per
31-12-2007Stand psr
31-12-2008...~~~,,,~~~
~'8 rt'~
~~t( ~ ~~.
~~t~~
~
~stana psr
31-12-2010
(Raming)~[ilg~.~(Raming)
Kunstbaleid50.14547.995,~.Le·47.995
_
Mönümenten75.g0150.901'
~'o-;,~~~ a~~0
(subsidies),
-~."~~~.,, ";,
Stana per stana per
31-12-2011 I 31-12-2012
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Overige informatie
Onder het programma "Kunst en cultuur" vallen de volgende in de productenraming opgenomen
producten:
Producten Bibliotheekwerk Kunstzinnige vorming
Volwassenenwerk Overige kunst
Monumenten ~ Streekarchief
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6.
Portefeuillehouders: Wethouder Prosman ~vv~~ Programmamanager: G.J. de Kruiff
Wat willen we bereiken?
Omschrijving
programma
Beleidsdoelstelling/
effect
Bestaande voorzieningen instand houden en waar mogelijk verbeteren
alsmede nieuwe toeristisch/recreatieve mogelijkheden stimuleren die qua
aard en schaal passen in hun omgeving.
Het vergroten van de
van:
· het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede sport- en
speelvoorzieningen;
· het stimuleren van actieve en passieve sportbeoefening en recreatie.
Realiseren van economische groei en welzijn in Neerijnen en Rivierenland
door bevordering van toerisme.
KwaliteitWettelijke eisen kwaliteit speelvoorzieningen aan de hand van het handboek
"veiligheid van speelgelegenheden" en de normen van de CEN.

Uitvoeringskadersomscnrqvingvastgesteia
dooroatum
vaststellinroelicntió9
SubsidieverordeningRaadGepland
eind 2008
Toeristische recreatieveRaadOS-02-2007
visielactieplan Rivierenland
2007-2011 "Kansentussen
de di'ken
S ortaccommodatiebeleidRaad2003
Ontwikkelingen
Stimulering van het Rijk van de Breedtesport. Neerijnen heeft een subsidie
gekregen voor het BOS-project vanaf 1 januari 2007.
Gemeente participeert in regionale toeristische projecten die voor Neerijnen
(en de regio) van belang zijn.
Toenemende belangstelling voor cultureel ertgoed.
Toename van de vrije tijd met als gevolg dat de vraag naar recreatie,
(cultuur-historisch) toerisme en sport toeneemt.
De verwachting dat de lopende trend van beëindiging bedrijfsvoering in de
agrarische sector zich zal voortzetten. Dit betekent dat rekening gehouden
moet worden met mogelijkheden voor functieverandering en verbrede
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Wat gaan we daar voor doen?
Accommodatiebeleid
Planning: 2009
Toelichting: Als eerste stap op weg naar nieuw accommodatiebeleid is uitgebreid
ge1'nventariseerd wat er nu is en op welke wijze dit wordt gefinancierd
en beheerd. Op hoofdlijnen: de gemeente Neerijnen beschikt over veel
voorzieningen die met relatief weinig gemeentelijke steun operationeel
zijn.
De grote betrokkenheid van de inwoners van de kernen zorgt er voor
dat er met veel zelfwerkzaamheid en eigen initiatief voorzieningen in
stand worden gehouden. De accommodaties leveren ook een
belangrijke bijdrage in het op peil houden van de leefbaarheid van de
kernen. Deze functie wil de gemeente waarborgen.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het formuleren van
uitgangspunten voor het nieuwe accommodatiebeleid. Op basis van de
inventarisatie en de te formuleren uitgangspunten wordt het mogelijk
een beeld te schetsen van het toekomstige accommodatiebeleid. Het is
de verwachting om uiterlijk in het voorjaar van 2009 toekomstig
accommodatiebeleid aan uw raad voor te leggen. In deze begroting zijn
geen wijzigingen op financieel gebied opgenomen deze zullen na
vaststelling via een begrotingswijziging verwerkt worden.
Subsidiebeleid
Planning: 2008/2009
Toelichting: In het collegeprogramma 2006-2010 is uitgesproken om het
gemeentelijke subsidiebeleid te gaan herzien. Het is het voornemen om
een nieuwe algemene subsidieverordening welzijn op te stellen en het
opstellen, per beleidsterrein, van bijbehorende beleidsregels. Concreet
zal het de volgende beleidsterreinen gaan betreffen:
. Welzijn: Thuiszorg en maatschappelijk werk; jeugdwerk; welzijn
ouderen en peuterspeelzalen
. Cultuur: gebiedsgericht cultuurbeleid vanuit de regio Rivierenland
. Sport
De algemene subsidieverordening geeft het formeel juridisch kader
voor het verlenen van de subsidies. De beleidsregels geven, samen
met bestaande beleidsnota's het inhoudelijk kader van de
subsidieverlening.
Eén van de eerste stappen betreft het opstellen van een start- en
kadernotitie, welke ook dient als basis voor de bestuurlijke opdracht om
de verordening te herzien.
Vanzelf zal het een interactief proces met het'veld" gaan worden.
Het is het streven om in het voorjaar van 2009 het subsidiebeleid
herzien te hebben.
Speelplekkenbeleid
Planning: 2009
Toelichting: Door de raad is jaarlijks structureel € 15.000,-- meer beschikbaar
gesteld. In de gebieden waar speelplaatsen, met name trapveldjes,
ontbreken worden de beschikbare middelen onder meer ingezet.
Verder wordt een eerste aanzet gemaakt voor een beleidsnotitie dat
vraaggericht kan inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. In dit
beleid wordt in elk geval de interactie gezocht met inwoners en jeugd.
Ook wordt een aanzet gemaakt om een koppeling tot stand te brengen
met de ontwikkeling van nieuwe te bebouwen gebieden waarbinnen
normatief rekening wordt gehouden met de inrichting van speelplekken.
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"Kansen tussen de dijken"
Planning: 2009
Toelichting: Uitvoering van actiepunten voortkomend uit het toeristisch-recreatieve
Visie en Actieplan Rivierenland 2007-2011:
1. Website gemeente Neerijnen voorzien van toeristische
informatie.
2. Behoefte onderzoeken en initiatieven ondersteunen voor de
inrichting/uitbreiding van toeristische informatiepunten in de
gemeente Neerijnen, wellicht door het plaatsen van
internetzuilen.
3. Waar mogelijk en wenselijk faciliteren van initiatieven voor
verblijfsrecreatie. Hier zijn mogelijk (provinciale) planologische
problemen te verwachten. Dit vraagt de nodige aandacht van
het cluster ruimtelijke ordening.
4. Stimulering plattelandstoerisme
5. Ontwikkeling TOP (toeristisch opstappunt)
6. Plaatsen en onderhouden uniforme informatievoorziening,
welkomstborden en regionale borden voor toeristen en
recreanten.
7. Fietsknooppuntensysteem
8. Vervolg & Route
De eenmalige bijdrage voor de Gemeente Neerijnen ad € 6.844,-- is in
de exploitatie van 2007 meegenomen.
Bruine bordeNToeristische objectbewijzering
Planning; 2009
Toelichting: Het project bruine borden of toeristische objectbewijzering vloeit voort
uit ons regionaal toeristisch actieplan "Kansen tussen de dijken". Het
gaat hierbij om de verwijzing naar restaurants, hotels en andere
toeristische objecten door middel van bruine borden. O.a. op landgoed
Marienwaerdt en in de gemeente Druten zijn ze al geplaatst volgens het
daarvoor opgestelde handboek voor Rivierenland/GeIderland. De
kosten worden gedragen door ondernemers, gemeenten en via
subsidie van de provincie. Als een gemeente mee wil doen, dan moet
zij het maximale bedrag van € 36.000,-- reserveren. De uiteindelijke
prijs is uiteraard afhankelijk van het aantal borden, dat de
gemeente/ondernemers willen. Dit wordt per gemeente uitgewerkt. De
portefeuillehouders hebben unaniem ingestemd met dit project.
Wat mag het kosten?
a. Prioriteiten
Lasten
Speelplekkenbeleid
Bruine borden
Totaal lasten
Baten
Bruine borden tlv
AR
Totaal baten
Saldo
baten/lasten
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b. Bestaand
beleid
Totaallasten
Totaal baten
Saldo
batenllasten
c. Reserves
Buitensportaccomm.
Bos-project
2007 I 2008 I~:~?ë:.. ~~p:0.9~.a~.'~~':I 2o1 o
415.744 439.573 ; ~^ ~~ =~i 470.265 ~ 451.287 ~ 449.927
1t 12~2007 I 31t 12 2008 ~~'~"~~ ïy'I 31t 12 2010 I 31t 12a2011 I 31~ 12a2012
s3.s7o s3.s7o y;?~~r~~~~~,qïj~ s3.s7o s3.s7o s3.s7o-
0 25.458 -~ ~:_;..,v ~ ~,i '';: 8.487 8.487 8.487
Overige informatie
Onder het programma "Sport, recreatie en toerisme" vallen de volgende in de productenraming
opgenomen producten:
Producten
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Burgemeester
Portefeuillehouders: Wethouder Van het Hoofd Programmamanager: G.J. de Kruiff
Wethouder Sijbers
Wat willen we bereiken?
Omschrijving
programma
Beleidsdoelstelling/
effect
Kwaliteit
Het programma "Welzijn en zorg" omvat de sociale voorzieningen,
gehandicaptenzorg, maatschappelijke begeleiding en advies,
vreemdelingenopvang, sociaal-cultureel werk (jeugd en jongeren, ouderen
en andere doelçtroeoenl en
Toegankelijkheid verhogen van sociale voorzieningen voor degenen die van
die voorzieningen afhankelijk zijn (gehandicapten, inkomensvoorziening,
refntegratie).
Het activeren van uitkeringsgerechtigden naar arbeid.
De leefbaarheid in de dorpen vergroten door middel van:
· Creëren van voorzieningen en faciliteiten om diverse activiteiten tot stand
te kunnen brengen;
· Het bevorderen van zelfstandig wonen van ouderen;
· Actieve participatie van vrijwilligers en betrokkenen;
· Het uitbreiden van voorzieningen voor de jeugd in samenspraak
ontwikkeld.
Op juiste wijze uitvoering geven aan wettelijke regelingen op het gebied van
sociale verzekeringswetten.
Kwaliteitseisen:
- Uitkeringen voldoen aan de eisen van de rijksoverheid en accountant;
- Uitvoering van de uitkeringsregelingen voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen, verificatierichtlijn en werkprocesbeschrijving;
- Uitvoering van de uitkeringsregelingen gebeurt binnen de daarvoor
gestelde termijnen;
- Het aantal correcties in bezwaar en beroep is van beperkte omvang;
- In de uitvoering werk en inkomen is de gerichtheid op
arbeidsinschakeling en/of activering leidend.
UitvoeringskadersOmschrijvingvastgestea
dooroatum
vastetellinroelicntiny
Reïntegratieverordening Wet
Werk en Bi'stand Neeri'en 2007Raad20-03-2008
Beleid NUGCollege20-05-20o8
Schuld hUl sanerinCollege13-05-2008
Bfzondere Bi~standsbeleidCollege11-03-2008
Verordenin WIRaad22-03-2007
Verordeningen WWB
maatregelen,
toesla en/verla in enRaad29-09-2006
WMO beleidsplan 2007-
2010Raad28-09-2006
WMO verordeninRaad28-09-2006
Beleidsplan
Volks ezondheidRaad28-09-2006
_
Kadernota WMORaad6-2006
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Ontwikkelingen Vanaf 2007 zijn de taakstellende afspraken betreffende het bijstandsvolume
tussen het ministerie SZW en de VNG vertaald naar onze gemeente. Tot en
met 2011 willen we gericht werken aan het verminderen van het aantal
mensen met een Wwb uitkering. Inmiddels heeft de gemeente Neerijnen
eind 2007 de taakstelling vermindering bijstandsvolume gerealiseerd de
verwachting is dat het toegekende budget inkomensdeel 2009 toereikend
zal zijn.
Verdere doorontwikkeling gemeentelijke regiefunctie in kader van de WMO
en versterking van de samenwerking tussen gemeenten en anderen als
uitvoerder van welzijns- en zorgvoorzieningen (subsidie ontgroening en
vergrijzing).
Uitvoering van de Wet Inburgering
Implementatie van de verdere modernisering WSW
Implementatie van de nota integraal jeugdbeleid.
Regionaal project Regionale sociale agenda (met provinciale
ondersteuning).
Herijking van gemeentelijk subsidie- en accommodatiebeleid.
Ontwikkeling van een gemeentelijke aanpak Jeugd en Veiligheid (in
Wat gaan we daar voor doen?
Ketensamenwerking met het werkbedrijf CWIlUINV
Planning: 2009
Toelichting: Ketensamenwerking met het werkbedrijf CWI/UWV.
Er is een ontwikkeling ingezet om met CWI/UWV te komen tot een
integrale dienstverlening op het gebied van werk en inkomen. De
pilotfase welke startte in 2008 zal in het begrotingsjaar een structurele
vorm krijgen. Deze samenwerking zal zich nog verder ontwikkelen. Het
is een bijdrage aan de Wwb volume reductie maar ook een bijdrage aan
de aanpak van de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid van de
bevolking in bredere zin.
Voor beide partijen is aan deze ontwikkeling een bezuinigingstaak-
stelling verbonden. Voor gemeenten loopt deze via het Gemeentefonds.
Minima beleid
Planning: 2009
Toelichting: De staatssecretaris van SZW heeft een wetsvoorstel naar de Tweede
Kamer gestuurd tot wijziging van de Wwb in verband met
decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van
maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens
met schoolgaande kinderen.
Dit wetsvoorstel voorziet in regels met betrekking tot de decentralisering
van de langdurigheidstoeslag en de uitbreiding van categoriale
bijzondere bijstand voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Tevens
worden de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand voor
chronisch zieken en gehandicapten in de vorm van een aanvullende
ziektekosten-verzekering opgenomen in het gewijzigde artikel 35 Wwb.
In de Voorjaarsnota is hiervoor € 20.000,-- gereserveerd.
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Consultatiebureau voorouderen
In het kader van Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEG V)
Planning:2009
Toelichting:In het kader van de Regionale Sociale agenda wordt er samen met de
gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en de GGD gewerkt aan een
consultatiebureau voor ouderen in de gemeente Neerijnen.
Eventuele kosten worden t.l.v. de Bestemmingsreserve'Projecten
Eigen-Wijs Rivierenland' geboekt.
Ouderenbeleid
Planning:2009
Toelichting:Onder andere op het prestatieveld informatie, advies en
cliëntondersteuning is de Stichting Welzijn Ouderen Neerijnen (SWON)
een belangrijke partner van de gemeente Neerijnen. De gemeente
Neerijnen heeft in 2008 Stade advies ingehuurd voor het opstellen van
een nota Ouderenbeleid. De uitkomsten van deze nota zullen In 2009 in
concrete acties worden vertaald.
Voor 2008 en 2009 zal de stelpost ad € 20.000,-- gebruikt worden voor
de ouderenadviseur die in opdracht van SWON door MEE wordt
uitgevoerd.
Elektronisch Kind Dossier
Planning:2009
Toelichting:De jeugdgezondheidszorg in Nederland krijgt een gemeenschappelijk
elektronisch kinddossier voor alle kinderen van 0-19 jaar, het EKD.NL.
Het EKD wordt ontwikkeld om de gezondheidszorg voor kinderen
optimaal te ondersteunen. De jeugdgezondheidszorg gebruikt in veel
gevallen nog papieren kinddossiers. De uitwisseling tussen organisaties
en professionals werkt daardoor onvoldoende. Digitalisering van
kinddossiers levert meer, betere en snellere mogelijkheden op om
gegevens te analyseren en te onderzoeken. De gezondheidssituaties
komen per kind, per gezin, per groep kinderen (gemeente, wijk, buurt,
school) snel in beeld. Taakmutatie gemeentefonds € 4.116,--.
Centrum Jeugd en gezin (CJG)
Planning:2009
Toelichting:Met de Nederlandse jeugd en gezinnen gaat het over het algemeen
goed. Er zijn goede basisvoorzieningen aanwezig om jongeren in hun
gezondheid en ontwikkeling te stimuleren, om ouders te ondersteunen
bij de opvoeding en om problemen te voorkomen, signaleren en aan te
pakken. Toch valt er in de hulpverlening jeugd tussen de wal en het
schip en werken instanties nog onvoldoende samen. Het kabinet wi1
met de ontwikkeling van het CJG dat snel, goed en gecoördineerd
advies en hulp op maat vanzelfsprekend wordt (één gezin - één plan).
CJG moet bovenal laagdrempelige fysieke ínlooppunten zijn waar
aanstaande ouders, kinderen en jongeren voor alles aangaande
opgroeien en opvoeden terecht kunnen.
Voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is € 192.205,-- voor de directe
uitvoering en € 175.310,-- als bijdrage aan Regio Rivierenland.
Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Planning:2009
Toelichting:De stichting kruiswerkservice, houdt zich onder auspiciën van STMR
bezig met vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning. Dit werd voorheen
gefinancierd uit de AWBZ en vrijwel autonoom ingevuld. Nu de CVTM
(coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg) gelden uit de AWBZ zijn
overgekomen naar de gemeenten wordt kritisch gekeken naar deze
functie en de invulling er van. De CVTM middelen per gemeente zijn vrij
gering, waardoor het noodzakelijk is om samen te werken in de regio.
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De vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning is uitermate belangrijk,
omdat de gemeente ervan doordrongen is dat de Wmo meer inzet van
vrijwilligers en mantelzorgers vraagt. In 2009 is € 3.800,-- begroot als
last.
Multifunctionele CentralKulturhusen in Ophemert en Haaften
Planning:2009/2010
Toelichting:Door het realiseren van Kulturhusen in Ophemert en Haaften worden
voorzieningen als bibliotheek, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk,
onderwijs, sportruimte en multifunctionele voor tal van sociaal-culturele
activiteiten onder één dak samen gebracht. Naast een bruisende plek in
de dorpen biedt ook de samenwerking tussen verschillende gebruikers
in het Kulturhus nog een meerwaarde. Die meerwaarde betreft dan een
manier van werken die uitgaat van 'delen"
Samen gaan organisaties, inwoners en gemeente bekijken wat voor het
dorp noodzakelijk is: hoe kunnen belangrijke zaken als sport, cultuur,
onderwijs, (ouderen-)zorg en welzijn elkaar beïnvloeden? Naast het
samen dele~ van ruimtes voor activiteiten, zullen zij samen ook nieuwe
activiteiten en voorzieningen opzetten die van belang zijn voor
Neerijnen. De contacten met de toekomstige gebruikers van het
Kulturhus om het Kulturhusconcept concreet in te vullen zíjn inmiddels
gestart. Voor de mede-financiering van de investering wordt een
subsidie aangevraagd bij de provincie.
Jeugdbeleid
Planning:2009
Toelichting:De besteding van € 12.500,--, die via de Voorjaarsnota beschikbaar
zijn gesteld, worden verdeeld over twee onderdelen:
· onderzocht wordt de mogelijkheden van jongin-Neerijnen maar ook
naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld JOI (jongeren op internet) of
Hyves;
· kultuurconnect is de naam van het coördinatiepunt voor de kunst- en
cûltuureducatie op de basisscholen in het Gelders Rivierengebied,
dat ondersteund wordt door de provincie Gelderland. Kultuurconnect
verbindt scholen met kunst en cultuur.
VluchtelingenwerklStatushouders
Planning:2009
Toelichting:In 2007 is de regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingen-
wet van kracht geworden. Deze regeling is ook bekend als de
pardonregeling. Maar ook voor de statushouders gelden vergaande
verplichtingen. Concreet komt dit neer op aanbieden van adequate
huisvesting, inburgerings-en reïntegratietrajecten. Gemeenten
ontvangen per gehuisvest huishouden een bedrag (€ 3.400,--), de
werkelijke kosten om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen
voldoen zijn aanzienlijk hoger. Per saldo is in de begroting een last van
€ 30.742,-- begroot voor de uitvoering van deze regeling, gebaseerd op
in totaal 14 personen.
BurgerparticipatielDiensten wonen bij zorglCBO
Planning:2009
Toelichting:Deze drie punten zullen in 2009 meer gestructureerd worden. DWbZ
en CBO gelden zullen door andere instanties worden uitgevoerd.
Hiervoor is in de Voorjaarsnota o.a. € 14.000,--doorgeschoven van
digitaal loket. Begroot Cliëntenparticipatie € 2.754,--, DWbZ € 15.000,--
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BP Hoenderkam en Raad 05-06-20os
BP Wal tsestraat te Varik Raad 24-04-20oe
BP Oude Zandstraat te bpijnen Raad 20-12-2007
BP Beuningen 2a fase te Raad 20-12-2007
Ophemert
Handboek digitale
bestemmingsplannen Raad 01-11-2007
Bp Aan- en bijgebouwen Raad 04-10-2007
BP Reparatieherziening
Buitengebied Raad 30-11-2006
BP Kompfan Varik Raad sept. 2005
Economie op Koers Raad 26-05-2005
Nota Grondig Grondbeleid Raad 17-11-2005
Visie Wonen/Werken Raad 01-07-2004
Welstandsnota Raad 01-07-2004
BP Beschermd dorpsgezicht Raad 24-04-2003
Neerijnen
BP Kern Heesselt Raad 03-07-2003
BP Buitengebied Raad 28-03-2002
Ontwikkelingen - Met de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening met
daarin
de Grondexploítatieweg op 1 juli 2008, zijn de ruimtelijke regels en
procedures drastisch gewijzigd:
. Een belangrijke wijziging is de wijze waarop de bevoegdheden ten
aanzien van het vaststellen van nieuw ruimtelijk beleid zijn
verdeeld. Beleidsonderdelen die niet van provinciaal belang zijn,
kunnen op gemeentelijk niveau worden geregeld. Dit betekent voor
deze ondenverpen dat na het gemeentelijke vaststellingsbesluit er
geen goedkeuringsbesluit van de provincie meer nodig is om het
nieuwe beleid in werking te laten treden.
· Daarnaast is het onder de nieuwe wet niet meer mogelijk om op de
bekende wijze vrijstelling van het vigerende beleid te verlenen.
Enkel op basis van een projectbesluit is vrijstelling mogelijk.
Omdat de procedure voor een projectbesluít niet sneVler is dan
planherziening en een projectbesluit binnen een jaar alsnog in een
planherziening moet zijn opgenomen, zal hier in praktijk nauwelijks
gebruik van worden gemaakt.
. Wettelijk worden er eisen gesteld aan de digitalisering en
standaardisering van de ruimtelijke plannen. De gemeenten zullen
nog de nodige inspanningen moeten leveren om de taakstelling op
dit onderdeel (voor 1 juli 2009 digitaal te gaan) te halen.
. Voor het totale gemeentelijk grondgebied dient een structuurvisie
te worden vastgesteld. Een structuurvisie is van grote betekenis bij
het toerekenen van bovenplanse kosten in een fondsbijdrage
binnen een ex loitatie lan.
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De nieuwe Grondexploitatieweg regelt kort gezegd dat
ontwikkelende partijen meebetalen aan openbare
voorzieningen en dat gemeenten eenvoudiger aanwijzingen
kunnen geven over soorten woningen en kwaliteiten. Bij het
opstellen van een bestemmingsplan of projectbesluit wordt
steeds bezien of we tevens een exploitatieplan opstellen.
- In regionaal verband zijn een aantal ruimtelijke kaders vastgesteld die
na vaststelling en goedkeuring als nieuw beleid worden
overgenomen. Deze nieuwe kaders zijn onder het kopje
'Uitvoeringskader' opgenomen.
- De afgelopen periode is een aantal bestemmingsplannen in
procedure gebracht. Een aantal van deze bestemmingsplannen zijn
inmiddels goedgekeurd en/of onherroepelijk geworden.
- Er is een toename van het aantal bezwaar- en beroepszaken door
toenemende juridische assertiviteit van de burgers te signaleren.
Veel bezwaar- en beroepszaken zijn ongegrond.
- Tevens is er een toename van het aantal planschadeclaims. Bij
nieuwe ontwikkelingen worden met initiatiefnemers overeenkomsten
gesloten over de afwenteling van toekomstige planschadeclaims.
Door wijziging van de WRO is er een aanpassing van de
planschadeverordening nodig.
- Binnen het project Ruimte voor Ruimte is een aantal
bestemmingsplanprocedures afgerond en worden de eerste
woningen gerealiseerd.
Wat gaan we daar voor doen?
Invoering nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)
Planning: 2008 - 2009
Toelichting: De volgende activiteiten/werkzaamheden zullen als gevolg van de
inwerkingtreding van de wet moeten plaatsvinden:
· cursussen personeel;
· actualiseren gemeentelijke verordeningen zoals bijv. de
mandaatregeling, de legesverordening en de
planschadeverordening;
· actualiseren Handboek digitale bestemmingsplannen;
· aanschaffen softwarepakket om plannen te kunnen
digitaliseren;
· opstellen structuurvisie
· opstellen exploitatieplan(nen)
In 2008 is hiervoor € 35.000,-- beschikbaar gesteld.
Actualisering besfemmingsplannen
Planning: 2008 - 2011
Toelichting: Het team Bouwen en Wonen benut een deel van zijn capaciteit voor het
uitvoeren van reguliere ruimtelijke ordeningswerkzaamheden (RO) en
voor het uitvoeren van werkzaamheden voor aan grondexploitaties
gerelateerde projecten. De actualisering van bestemmingsplannen
behoort ook tot de reguliere RO-taak, maar wordt, gelet op de beperkte
ambtelijke capaciteit, zoveel mogelijk uitbesteed aan externe
adviesbureaus. Bij team Bouwen en Wonen blijft in dit kader de
regiefunctie over.
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Voor het actualiseren van de bestemmingsplannen zijn vanaf 2007
extra (incidentele) middelen beschikbaar gesteld. De meeste
Neerijnense bestemmingsplannen zijn sterk verouderd. Op 1 juli 2008 is
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Die
nieuwe Wro stelt een sanctie op het niet tijdig herzien van
bestemmingsplannen. Gemeenten moeten bestemmingsplannen om de
10 jaar herzien. Doet een gemeente dat niet, dan kan de gemeente in
het plangebied van dat verouderde bestemmingsplan geen leges
heffen.
De planning ziet er als volgt uit:
In 2009:
. start actualiseren bestemmingsplan kern Opijnen;
. start actualiseren bestemmingsplan kern Haaften;
· afronding actualiseren bestemmingsplan kern Tuil;
. afronding actualiseren bestemmingsplan kern Ophemert;
. afronding actualiseren bestemmingsplan kern Waardenburg;
· afronding actualiseren bestemmingsplan kern Est incl. nieuwe
ontwikkelingen nabij rondweg Est;
. start opstellen bestemmingsplan Waardenburg-west;
. start actualiseren bestemmingsplan bedrijventerrein Slimwei.
In 2010:
· afronding actualiseren bestemmingsplan kern Opijnen;
· afronding actualiseren bestemmingsplan kern Haaften;
· afronding opstellen bestemmingsplan Waardenburg-west;
· afronding actualiseren bestemmingsplan bedrijventerrein Slimwei;
· start actualiseren bestemmingsplan bedrijventerrein 't Overrijke;
· start actualíseren bestemmingsplan bedrijventerrein Kerkewaard;
· start actualiseren bestemmingsplan kern Hellouw;
. start actualiseren bestemmingsplan Buitengebied.(integraal)
In 2011:
· Afronding actualiseren bestemmingsplan bedrijventerrein
't Overrijke;
· Afronding actualiseren bestemmingsplan bedrijventerrein
Kerkewaard;
· Afronding actualiseren bestemmingsplan kern Hellouw;
· Afronding actualiseren bestemmingsplan Buitengebied;
· Start actualiseren van nader te bepalen bestemmingsplannen.
Bouwen aan de dijkllandschapsversterkende bebouwing
Planning: 2008 - 2009
Toelichting: Regionaal wordt het beleid voor het bouwen aan de dijk als uitwerking
van het streekplan verder opgepakt.
Planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier
Planning: 2008 - 2010
Toelichting: Naast de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier is ook de
nieuwe beleidslijn voor de Grote Rivieren van kracht geworden. Als
riviergemeente zijn en blijven wij nauw betrokken bij de verschillende
ontwikkelingen op dit gebied. Onder de naam WaaIWeelde wordt er een
regionaal initiatief voor ruimtelijke synergie van de verschillende aan de
rivier gerelateerde projecten opgestart, waaraan ook de gemeente
Neerijnen zal deelnemen.
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Derde provinciale waterhuishoudingplan
Planning: 2009
Toelichting: Uit het derde provinciale waterhuishoudingplan volgen een aantal
uitvoeringsopgaven, zoals het opstellen van een waterplan (naar
verwachting gereed in 2008) en de vaststelling van begrenzing van de
regionale waterbergingsgebieden.
Implementatie Omgevingsvergunning
Planning: 2008 e.v.
Toelichting: Naar verwachting treedt in 2010 de wet omgevingsvergunning in
werking. De omgevingsvergunning moet leiden tot een vermindering
van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Naast de
procedurele wijziging van de behandeling van aanvragen van
vergunning zijn er een aantal aanpassingen nodig aan de huidige
automatiseringssystemen om onderling uit te wisselen en digitale
aanvragen te kunnen verwerken.
tNoonvisie
Planning: 2008 - 2009
Toelichting: Zoals in het coalitieprogramma reeds genoemd, is in 2008 begonnen
met het opstellen van een woonvisie. Hiervoor is in 2008 een bedrag
van € 25.000 gereserveerd.
Kwalitatief woonprogramma 111 (KINPIII)
Planning: 2008 - 2010
Toelichting: Samen met de Regio Rivierenland en de provincie Gelderland wordt het
regionale woonprogramma vastgesteld.
Ruimte voor Ruimte projecten
Planning: 2008 - 2009
Toelichting: De meeste planologische procedures voor de diverse Ruimte voor
Ruimte locaties zijn afgerond of opgestart. Naar verwachting zullen alle
procedures eind 2009 afgerond zijn.
Stedelijke ontwikkeling Est
Planning: 2008 - 2009
Toelichting: Er zal verder onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van
invulling van het gebied gelegen tussen de kern Est en de rondweg Est.
Naar verwachting zal het bestemmingsplan in 2009 aan de Raad ter
vaststelling worden aangeboden.
Waardenburg-west
Planning: 2009
Toelichting: Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van invulling
van het gebied gelegen tussen de Steenweg- Waalbandijk- Achterweg
te Waardenburg. Vooralsnog wordt gedacht aan een invulling van
(kleinschalige) industriële activiteiten. Op basis van het onderzoek zal
een voorontwerp-bestemmingsplan worden opgesteld.
Regionale sociaal economische visie
Planning: 2008 e.v.
Toelichting: In 2007 is de regionale sociaal economische visie opgesteld. De
uitvoering van het actieplan, wat hieruit voortkomt, wordt ter hand
genomen.
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Betere regelgeving voor bedrijven
Planning: 2008 - 2009
Toelichting: Doel van dit project is gericht op een reductie van de administratieve
lasten en red tape voor bedrijven. Hiervoor wordt een doorlichting van
de regelgeving voor bedrijven en een maatregelenplan voor reductie
van deze regelgeving gedaan. De implementatie van het
maatregelenplan krijgt in 2008/2009 zijn beslag.
Privatisering woonwagenkamp Waardenburg
Planning: 2008 - 2009
Toelichting: Vanwege de overbezetting en de daaruit voortvloeiende onveilige
situatie is besloten het woonwagenkamp in Waardenburg over te
dragen aan de woningstichting. Dit proces zal in 2008 en 2009 begeleid
worden door een extern bureau hiervoor is perjaar € 15.640,--
beschikbaar gesteld t.l.v. de algemene reserve. Voor de verhuiskosten
is voor 2009, € 30.000,-- opgenomen, deze kosten zullen uit de verkoop
van de grond betaald worden.
Ik Start Smart
Planning: 2008-2010
Toelichting: Ik Start Smart is een project in Gelderland om meer en betere starters
te creëren. Ondernemers worden individueel begeleid met extra
aandacht voor ontwikkeling en verbetering van
ondernemersvaardigheden en een professionele bedrijfsvoering. Het
project loopt in de periode 2008-2010 en wordt gefinancierd door
Provincie Gelderland, Kamers van Koophandel, gemeenten en
ondernemers. Voor2009 en 2010 is hiervoor€ 9,100,--t.l.v. de
algemene reserve begroot.
Helpdesk Winkelvoorzieningen Kleine Kernen
Planning: 2009 e.v.
Toelichting: In 2009 wordt de vervolgfase Helpdesk Winkelvoorzieningen Kleine
Kernen Rivierenland gerealiseerd. Financiering geschiedt door
Provincie Gelderland, Kamers van Koophandel, MKB Nederland,
gemeenten en ondernemers. In 2009 is hiervoor € 9.000,-- begroot t.l.v.
de algemene reserve.
Betere regelgeving voor burgers
Planning: 2009 e.v.
Toelichting: In navolging van het project'betere regelgeving voor bedrijven' gaan we
een soortgelijk project uitvoeren voor burgers, het project'Betere
regelgeving voor burgers'. Het project is gericht op een reductie van de
administratieve lasten voor burgers. Hiervoor wordt een doorlichting van
de regelgeving voor burgers en een maatregelenplan voor reductie van
deze regelgeving opgesteld. De implementatie van het maatregelenplan
krijgt in 2009 en 2010 zijn beslag. Hiervoor is in 2009 € 15.000,-- t.l,v.
de algemene reserve begroot.
StER
Planning: 2009
Toelichting: Intensivering van de regierol van het StER en programmamanagement
voor de uitvoering van de Sociaal Economische Visie en het Regionaal
Toeristisch Beleid 'Kansen tussen de Dijken' leiden tot een structurele
formatieuitbreiding bij StER va 0,6 fte. Het aandeel voor Neerijnen
wordt hierdoor vanaf 2009 structureel verhoogd met € 2.700,--.
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Overige informatie
Onder het programma "Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economie" vallen de volgende
in de productenraming opgenomen producten:
Producten
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HOOFDSTUK 3 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Portefeulllehouder Wethouder Sljbers Team Plannlng Control & Flnanclën ~
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de inkomsten van de gemeente, die niet direct aan een programma zijn
toe te rekenen toegelicht. De dekking voor de lasten binnen de begroting worden onder meer
gevonden in de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij om de gemeentelijke belastingen,
de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en deelnemingen. In dit hoofdstuk is hierover
nadere informatie opgenomen.
Uitvoel'ingskadersOmschrijvingVastgesteldDatumToelichting
doorvaststellin
Bezoldi in sverordeninColle e08-07-2008
Financiële verordeninRaad24-04-2006
Nota Reserves enRaad24-04-2008
Voorzienin en 2008
Controle verordening
'Raad24-04-2008
Neeri
nen
3.2 Overzicht "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien"
(incl. nieuwe beleidsvoornemens)
I Ra2007 g I Be2008ng I~~!~X!~OV~'~?a~~Wál Bagrotin9 I Be2011ng I Be2012ng I
2010
Lasten
Onroerende
14.760 I 12.148
16.5471 16.9571~ ~~lr~tEß;l:l 7.031 I 7.031 I 7.031
lasten
van
55.000 I 55.000
Totaal lasten 165.076 250.957 'vw'~i y '~ 374.878 387.074 369.333
Baten
Saldo batenllasten I 11.148.903 i 11.518.150 p;;~;~?;Bß~;~'j'4Ty 11.816.524 ~ 11.803.318 ~ 11.790.804
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3.3 Beleidsintensiveringen Algemene dekkingsmiddeten (inclusief (hulp)kostenpiaatsen)
Ook bij de verschillende (hulp)kostenplaatsen is er, naast bestaand beleid, sprake van (nieuwe)
prioriteiten. De lasten van deze prioriteiten worden, net als de lasten van het bestaand beleid,
verdeeld over de verschillende programma's van de programmabegroting.
Begrotingstechnisch worden de (hulp)kostenplaatsen in de begroting verantwoord bij het
onderdeel'Algemene dekkingsmiddelen'. Tevens zijn bij de'Algemene dekkingsmiddelen' de
rentelasten van de aanwending van de algemene reserve opgenomen.
In onderstaand overzicht zijn de prioriteiten van de 'Algemene dekkingsmiddelen' opgenomen.
Investering Oaar `"~. F, " Begroting Begroting Begroting
besteding _w:~. ~~. _.= 2010 2011 2012
Lasten
ICT nieuw beleid
(............_..__..__...........) ................."t;,ß ,,~:' ~ "·23.29421.36316.702
Eigen-Wijs~~ ~;~ ~a~t~50
00050.00050.000
Rivierenland~~j,-~ ~ar,.
Renovatiekademuur
135.000
2009~''i~=r-~.,e,"`~ $~
~'~~~
9.020
8.927
8.834
kasteelm
_ _
Vervan
LCT
gingen
235.250
div.
~,,~é
v:
74.323
78.270
75.680
._._._.__..
.
_.
Veryangin.g_koffeautom..,10.2502012~'"4~ ':ah:002.614
Vervangingen gemeen-700
211div.6.64727.10729.531
tewerken buitendienst.
m

Totaal lasten'_......_.._.....,
~ a
s;~9 , m,~~163.284185.667
-183.361
Baten
Saldo baten/lasten I ~~~`~~~:~~~~jl -389.833 I -383.756 I -401.925
3.4 Toelichting bij de beleidsintensiveringen
ICT (nieuw beleid)
Ten opzichte van het Investeringsplan ICT 2008-2013 hebben zich verschillende
verschuivingen en wijzígingen in beleid voorgedaan waardoor het kostenplaatje voor 2009 e.v.
gewijzigd is. De extra benodigde bedragen betreffen nieuwe investeringen, zoals Wion, DURP,
Egem-I.
Eigen-lNijs Rivierenland
De Regionale Sociale Agenda en het Regionaal Samenwerkingsprogramma zijn de pijlers
onder het programma Eigen-Wijs Rivierenland, dat zal gelden voor de komende 4 jaar (2008
t/m 2011). De gemeenten in de regio Rivierenland gaan samenlevingsvraagstukken in de regio
gezamenlijk aanpakken, mede in aanvulling op en ter versterking van het lokale
leefbaarheidsbeleid. De provincie ondersteunt de regionaal samenwerkende gemeenten
financieel bij de uitvoering van projecten en programma's. In 2008 is hiervoor een reserve (ten
laste van de Algemene Reserve) gevormd van € 250.000,-- voor de eenmalige kosten,
daarnaast wordt structureel € 50.000,-- aan kosten begroot.
Renovatie kademuur kasteel
In verband met de slechte toestand van de kademuur bij het kasteel, is het noodzakelijk deze te
renoveren. Hiervoor was in de voorgaande begroting voor 2008 reeds een bedrag van
€ 135.000; - opgenomen. Deze renovatie wordt doorgeschoven naar 2009 dus ook het budget.
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Vervangingen ICT
In de jaren 2009 tot en met 2012 bedragen de vervangingsinvesteringen op
automatiseringsgebied € 235.250,--. Hiervan heeft een bedrag van € 84.000,-- betrekking op de
vervanging van PC's en € 55.000,-- voor vervanging van Office software.
Vervangingen gemeentewerken buitendienst
In de jaren 2009 tot en met 2012 bedragen de vervangingsinvesteringen voor de buitendienst
van gemeentewerken € 211.700,--. Hiervan heeft € 189.700,-- betrekking op de vervanging van
voertuigen.
3.5 Toelichting bij het bestaand beleid
3.5.1 Belastingen en heffingen
Voor een toelichting op de belastingen en heffingen verwijzen wij naar de paragraaf 4.9 "Lokale
heffingen".
3.5.2 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de omvang van de rijksuitgaven, waarbij
het accrespercentage de groei c.q. krimp aangeeft van de omvang van het fonds. In
onderstaande tabel worden de gevolgen in beeld gebracht van de meicirculaire 2008 zoals
reeds opgenomen in de Voorjaarsnota 2008. De septembercirculaire zal in de 1e
begrotingswijziging worden meegenomen.
2009 2010 2011 2012
Huidige raming algemene uitkering = I g,254.171 ~ 9.369.683 ~ 9.354.707 ~ 9.372.316
3.5.3 Beleggingen
De lasten van de beleidstaak'Beleggingen' hebben betrekking op de geraamde (externe)
beheer-kosten van de uitgezette gelden (€ 11.000,--) en de rentelasten van de door de
gemeente gekochte aandelen en uitgezette gelden in het garantieplan van ABN AMRO
(€ 138.324,--).
De baten bestaan uit het rendement op de aandelen (€ 24.986,--), het garantieplan
(€ 136.134,--), het restant bestaat uit de toegerekende rente (op de reserves en voorzieningen)
en op het renteresultaat (het verschil tussen de berekende rentelasten over de investeringen en
de werkelijk betaalde rente).
3.5.4 Algemene baten en lasten
Onder deze post worden o.a. verantwoord de stelposten: Eigen-Wijs Rivierenland € 50.000,--);
loon- en prijsontwikkelingen Regio Rivierenland (€ 15.000,--); stijging areaal uitbreiding
(€ 10.000,--). Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) gebouwen wordt herzien en zal in het 4e
kwartaal 2008 geactualiseerd worden, in de begroting is hiervoor een aanvulling op het MOP
opgenomen van € 22.000,--.
Ter uitvoering van de bezoldigingsverordening i.v.m. de correctie van de uitloopschalen is een
bedrag gereserveerd van € 40.000,--.
3.5.5 Saldo van kostenplaatsen
Het saldo van de kostenplaatsen bestaat tot 2008 uit een deel kapitaallasten en aandeel
kostenplaatsen. In 2008 heeft een herberekening van de kapitaallasten plaatsgevonden
waardoor het saldo sterk afwijkt van de andere jaren.
De kosten van de kostenplaatsen worden verdeeld via de kostprijzen. Correcties c.q.
aanpassingen na vaststelling van de kostprijs worden uit efficiëntie oogpunt op aandeel
kostenplaats geboekt.
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3.6 Reserves met betrekking tot "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien"
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HOOFDSTUK 4 - PARAGRAFEN
4.1 WEERSTANDSVERMOGEN
4.1.1 Inleiding
Het weerstandsvermogen geeft een belangrijk deel van de robuustheid van de financiële positie
van de gemeente aan. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet.
Het weerstandsvermogen is van lielang voor de mate waarin risico's, waarvoor geen
voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden
opgevangen. Het gaat om elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen
worden, zoals bijvoorbeeld reserves, verhogen belastingen en legestarieven, post onvoorziene
uitgaven en stille reserves.
Het weerstandsvermogen wordt berekend als verschil tussen de benodigde
weerstandscapaciteit (inschatting op basis van risico's) en de beschikbare weerstandscapaciteit
(reserves, belastingcapaciteit en dergelijke).
4.1.2 Beleid
De kans dat alle risico's zich gelijktijdig voordoen is nihil. Een weerstandscapaciteit die alle
risico's gelijkertijd kan opvangen, is daarom te ruim.
Door zowel de accountant als de provincie Gelderland is opgemerkt dat de risico's in financiële
zin gekwantificeerd moeten worden. Daarom wordt in deze paragraaf per risico aangegeven
hoe groot de kans is dat de tegenvaller daadwerkelijk zal optreden en de waarde van de
verwachte tegenvaller. Op deze wijze kan bepaald worden of de gemeente beschikt over
voldoende weerstandscapaciteit.
Classificaties
De risico's worden op de volgende wijze geclassificeerd.
Inschattin risicobedra Inschattin kans dat hef zich voor zal doen
I. < 100.000 _ L laa = 0 - 25%
II. 100.000 - 250.000 I G ëmiddeld = 26 - 75%
II I. > 250.000 ~ H Hoo = 76 -100%
lNeerstandsvermogen
De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een
andere wijze zijn op te vangen.
1. Een eerste categorie risico's betreft risico's waarvan de omvang redelijkervvijs is te
schatten én de kans redelijkerwijs aanwezig is dat deze zich manifesteert. In dat geval
dient hiervoor een voorziening te worden getroffen.
2. Een tweede categorie risico's geldt die risico's waarvoor de gemeente verzekerd is.
3. Een derde categorie risico's bestaat uít allerlei risico's waarvan de omvang (nog) niet
redelijkerwijs is te schatten en/of de kans dat deze zich manifesteert niet is te
kwalificeren. In de risicoparagraaf worden deze risico's benoemd waarbij een globale
indicatie van de financiële omvang van de risico's gegeven wordt.
4.1.3 Weerstandscapaciteit
Naast de inventarisatie vah de risico's is het ook van belang om een inschatting te maken van
het (financiële) vermogen van de gemeente om dit soort risico's op te kunnen vangen. Dit is de
beschikbare weerstandscapaciteit. Bij de bepaling van deze weerstandcapaciteit wordt in
principe alleen naar de financiën gekeken. Er wordt geen aandacht besteed aan andere
mogelijkheden die de gemeente heeft om de problemen het hoofd te bieden. Daarbij denken wij
bijvoorbeeld aan flexibiliteit van de organisatie en de flexibiliteit van de kostenstructuur. Dit soort
kwaliteiten is niet in een norm te vatten maar spelen uiteraard op de achtergrond wel mee.
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In traditionele zin kan de weerstandcapaciteit als volgt in beeld worden gebracht:
Componenten van deweerstandscapaciteit
Incidenteel
Manilesf
Latent
Structureel
Hieronder volgt een toelichting op de componenten van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Algemene reserve
Deze reserve dient als algemene buffer voor onvoorziene tegenvallers.
In de nota reserves en voorzieningen van 24 april 2008 is bepaald dat de minimumomvang van
de algemene reserve € 1,8 miljoen moet bedragen.
Dit bedrag is gebaseerd op de risicowaarde van de hieronder geTnventariseerde risico's.
Het saldo van de totale algemene reserve per 1 januari 2009 is € 4,24 miljoen.
Reserve grondexploitaties
De algemene reserve grondexploitaties is bedoeld om tegenvallers in de grondexploitatie op te
vangen, welke niet voorzien zijn. Voorziene tegenvallers zijn namelijk ofwel in de
grondexploitatie als kostenpost meegenomen danwel bij een-geprognosticeerd negatief
eindresultaat als voorziening gepresenteerd. In de paragraaf'Grondbeleid' is een verdere
beschrijving van deze reserve opgenomen.
Stille reserves
Er is sprake van een stille reserve als de marktwaarde van de bezittingen (activa) de
boekwaarde daarvan overstijgt. Hierbij moet vooral gedacht worden aan gemeentelijk
onroerend goed niet voor de openbare dienst bestemd.
De verhandelbaarheid van deze stille reserves is in het algemeen niet groot.
Op grond van de BBV is een waardering tegen marktwaarde niet toegestaan.
Op basis van een quick scan blijkt dat de stille reserves in Neerijnen vrijwel nihil te zijn. De
gemeente is in het bezit van een tweetal woningen met een WOZ-waarde per 1 januari 2005
van € 386.000,--. In 2001 is besloten dat de opbrengst van verkoop van woningen en
garageboxen toegevoegd wordt aan de voorziening onderhoud gebouwen. Derhalve wordt de
waarde van deze woningen niet aangemerkt als een stille reserve.
Onvoorzien
In de programmabegroting is voor onvoorziene tegenvallers gedurende het begrotingsjaar een
structurele post opgenomen van € 55.000,--. Uitgaven hieruit moeten voldoen aan de drie
criteria: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.
Onbenutte belastingcapaciteit
Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt alleen uitgegaan van de onbenutte
belastingcapaciteit op de OZB. pe afvalstoffenheffing en de rioolrechten zijn kostendekkend.
De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend als het verschil tussen de tarieven voor de
OZB en de het normtarief-OZB wat geldt voor de toelating tot artikel 12 Fvw. Dit is het
gemiddelde OZB-tarief wat een gemeente moet heffen om toegelaten te worden tot artikel 12.
Op basis van dit artikel kunnen gemeenten een aanvullende uitkering ontvangen wanneer zij in
financiële problemen zitten. Het normtarief voor 2009 is vastgesteld op € 2,80 (2008: € 3,45).
De onbenutte belastingcapaciteit OZB komt hiermee op € 220.000,--.
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55.000
220.000
0
0
0
275.000
4.238.000
924.000
0
5.162.000
5.437.000
Kanttekeningen
Hierbij wordt opgemerkt dat het grootste gedeelte van de bespaarde rente van de reserves
ingezet is als algemeen dekkingsmiddel. Dit betekent dat bij aanwending van de reserves er
binnen de gemeentelijke exploitatie financiële ruimte gevonden moet worden voor de
rentelasten.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn buiten de berekening van de weerstandscapaciteit gehouden. De
bestemmingsreserves zijn grotendeels onderbouwd met voorgenomen bestedingsplannen. In
de meeste situaties zijn al min of meer bindende uitspraken gedaan door uw raad. Desondanks
kan uw raad in strikt formele zin nog afwijken van de voorgenomen besteding. Alternatieve inzet
van bestemmingsreserves leidt onherroepelijk tot vertraging of zelfs afstel van de plannen.
De bestemmingsreserves spelen in zoverre een rol bij het weerstandsvermogen dat als de
bestuurlijke bereidheid aanwezig is om deze voor calamiteiten in te zetten ook zij ingezet
kunnen worden op het moment dat een incidenteel financieel probleem zich voordoet.
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4.2 RISICOPARAGRAAF
Deze paragraaf bevat een beschrijving van risico's, waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd
of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid, die van materiele betekenis kunnen zijn in
relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Met ingang van begrotingsjaar 2008 worden
de risico's gerubriceerd naar programma.
eij de bepaling van de risicowaarde is het van belang of uítgegaan wordt van het maximale, het
gemiddelde of minimale schadebedrag. Dit geldt eveneens voor het percentage inschatting van
de kans of het risico zich voordoet. Voorgesteld om uit te gaan van gemiddelden. In
onderstaand tabel is aangegeven met welke aannames de risicowaarde berekend wordt.
Inschattin risicobedra Inschattin kans dat het zich voor zal doen
I. < 100.000 L laa = 0 - 25%
II. 100.000 - 250.000 G emiddeld = 26 - 75%
III. > 250.000 H Hoog = 76 -100%
4.2.1 Programmaniveau
Proaramma 1 Buraers en bestuur
Juridische kwaliteítszorg (Cat. II G)
Als gevolg van externe factoren (nieuwe wetgeving, accountantscontrole op rechtmatigheid,
toenemende risicoaansprakelijkheid, toenemende claimbereidheid van burgers, instellingen en
bedrijven) en van interne factoren (onvolkomenheden in hetjuridische werkproces, verloop van
juridisch personeel) nemen de financiële, bestuurlijke en politieke risico's voor de
bestuursorganen bij het uitoefenen van hun bestuurstaak toe.
De risico's kunnen beheersbaar gemaakt worden door structurele aandacht voor de juridische
kwaliteitszorg binnen de gemeentelijke organisatie.
Voor het implementeren van de juridische kwaliteitszorg in de organisatie is een plan van
aanpak opgesteld. Dit plan zai de komende jaren geïmplementeerd worden in de organisatie,
met als uiteindelijke doel de risico's te beperken.
Regio Rivierenland (Cat. II G)
De verzelfstandiging van de AVRI en de ontvlechting met Regio Rivierenland heeft financiële
gevolgen hebben voor de deelnemende gemeenten. Enerzijds blijft er een bedrag aan
frictiekosten van €100.000,-- structureel ten laste van de Regio, en anderzijds heeft de regio
een nadeel door het aflossen van geldleningen van € 270.000,--.
"Inktvraat" akten van de Burgerlijke Stand 1985-1990 (Cat. I H)
Uit een quick scan door de Streekarchivaris is gebleken dat in de akten van de Burgerlijke
Stand van Neerijnen inktvraat voorkomt. Dit is overigens een landelijk probleem. Daarom zal er
een landelijk vervolgonderzoek komen, gecoárdineerd door de VNG om de problematiek
definitief in kaart te brengen. Hieraan zal Neerijnen ook deelnemen. De kosten zijn nog niet in te
schatten.
Proaramma 3 Onenbare ruimte en milieu
Bomenonderhoud (Cat. I G)
De gemeente heeft de zorgplicht voor het bomenonderhoud. Als er schade ontstaat door
vallende takken of omvallende bomen is de gemeente aansprakelijk, zolang wij niet kunnen
aantonen dat de bomen één keer perjaar worden gecontroleerd. Voor 2008 en volgende jaren
zijn gelden beschikbaar gesteld om het bomenbestand te inventariseren en te inspecteren.
Hiermee voldoen wij aan onze wettelijke verplichting.
Voor de dekking van de risico's is een bestemmingsreserve met een saldo van € 40.000,--
aanwezig.
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Bodemsanering (Cat. III L)
De gemeente kan aangesproken worden voor (een deel van) de saneringskosten bij mogelijke
bodemsaneringen ongeacht de eigendomssituatie. Op voorhand is niet in te schatten wat de
kosten zijn van een eventuele sanering.
Bij de voorbereiding van toekomstige ontwikkelingen voorwoningbouw-en of bedrijventerreinen
dienen vooraf, voordat de definitieve keuze wordt gemaakt om de locaties te ontwikkelen,
diverse onderzoeken plaats te vinden. Hierbij is te denken aan bodemonderzoek, archeologie,
milieu-zoneringen vanuit de omgeving etc. De kosten van dit soort onderzoeken wordt in de
exploitatie van het plan opgenomen.
In de gemeente Neerijnen zijn 10 voormalige stortplaatsen geïnventariseerd door de provincie.
Deze locaties zijn onderzocht op bodemverontreiniging. Over de resultaten van 5 onderzoeken
is de gemeente door de provincie gefnformeerd. Alleen bij de locatie Parallelweg in
Waardenburg adviseert de provincie om een nader onderzoek uit te laten voeren. De
onderzoeken naar de overige vier locaties zijn afgerond en heeft geen aanleiding gegeven tot
het nemen van maatregelen. Toch blijven het gevallen van ernstige bodemverontreiniging met
alle daarbij behorende juridische en financiële consequenties.
Wegen (Cat. IIf G)
Uit een inventarisatie van het onderhoud van de wegen blijkt dat het onderhoudsniveau
achterloopt bij het door het College gewenste niveau. Ook loopt de veiligheid van het wegennet
gevaar. In de Voorjaarsnota is voor een inhaalslag structureel € 100.000,-- perjaar beschikbaar
gesteld. Er wordt nog onderzocht in hoeverre deze toevoeging toereikend is voor het peil
brengen van het onderhoudsniveau.
Proaramma 4 Onderwüs en kinderonvan
Uitvoering leerlingenvervoer (Cat. I H)
Het leerlingenvervoer is een open-einde-regeling. Wij gaan er vanuit dat door onze bijdrage aan
de gemeente Tiel ten behoeve van het realiseren van een cluster 4-school de lasten voor het
vervoer naar het bijzonder onderwijs zullen afnemen.
Proaramma 7 Welzün en zora
Wet Werk & Bijstand (Cat. II G)
De Wet Werk & Bijstand is een open-einde-regeling. Tegenover de gemeentelijke uitgaven
staat de financiering vanuit het Rijk. De Rijksoverheid baseert haar financiering echter niet
direct op de gemeentelijke uitgaven, maar op basis van een beperkt aantal veelal uit landelijk
gemiddelden samengestelde indicatoren. Hierdoor is de inkomstenkant van de WWB door de
gemeenten slechts zeer beperkt beïnvloedbaar. De feitelijke uitgaven kunnen echter belangrijk
afwijken van de min of meer objectief verkregen referenties.
In 2008 heeft de gemeente Neerijnen wederom een taakstelling pardonners en statushouders
te vervullen. De verwachting is dat dit ook het zal zijn in 2009 en verdere jaren. Daar uit het
huidige bestand nauwelijks meer uitstroom zal plaatsvinden, is de verwachting dat het aantal
uitkeringsgerechtigden weer zal toenemen door instroom.
Met ingang van 2009 komt er een leerwerkplicht voor iedereen onder de 27 jaar. Gemeenten
zijn verplicht jongeren die geen werk hebben te begeleiden en scholing of werk (stage) aan te
bieden. De kosten worden gedekt uit de besparing op de bijstandskosten van jongeren en uit de
overschotten die gemeenten hebben op het Werkdeel Wwb. Neerijnen heeft echter naar
verwachting geen overschot, zodat hiervoor geen algemene middelen worden aangewend.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Cat. II G)
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2007 in werking getreden. Over hetjaar
2007 bleek het via de algemene uitkering van het Gemeentefonds ontvangen budget
toereikend. De verwachting is dat dit ook het geval is in 2008.
Het is mogelijk dat de kosten voor 2009 hoger zullen uitvallen als gevolg van de nieuwe
aanbesteding huishoudelijke verzorging.
De WMO is een zogenaamde "open-eind-regeling" waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van de
aanvragen.
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Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) (Cat. I L)
Met ingang van 2008 is de verantwoordelijkheid voor de gemeenten voor de uitvoering van de
WSW groter geworden. De rijksbijdrage wordt direct door de gemeente ontvangen. In regionaal
verband is afgesproken dat de bijdrage doorgesluisd wordt aan het werkvoorzieningsschap
Lander.
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Cat. 1 H)
Een van de taken van de Veiligheid betreft de regionale ambulancevoorziening. Voor deze taak
zijn de deelnemende gemeenten geen bijdrage verschuldigd. De kosten van deze voorziening
worden gedragen door de zorgverzekeraars. De kosten van de ambulancevoorziening stijgen
de komendejaren als gevolg van de lasten van het functioneel leeftijdsontslag. Indien de
Veiligheidsregio er niet in slaagt om deze extra lasten te verhalen op derden, lopen de
deelnemende gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling een (financieel) risico ten
aanzien van het aanvullen van de tekorten van de Veiligheidsregio.
Elektronische Kinddossier (EKD) (Cat. I G)
Ter ondersteuning van de jeugdgezondheidszorg zal via de Regio Rivierenland een
Elektronisch Kinddossier worden ingevoerd. De gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage van
het rijk. Deze bijdrage zal naar verwachting niet toereikend zijn om alle incidentele en
structurele kosten voor (de invoering van) het EKD te dekken.
Subsidies (Cat. III G)
De ISV-subsidie voor het MFC Haaften ad. € 440.000 is in 2005 toegekend. Aangezien de
uitvoering van het project vertraagd is, bestaat het risico dat niet voldaan wordt aan de
subsidievoorwaarden en dat het subsidiebedrag niet wordt ontvangen. Hierdoor moet voor
€ 440.000,-- elders dekking gevonden worden.
Dit risico lopen we eveneens voor de subsidie "Ontgroening en vergrijzing". Uit deze
subsidiepot is een bedrag toegezegd van € 300.000; -. Hiervan is € 240.000; - bij wijze van
voorschot ontvangen, waarvan afgerond € 75.000,-- besteed is aan de voorbereiding van de
realisatie van het MFC Haaften. Wanneer er geen projecten binnen de gestelde termijnen
gerealiseerd zijn lopen wij het risico dat de ontvangen voorschotten terugbetaald moeten
worden.
Proaramma 8 Ruimtelüke ordeninp. volkshuisvestlna en economie
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Cat. II L)
ledereen die een huis of stuk grond koopt- volgens het Burgerlijk Wetboek een 'onroerende
zaak' -, wil weten wat er wel of niet mee mag of wat er juist mee moet. Welke publiekrechtelijke
beperkingen (dus van overheidswege) zijn opgelegd aan het pand of de grond waar het pand
op staat en door welke overheid? Te denken valt dan aan beperkingen die voortvloeien uit een
bestemmingsplan, uit een toegekende monumentenstatus, uit een bodemsaneringplicht,
enzovoorts. Op dit moment is het voor een koper of eigenaar lastig een totaaloverzicht van al
die publiekrechtelijke beperkingen te krijgen, omdat de registratie ervan verspreid is en divers.
De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken moet ervoor zorgen
dat dit verbetert.
De wet is in werking getreden op 1 juli 2007. Er is een beperkingenregister ingericht. Binnen
iwee jaar moeten hierin alle beperkingen geregistreerd zijn. Tot die tijd is het alleen nodig de
nieuwe beperkingen te registreren. Hiervoor moeten werkprocessen worden aangepast of op
orde worden gebracht om alle nieuw en bestaande opgelegde beperkingen te kunnen
registreren en ontsluiten. De burgers kunnen op basis van de Wet de schade op de gemeente
verhalen die door hun geleden wordt als gevolg van het niet kunnen verstrekken van de
publiekrechtelijke beperkingen.
Planschade ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening (Cat. I L)
Per juni 2005 is een wijziging van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van kracht
geworden. Deze wijziging betekent voor de gemeentelijke overheden, dat het weer mogelijk
wordt gemaakt om eventuele planschade te verhalen op een initiatiefnemer van een
bestemmingswijziging. De financiële risico's verbonden aan het wijzigen van nieuwe
bestemmingsplannen kunnen derhalve weer worden afgewenteld.
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Voor reeds eerder vastgestelde plannen (waar in het verleden geen overeenkomsten
konden/zijn afgesloten) blijft enig risico bestaan.
Financiële positie grondexploitaties (Cat. III G)
Jaarlijks wordt in de paragraaf "Grondbeleid" van de begroting berekend wat de hoogte van het
weerstandsvermogen inzake de grondexploitaties moet zijn. Het weerstandsvermogen per
1 januari 2008 is berekend op € 720.000,--. Het saldo van de algemene reserve
grondexploitatie is per 1 januari 2009 € 924.481,--. Zodat deze reserve toereikend is voor het
weerstandsvermogen.
Een tweede element van de besluitvorming over de bedrijfsvoering van de grondexploitaties
betreft de toekomstige planontwikkeling. Voor de periode tot 2011 zijn plannen in ontwikkeling
die bijdragen aan een (gezonde) financiële positie van de grondexploitaties. Na die periode zijn
er ook ontwikkelingen voorzien, maar deze zijn op dit moment nog niet concreet.
Een (mogelijk) financieel risico dat de gemeente op termijn zou kunnen lopen is de toerekening
van de apparaatskosten aan de grondexploitaties. Momenteel wordt er een structureel bedrag
van ong. € 147.000,-- aan de grondexploitaties toegerekend. Indien deze kosten op termijn niet
meer kunnen worden toegerekend aan de grondexploitaties, komen deze ten laste van de
gemeentelijke exploitatie.
Voor een toelichting op de risico's van de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf
'Grondbeleid'.
Alaemene dekkinasmiddelen
Overdracht rijkstaken naar gemeenten (Cat. II G)
Door het rijk worden vaak taken naar de gemeenten gedecentraliseerd. Bij zo'n decentralisatie
is het gebruikelijk dat, naast de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het beleid en de
uitvoering, ook het geld naar de gemeenten worden overgeheveld. Hierbij is het echter
gebruikelijk dat het rijk er vanuit gaat dat gemeenten efficiënter werken en er derhalve een
korting mogelijk is van meestal 10%. Daarnaast sluit niet altijd de landelijke voorgestelde
verdeling aan op de lokale situatie.
Algemene uitkering (behoedzaamheidsreserve) (Cat. II L)
De uitkering van de behoedzaamheidsreserve is afhankelijk van de rijksuitgaven. Geeft het rijk
meer uit dan wordt de behoedzaamheidsreserve naar rato uitgekeerd, geeft het rijk minder uit
dan vindt geen uitkering plaats.
In de begroting wordt rekening gehouden met een uitkering van de behoedzaamheidsreserve
van 50%. Dit is een bedrag van € 55.000,--. In het meest positieve geval zal de uitkering twee
maal zo hoog zijn. In het meest negatieve geval zal de geraamde € 55.000,-- niet uitgekeerd
worden.
Schadeclaims (Cat. I L)
Met betrekking tot mogelijke schadeclaims is te denken aan schadeclaims in het kader van de
wettelijke aansprakelijkheid en inzake waardeverminderingen aan woningen als gevolg van
bestemmings-/planontwikkelingen e.d. De tweede categorie wordt meegenomen bij de
grondexploitatie en zal hier verder niet besproken worden. Voor de eerste categorie
aansprakelijkheidsstellingen is een verzekering afgesloten. Het eigen risico voor personen- en
zaakschade is € 2.268,-- en voor vermogenschade € 11.345; - per schadegeval.
De tendens is waarneembaar dat burgers en bedrijven de gemeente sneller aansprakelijk
stellen dan in het verleden.
Risico's die voorvloeien uit borgstellingen en gemeentegaranties (Cat. III L)
De gemeente Neerijnen staat garant voor de betaling van rente en aflossing van een tweetal
geldleningen van stichting De Wittenberg. De schuldrestant van deze leningen bedraagt
€ 200.000,-- per 1-1-2008. Ook voor Vitens staat de gemeente garant voor een bedrag van
€ 517.600,--. Dit bedrag is naar rato van het aantal aansluitbare percelen.
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Daarnaast fungeert de gemeente als achtervang van een aantal door het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen van in totaal €15.893.000,--.
Dit betreffen leningen die afgesloten zijn door Woningbouwvereniging De Goede Woning, ~
Woningstichting Rivierenland en SGBB.
In onderstaand overzicht wordt de totale risicowaarde van bovengenoemde risico's berekend.
Programma 1 Burgers en bestuur
Juridische kwaliteitszorg 125.000 50,0% 62.500
Regio Rivierenland 500.000 50,0% 250.000
"Inktvraat" akten Burgerlijke Stand 50.000 87,5% 43.750
Programma 3 Openbare ruimte en milieu
Bomenonderhoud 50.000 50,0% 25.000
Bodemsanering 500.000 12,5% 62.500
Wegen 500.000 50% 250.000
Programma 4 Onderuvijs en kinderopvang
Uitvoering leerlingenvervoer ~ 50.000 ~ 87,5% ~ 43.750
Programma 7 Welzijn en zorg
Wet Werk & Bijstand125.00050%62.500
Wet Maatschappelijke Ondersteuning125.00050%62.500
Wet Sociale Werkvoorziening50.00012,5%6.250
Veíligheidsregio Gelderland-Zuid50.00087,5%43.750
Subsidies500.00050,0%250.000
Programma 8 Ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting en economie
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen125.00012,5%15.625
Planschade ex artikel 49 Wet op de RO50.00012,5%6.250
Financiële positie grondexploitaties500.00050,0%250.000
Algemene dekkingsmiddelen
Overdracht rijkstaken naar gemeenten125.00050,0%62.500
Algemene uitkering (behoedzaamheidsreserve)125.00012,5%15.625
Schadeclaims50.00012,5%6.250
Risico's uit borgstellingen en gemeentegaranties500.00012,5%62.500
4.2.2 Conclusie
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit ad. € 5.437.000,-- en het berekende
schade-bedrag van de inventarisatie van de aanwezige risico's ad. € 1.581.250,--, kan de
conclusie getrokken worden dat er in de gemeente Neerijnen voldoende ruimte (weerstand)
beschikbaar is om financiële tegenvallers op te vangen.
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4.3 VERBONDEN PARTIJEN
4.3.1 Wat is een verbonden partij?
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de zogenoemde "verbonden partijen" van de
gemeente Neerijnen. Met verbonden partijen worden rechtspersonen bedoeld waarin de
gemeente zowel een bestuurlijke als een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang is in dit
verband het hebben van een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van
stemrecht. Financieel belang is het ter beschikking stellen van middelen die de gemeente kwijt
is bij een faillissement en/of bij financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente.
4.3.2 Waarom inzicht in verbonden partijen?
Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren de
"verbonden partijen" vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf kan doen. De gemeente
blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde
doelstellingen van de programma's. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kaderstellende en
controlerende taak over bij die programma's. Helaas zijn deze taken niet eenvoudig te
realiseren, vooral niet als de overige verbonden partijen veel groter zijn. Op de tweede plaats
zijn er kosten gemoeid met de deelname en zijn er financiële risico's die de gemeente met de
deelname kan lopen.
1. Reaio Rivierenland
De Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten. Door dit samen-
werkingsverband worden taken uitgevoerd op het gebied van milieu, afval, ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting, onderwijs, educatie, economie en arbeidsmarkt, volksge-
zondheid en zorg en verkeer en vervoer. Daarnaast heeft de Regio Rivierenland als doel de
gemeenschappelijke belangen van zijn gemeente te behartigen, op basis van het principe
'verlengd lokaal bestuur'. Daarmee wil de Regio Rivierenland een bijdrage leveren aan een
evenwichtige ontwikkeling van de regio.
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Ontwikkelingen/risico's:
In 2009 is met name de verzelfstandiging van de AVRI en de daarmee gepaard gaande
ontvlechting van de Regio een belangrijke rol. De mogelijke financiële consequenties van
deze ontvlechting is in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen.
Financiële consequenties:
De bijdrage van de gemeente Neerijnen voor 2009 aan de Regio Rivierenland is geraamd
op € 394.175,--.
2. Recreatieschaa Nederrün, Lek en Waal
Het recreatieschap behartigt de gezamenlijke belangen op het gebied van
openluchtrecreatie, toerisme, landschapsschoon en natuurbescherming op bovenlokaal
niveau voor de 8 deelnemende gemeenten.
Financiële consequenties:
De structurele bijdrage aan het recreatieschap ís in 2001 in één keer afgekocht bij de
verzelfstandiging van het Recreatieschap.
3. Gemeenschaaaelüke Reaelinp Hulpverlenina en Veilipheid Gelderland-Zuid
Op 1 januari 2004 is de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid
Gelderland-Zuid formeel tot stand gekomen. De volgende diensten maken onderdeel uit
van deze Gemeenschappelijke regeling:
- Regionale brandweer Gelderland-Zuid;
- Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR);
- Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV).
Ontwikkelingen/risico's:
De kosten van de ambulancevoorziening stijgen de komende jaren als gevolg van de lasten
van het functioneel leeftijdsontslag uit de gemeentelijke CAO. Indien de Veiligheidsregio er
niet in slaagt om deze extra lasten te verhalen op derden, lopen de deelnemende
gemeenten aan deze gemeenschappelijke regeling een (financieel) risico ten aanzien van
het aanvullen van de tekorten van de gemeenschappelijke regeling. Er is nog geen
duidelijkheid wie de kosten van het functioneel leeftijdsontslag gaan dragen. Dit risico is
opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen.
Financiële consequenties:
De bijdrage van de gemeente Neerijnen voor 2009 aan de Gemeenschappelijke Regeling
Hulpverfening en Veiligheid Gelderland-Zuid is geraamd op € 89.380,--.
4. Reaelina instellino voor Openbaar Saeciaal en Voortaezet Saeciaal Ondenvüs
De instelling voor Openbaar Speciaal basisonderwijs voorziet in basisonderwijs aan moeilijk
en zeer moeilijk lerende kinderen in de West-Betuwe.
Financiële consequenties:
Door de deelnemende gemeenten wordt een bedrag per leerling betaald. Voor 2009 is aan
deze gemeenschappelijke regeling een totale bijdrage van € 995,-- geraamd.
5. Streekarchivariaat West Betuwe
Het Streekarchivariaat West-Betuwe beheert de gemeente-archieven van de gemeenten
Geldermalsen en Neerijnen (ongeveer 1450 tot en met 1977) en Lingewaal (ongeveer 1450
tot en met 1985).
Ontwikkelingen/risico's:
Het huidige streekarchivariaat West Betuwe (SAWB) is in de huidige vorm te klein om de
beschikbaarheid en bereikbaarheid van de statische archiefbescheiden van de gemeente
Neerijenen te waarborgen. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een fusie tussen het
SAWB en het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel met ingang van 1 januari 2009.
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Financiële consequenties:
In de fusieonderhandelingen is een toename van de bijdrage per inwoner afgesproken. De
volgende bedragen zijn in de begroting opgenomen.
2009 € 82.645,--
2010 € 96.869,--
2011 € 100.603,--
2012 € 116.538,--
6. Lander Werk en Intearatie
Lander is een gemeenschappelijke regeling van 8 gemeenten met als doel uitvoering van
de:
. Wet Sociale Werkvoorciening (WSW)
. Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW)
. Regeling In-en Doorstroombanen (I/D)
Per 1 januari 2008 is de WSW (wet sociale werkvoorziening) in voorbereiding gewijzigd. De
belangrijkste wijziging ingevolge deze wetswijziging is dat de subsidie direct aan de
gemeenten toegekend en uitbetaald wordt. In regio-verband is met Lander afgesproken dat
de subsidie onverkort aan Lander doorbetaald wordt. Aan Lander wordt vervolgens
opdracht gegeven dat zij het taakstellingbeheer inricht en uitvoert en dat zij alle
administratieve zaken rond de uitvoering en verantwoording van de WSW inricht, verricht,
bekostigt en aanlevert aan de gemeente. Hiermee wordt het risico voor de bedrijfsvoering
van Lander beperkt.
Financiéle consequenties:
De deelnemende gemeenten dragen tot nu toe niet bij in de exploitatie van Lander.
Bij ongewijzigd beleid zal hiervan op middellange termijn ook geen sprake zijn.
Het risico van de WSW is meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
7. Belastinasamenwerkina Rivierenland
De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) voert met ingang van 1 januari 2008 voor
de gemeenten Culemborg, Lingewaal, Maasdriel, Tiel, Regio Rivierenland en het
Waterschap Rivierenland de werkzaamheden met betrekking tot de wet WOZ,
gemeentelijke belastingen, de waterschapsomslag en de afvalstoffenheffing uit. De raad
heeft in de vergadering van 24 april 2008 besloten om toe te treden tot de BSR per 1
januari 2009. Na instemming van de huidige deelnemers zal de gemeenschappelijke
regeling in de raad vastgesteld worden, waarbij de bestuurlijke vertegenwoordiger voor het
DB en AB bepaald worden.
Financiële consequenties:
De BSR verwacht door toetreding van andere gemeenten de komende jaren een verlaging
van de kosten per gemeente. In de begroting zijn de volgende bijdragen aan de BSR
opgenomen:
2009 € 177.000,--
2010 € 157.000,--
2011 € 144.000,--
2012 € 136.000,--
8. NV 8ank Nederlandse Gemeenten
De gemeente Neerijnen is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG),
maar heeft geen afvaardiging in het bestuur. De aandelen BNG zijn voor 50% in handen
van gemeenten en provincies; de andere helft is in handen van het rijk.
Financiële consequenties:
Voor 2009 wordt voor de gemeente Neerijnen een dividend geraamd van € 25.000,--.
Door de wereldwijde kredietcrisis staat ook de winst van de BNG onder druk. De eerste
tekenen hiervan komen uit de haljaarcijfers 2008 naar voren. Hierdoor bestaat het risico dat
het uit te keren dividend lager uitvalt dan € 25.000,--.
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4.4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
4.4.1 Waarom is het onderhouden van belang?
Veel klachten van burgers hebben betrekking op het onderhoud van de kapitaalgoederen.
Los zittende stoeptegels, gaten in de weg, overhangende takken e.d., zijn zaken waarop de
gemeente vaak wordt aangesproken. Met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen krijgt de
raad mogelijkheid kaders te stellen voor het onderhoud van de openbare ruimte.
Bekend is bijvoorbeeld dat het aanleggen van wegen niet alleen nu geld kost, maar in de
toekomst jaarlijks (extra) kosten voor onderhoud met zich meebrengt. Bovendien kost
achterstallig onderhoud over de tijd bezien meer dan 'gewoon' (structureel) onderhoud. Het is
daarom belangrijk dat onderhoud van kapitaalgoederen alle aandacht verdient.
4.4.2 Welke kwaliteit is van belang?
Over onderhoud van kapitaalgoederen kunnen onder andere de volgende vragen worden
gesteld: Welk kwaliteitsniveau willen we? Wat gaat dat kosten, nu en in de toekomst? Het is in
dat verband aan te bevelen dat de raad zich met regelmaat buigt over de vraag welk
kwaliteitsniveau zij passend vindt voor bijvoorbeeld wegen in de verschillende wijken of voor de
verschillende soorten wegen.
4.4.3 Algemeen
In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële
consequenties met betrekking tot de "grotere" kapitaalgoederen van de gemeente. Dit omvat
onder meer de kosten van aanleg en instandhouding van wegen, riolering, water, groen en
gebouwen.
De instandhoudingkosten worden opgenomen in meerjarenonderhoudsplannen, die vervolgens
(structureel) worden afgedekt in de (meerjaren)begroting. Onderstaand wordt per onderdeel
nader ingegaan op het onderhoud.
Water
In toenemende mate vragen de watertaken een professionelere aanpak. In het waterplan zijn
verschillende regelgevingen samen gebracht. Zo worden steeds meer eisen gesteld aan het
waterbeheer waaraan de gemeente moet voldoen. Zo moet er watercompensatie komen voor
de kernen en is het peilbuizen besluit van kracht en zal er in 2013 een diepte schouw komen
voor de watergangen waarop de gemeente vooruitlopend maatregelen moet treffen. Voor de
water ontwikkeling bij bestemmingsplannen vindt intensief overleg plaats tussen gemeente en
waterschap.
Groen
Voor de gemeentelijke bomen moet een risico-inventarisatie plaatsvinden waarbij bomen
worden ingedeeld in verschillende urgentieniveaus qua juridische onderhoudsverplichtingen.
Zodra deze rapportage is opgesteld. Kunnen maatregelen worden genomen ter voorkoming van
onvoorziene gevolgen als er takken uit bomen waaien of bomen om waaien/vallen.
De vele uitbreidingen van bestemmingsplannen brengen een evenredig toenemen van het
groenareaal met zich mee. Het in standhouden van het groen en het bij de ontwikkeling toezien
op een goede verdeling van het structureel groen en het voorkomen van snippergroen is
onderdeel van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijken.
Wegen
Elk jaar wordt een bedrag aan de voorziening wegen toegevoegd om middelen op te bouwen
waarmee de kosten voor groot onderhoud kunnen worden bestreden. Dit is gebaseerd op
algemeen aanvaarde onderhoudstermijnen volgens de richtlijnen van de CROW (centrum voor
regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek). De
toevoeging is daarnaast afhankelijk van de areaaluitbreiding. De jaarlijkse toevoeging is
gebaseerd op een gemiddelde van de verwachte onderhoudskosten in de komende 10 jaar,
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vermeerderd met het budget voor incidentele investeringen in het kader van het veilig maken
van de wegen volgens de Planuitwerking Duurzaam Veilig die door de gemeenteraad werd
vastgesteld. Om de vier jaar vindt een inspectie van de wegen plaats, dat resulteert in een
kwalitatief oordeel.
In 2008 heeft opnieuw een inspectie plaats gevonden. De daaruit voortkomende verwachtingen
laten ons zien dat er de komende jaren fors meer geïnvesteerd moet worden om achterstallig
onderhoud weg te werken en om in de toekomst versnelde reconstructies te voorkomen.
Een ander aspect betreft de noodzaak tot kwaliteitsversterking en duurzaamheid. Hier gaan
veelal extra kosten mee gepaard, waardoor de beschikbare budgetten verder onder druk
komen. In de praktijk wordt dan ook regelmatig een beroep gedaan op de reguliere
onderhoudsbudgetten of worden tussentijds extra middelen beschikbaar gesteld. In structurele
zin achten wij dit niet gewenst, de noodzaak voor een adequaat en geactualiseerd
wegenbeheersplan is dan ook duidelijk. Uiteraard kunnen hier financiële consequenties aan
zitten. Niet zozeer voor het opstellen ervan, maar vooral voor wat betreft de hoogte van de
jaarlijkse toevoegingen aan de onderhoudsvoorziening. Met ingang van 2009 wordt er
structureel jaarlijks € 100.000,-- meer toegevoegd aan de Voorziening Onderhoud wegen. In
2008 wordt bezien of deze toevoeging toereikend is om het gewenste kwaliteitsniveau te
bereiken c.q. te behouden.
Openbare verlichting
Momenteel wordt het beheerplan openbare verlichting geactualiseerd. Naar vervvachting zal dit
plan begin 2009 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Voor het opstellen van het
beheersplan is in 2009 € 20.000,--te beschikking gesteld. In de gemeente Neerijnen zijn
ongeveer 1800 lichtmasten, van diverse aard, kwaliteit en leeftijd. Het reguliere onderhoud
wordt bekostigd uit de reguliere posten in de gemeentebegroting. Voor het vervangen van
lichtmasten werd tot en met 2007 jaarlijks een bedrag van € 31.500,-- beschikbaar gesteld.
8egin 2008 was voor de vervanging van de lichtmasten nog € 51.395,-- beschikbaar voor 2008
e.v.. Op basis van het nieuwe beheersplan kunnen de (eventuele) lasten vanaf 2009 bepaald
worden.
Riolering
Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) ís een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de
juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg.
Conform de Wet milieubeheer geeft de gemeente in het GRP aan op welke wijze de wettelijke
taak van een doelmatige inzameling en transport van afvalwater wil uitvoeren. Het plan is
gericht op de instandhouding van een goede riolering. Alle kosten en baten met betrekking tot
riolering zijn opgenomen in het kostendekkingsplan dat als zodanig onderdeel uitmaakt van het
GRP. In de decemberraad van 2008 zal het herziene GRP worden aangeboden. In het herziene
GRP zijn alle verplichtingen uit de watertaken die een relatie hebben met het afvoeren van
water opgenomen. Deze aanscherping van het GRP zal naar verwachting ook leiden naar
verhoging van kosten. De jaarlijkse lasten per aansluiting zullen hierbij tevens herberekend
worden.
Gemeentelijke gebouwen
Het is gebruikelijk om de kosten van het periodiek- en groot onderhoud in een
meerjarenonderhouds-plan op te nemen, waarna de gemiddeld perjaar benodigde bedragen
kunnen worden berekend.
Als dit gemiddelde elk jaar in een voorziening "Onderhoud gebouwen" wordt gestort en de
jaarlijkse kosten ten laste van de voorziening worden gebracht, is het noodzakelijke onderhoud
aan het gemeentelijke onroerend goed in financiële zin afgedekt. Voor het vormen van de
reserves en voorzieningen is een scheiding gemaakt tussen ondenvijsgebouwen en de overige
gemeentelijke gebouwen.
Voor de onderwijsgebouwen zijn andere reserves en voorzieningen aanwezig dan voor de
overige gemeentelijke gebouwen. Met ingang van 2006 heeft het onderhoud van de
onderwijsgebouwen alleen nog maar betrekking op het onderhoud van de buitenkant van de
schoolgebouwen. In het vastgestelde Integraal Huisvestings Plan (IHP) zijn de kosten berekend
welke in de begroting zijn verwerkt. In de voorjaarsnota 2008 zijn conform het 1HP extra gelden
beschikbaar gesteld.
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De voorziening ten behoeve van de egalisatie van de kosten van het onderhoud van alle
overige gebouwen is momenteel niet duidelijk. Er wordt naar gestreefd om ultimo 2008 een
geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen voor te leggen aan de raad.
In de begroting 2009 is ten opzichte van het laatst vastgestelde onderhoudsplan een extra last
opgenomen van € 22.000,--.
4.4.4 Samenvattend
De in de begroting opgenomen budgetten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen zijn
gebaseerd op de meest actuele beheerplannen en eventuele nadere informatie.
Het Milieu uitvoeringsprogramma 2008-2010, het IHP en het LOP zijn vastgesteld en conform
verwerkt in de meerjarenbegroting 2009 e.v.
Het GRP zal eind 2008 worden voorgelegd aan de Raad, de gevolgen hebben op het saldo van
de begroting geen resultaat, omdat de riolering budgetneutraal moet zijn, Wel zullen de tarieven
verder moeten stijgen om de kosten en de uitbreiding van de taken (n.a.v. Verbreed Rioolrecht)
te kunnen dekken.
Voor het groen- en bomenbeheer zullen op korte termijn nog nadere plannen worden opgesteld,
de uitkomsten zullen in begrotingswijzigingen c.q. de voorjaarsnota 2009 worden verwerkt.
Verder zijn er o.a. nog de volgende taken waarvoor nadere plannen gemaakt moeten worden
zoals Waterplan deel 2 en het Verlichtingsplan. Bij het opmaken van de begroting is in geschat
dat dit geen (grote) financiéle gevolgen zal hebben.
In 2008 wordt onderzocht in hoeverre de dotatie aan de Voorziening onderhoud wegen, incl. de
extra dotatie m.i.v. 2009, toereikend is.
4.4.5 Totaaloverzicht lasten kapitaalgoederen (exclusief kosten ambtelijk apparaat)
Kapitaalgoed
Lasten 2009
Water (incl, beleidsondersteuning en beheersplan)195.035
Groen209.350
Wegen (onderhoud wegen)481.000
Wegen (onderhoud bermen)41.300
Openbàre verlichting (incl. kosten beheersplan)57.500
Riolering220.000
Begraafplaatsen92.800
Gemeentelijke gebouwen179.408
Schoolgebouwen (excl. planontwikkefingen HaaftenlOphemert)201.871
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4.5 GRONDBELEID
4.5.1 Algemeen
Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma's
op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en
recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact.
Het gaat om grote belangen en hoeveelheden geld. De resultaten van grondexploitaties en de
financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.
4.5.2 Activiteiten
De activiteiten van het grondbedrijf kunnen als volgt worden samengevat:
A. zelf of samen met anderen bouwgrond produceren via
actieve grondpolitiek: de gemeente verwerft zelf de gronden, die vervolgens bouw-
en woonrijp gemaakt worden en daarna worden uitgegeven aan derden.
Een dergelijke actieve rol was tot in het begin van de jaren negentig nog zeer
gebruikelijk, nu dienen zich echter ook andere spelers op de markt aan.
Met name projectontwikkelaars proberen in uitleg- en nieuwbouwlocaties (ook
inbreiding) een positie in te nemen middels het vervverven van gronden en
terreinen, zonder welke een voÎledige planuitvoering niet mogelijk is.
De positie van de gemeente is hierdoor veranderd en andere vormen van
samenwerking zijn nodig gebleken.
passieve grondpolitiek: het initiatief tot exploiteren van (bouw)grond wordt
overgelaten aan private partijen zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven en
woningbouwcorporaties. De gemeente vervult alleen de publiekrechtelijke
(voorwaardenscheppende) taak door o.a. bestemmingsplanwijziging.
mengvormen van actief en passief grondbeleid: omvat vormen waarbij de risico's
worden gedeeld zoals bij een PPS (=publiek-private samenwerking)constructie.
Een derde partij kan hierbij een terrein exploiteren waarbij financiële- en
organisatorische afspraken gemaakt worden met een rechtvaardige kosten- en
batenverdeling.
B. het beheer van eigendommen
(tijdelijke) verhuur van gekochte eigendommen die het fabricage proces nog
moeten doorlopen.
Bij elke bouwgrond productie zal een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt om te
komen tot de gewenste vorm van grondbeleid. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden
met onder andere
de posities die particulieren en projectontwikkelaars innemen;
de uitvoeringscapaciteit van de eigen organisatie
de juridische mogelijkheden en beperkingen
de financiële risico's
4.5.3 Instrumenten
De instrumenten die de gemeente ter beschikking staan om zijn doel te bereiken, naast het zelf
verwerven, bouwrijp maken en uitgeven, zijn onder andere;
exploitatie-overeenkomst
Op grond van de exploitatie-verordening is de gemeente bevoegd een overeenkomst aan
te gaan om kosten te verhalen indien zij medewerking verleent aan het in exploitatie
brengen van gronden. Hiervan is sprake als door de gemeente of met medewerking van
de gemeente voorzieningen worden getroffen van openbaar nut (bijv. aanleg straten en
riolering) waardoor percelen beter geschikt worden voor bebouwing.
Dit instrument is vervallen met invoering van de nieuwe grondexploitatiewet.
-64-



baatbelasting
De belasting wordt geheven van die onroerende zaken, zowel gronden als bebouwing,
die zijn gelegen in het door de gemeenteraad aangewezen profijtgebied (_
bekostigingsgebied) waar de kosten niet via overeenkomst zijn of worden voldaan.
Ook dit instrument is vervallen met de invoering van de nieuwe grondexploitatiewet.
Wet voorkeursrecht gemeenten
Deze wet geeft de gemeente een wettelijke recht, geen plicht, van voorrang op aankoop
van onroerende zaken binnen een daarvoor door de gemeente aangewezen gebied.
onteigening
In de meeste gevaflen zullen echter (intentie-, samenwerking- en realisatie-) overeenkomsten
met projectontwikkelaars kunnen worden afgesloten, gebaseerd op een optimale realisering van
de programma's en het financiële resultaat voor de gemeente.
4.5.4 Risico's in de grondexploitatie
Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen worden genoemd:
conjunctuur- en renterisico's waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken en
renteverliezen kunnen ontstaan
verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip van tot stand
komen van het plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond waardoor het
product niet meer aansluit op de vraag
het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen
milieurisico's
planschadeclaims
geen volledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties
hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de
exploitatieberekeningen
archeologie
flora en fauna
waterhuishoudingtoets
Zoveel mogelijk wordt getracht om deze risico's in de planontwikkeling te ondervangen door
middel van het doen van onderzoeken, vroegtijdige verwerving, het tijdig nemen van
maatregelen etc. In de exploitatieberekeningen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
risico's. Desondanks blijven er aanzienlijke risico's met grondexploitatie gemoeid waardoor het
noodzakelijk is om hiervoor middelen achter de hand te houden. Natuurlijk kunnen zich ook
meevallers voordoen met betrekking tot bovenstaande aspecten.
4.5.5 Níeuwe grondexploitatiewet
Sinds 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden.
Met deze wet worden de rollen van gemeente en eigenaren bij particuliere grondexploitatie
verduidelijkt. De doelstelling van de wet is een goede regeling voor kostenverhaal,
binnenplanse verevening en enkele locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. Het stelsel
moet rechtszekerheid bieden en free riders niet meer de kans geven het kostenverhaal te
ontwijken. Er wordt gestreefd naar een regeling die zowel recht doet aan de belangen van de
gemeenten als particuliere eigenaren en derde belanghebbenden. Daarom is als tegenwicht bij
enkele ruimere bevoegdheden voor de gemeenten een aantal inhoudelijke en procedurele
waarborgen ten behoeve van eigenaren en belanghebbenden ingebouwd. Gekozen is voor een
voortzetting van een gemengd stelsel voor bouwgrondexploitatie met zowel een privaatrechtelijk
(samenwerking) als publiekrechterlijk spoor.
Globaal werkt het publiekrechtelijke instrument van de Grondexploitatiewet als volgt. In een
bestemmingsplan kan een gemeente bepaalde woningbouwcategorieën opnemen. Eventuele
overige locatie-eisen en de te verhalen kosten worden door de gemeenteraad vastgelegd in een
exploitatieplan. Het exploitatieplan bevat de exploitatieopzet en de toerekening van de kosten
aan de verschillende uitgiftecategorieën.
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Het stellen van locatie-eisen wordt in de Grondexploitatiewet gelimiteerd tot eisen met
betrekking tot woningbouwcategorieën (te weten sociale woningbouw en vrije kavels) en
locatie-eisen ten aanzien van het bouwrijp maken, nutsvoorzieningen en de inrichting van de
openbare ruimte. De Grondexploitatiewet voorziet er in dat de verhaalbare kostensoorten bij
algemene maatregelen van bestuur limitatief wordt vastgelegd in de zogenaamde
kostensoortenlijst. Het vaststellen van een kostensoortenlijst moet een eind maken aan de
huidige onduidelijkheid omtrent de te verhalen kostensoorten. De criteria voor toepassing van
de kostensoortenlijst in concrete situaties zijn profijt, causaliteit en proportionaliteit.
In de doorberekening van bepaalde kostensoorten, kosten van voorbereiding en toezicht,
gemeentelijke apparaatskosten en het opstellen van ruimtelijke plannen zal sprake zijn van een
begrenzing. De ministeriële regeling hieromtrent is nog in voorbereiding.
Belanghebbenden kunnen tegen een ontwerp-exploitatieplan een zienswijze indienen. Tegen
het exploitatieplan kan beroep bij de rechtbank en een hoger beroep worden ingesteld, tenzij
het exploitatieplan gekoppeld is aan een bestemmingsplan. In dat geval kan er net als bij het
bestemmingsplan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Deze wet zal voor alle partijen die betrokken zijn bij gebíedsontwikkelingen ingrijpende
veranderingen meebrengen. In het najaar van 2008 wordt intern de praktische invoering van
deze wetswijzigingen voorbereid.
4.5.6 Huidig beleid
De Nota grondbeleid is door de raad vastgesteld in de vergadering van 8 december 2005. De
raad heeft ingestemd met de volgende 16 voorgestelde beleidskeuzen/beslispunten voor de
gemeente Neerijnen:
1. De doelstellingen van het gemeentelijk grondbeleid zijn:
- het bewerkstelligen van maatschappelijk gewenst, duurzaam en efficiënt
ruimtegebruik.
- streven naar een optimale kwaliteit van het ruimtegebruik.
- het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten
over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid.
2. De gemeente streeft naar maatwerk ten aanzien van een actief verwervingsbeleid om
ontwikkelingen optimaal te kunnen beïnvloeden. In voorkomende gevallen overgaan tot
strategische verwervingen en indien noodzakelijk, mogelijk en wenselijk daarbij gebruik
maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening en recht van eerste koop.
Vooraf eerst afwegen of de gewenste ontwikkeling de hoogte van de investeringen en
het risico dat wordt gelopen rechtvaardigt.
3. De basis voor het strategisch handelen bij de verwerving ten behoeve van ruimtelijke
ontwikkelingen ligt vast in de Visie Wonen en Werken 2002-2011.
4. Uitgangspunt voor aankopen: aankopen mits het actieve grondbeleid dit vordert ter
realisering van een ruimtelijke ontwikkeling of vanuit strategisch oogpunt.
5. De aankooponderhandelingen voeren op basis van een taxatierapport.
Aankoopprijs gebaseerd op volledige schadeloosstelling volgens onteigeningswet en bij
strategische aankopen de waarde in het economisch verkeer.
6. In die gebieden waar een bestemmingsplan voor een ruimtelijke ontwikkeling wordt
voorbereid, indien mogelijk en wenselijk, het voorkeursrecht gemeenten vestigen
teneinde de verwerving te bevorderen.
7. Om tijdverlies te voorkomen en realisatie van de gewenste ontwikkeling veilig te stellen,
tijdig met de onteigeningsprocedure beginnen.
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8. Voor zover wettelijk mogelijk veilig stellen dat woningen die bestemd zijn voor speciale
doelgroepen ook beschikbaar blijven voor die doelgroepen.
9. Per ruimtelijke ontwikkeling beoordelen ot particulier opdrachtgeverschap kan worden
toegepast.
10. Voorkomen moet worden dat grondtransacties staatssteunelementen bevatten. Daarom
zullen grondtransacties met ondernemingen geschieden tegen marktwaarde en tot
stand komen via een open bledprocedure of via een taxatie door een onafhankelijk
taxateur.
11. Bij verkoop van een onroerende zaak aan de gebruiker de veckoopprijs vaststellen op
basis van de taxatiewaarde. Voor de verkoop van onroerend goed aan een ander dan
de gebruiker moet een procedure worden bepaald. Daarbij moet worden gedacht aan
het voorkomen van (de schijn van) willekeur. Denkbaar is dat inwoners van en
personen met een sociaal enlof economische binding aan Neerijnen of plaatselijke
instellingen c.q. woningcorporaties voorrang krijgen. Op grond van financieel
economische overwegingen heeft verkoop aan de hoogste bieder door middel van
inschrijving de voorkeur.
12. Bij het vaststelien van de grondprijzen wordt uitgegaan van een drietal basisprincipes
- nutprincipe; grondprijzen zijn afhankelijk van het gebruik dat van de grond
gemaakt kan worden.
- zuiverheidprincipe; bij samengestelde transacties wordt de grondprijs in de
besluitvorming apart zichtbaar gemaakt
- gelijkheidsprincipe; subsidiéring van ruimtelijke ontwikkelingen vindt niet plaats
in de vorm van gereduceerde of symbolische grondprijzen.
13. In de bestuursopdrachten opnemen dat maximale winst wordt behaaid op een
exploitatíe met dien verstande dat de grondprijzen marktconform btijven.
Voor het bepalen van een marktconforme verkoopprijs wordt gebruik gemaakt van één
van de volgende methoden:
- open biedprocedure
- onafhankelijke taxatie
- kostprijsmethode (ín combinatie met vergelijkende methode)
De keuze voor de methode is o.a. afhankelijk van de aard en het gebruik van de te
verkopen grond.
14. In aparte exploitatieberekeningen vastleggen welke uitgifteprijzen worden gehanteerd
en deze eenmaal per jaar actualiseren op grond van marktontwikkefingen en
prijswijzigingen.
Aanvullende maatregelen nemen, bijvoorbeeld aanpassen van het plan aIs de markt
zich zo ontwikkelt dat de verkoopprijs onder de kostprijs komt.
Kavels buiten een expfoitatie verkopen aan de hoogste bieder waarbij een minimale
prijs als voorwaarde wordt gesteld.
15. In de koopovereenkomst van grond kan worden bedongen een recht van eerste koop
door de gemeente als kettingbeding, zodat verwerving door de gemeente bij
noodzakelijke revitalisering of herstructurering van het terrein c.q. gebied eenvoudiger
wordt.
16. Jaarlijks de risico-inventarisatie opstellen en de benodigde omvang van de algemene
reserve grondexploitatie bepalen door 15 % te nemen van de boekwaarde van de
investeringen en 50% van de raming van de nog te maken kosten .
4.5.7 Exploitaties
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Bouwgrondexploitaties: ~

Boekwaarde

1-1-2008

Te verwachten

uitgaven

Te verwachten

inkomsten

Boekwaarde

31-12-2008

Aantal

woningen

RvR

woningen

totale

oppervl.m2

Start

uiNoeringBoekwaarde
31-12-2008
per m2 uitgeefb.
(grond eigendom
gemeente)
Nog niet in exploitatie genomen gronden
Grond ei endom emeente
O hemert bouw rond MFC Lacet278.181,5827.709,08305.890,66m~ 12.02025,45
Grond n ) niet in eigendom gemeente,betreft voorondersoekskosten
Stedelï ke ontwikkelin rondwe Est120.635,45103.871,77224.507,22m
Waardenburg-West11.585,4816.634,2728.219,75pm

In exploitatie genomen grondenUitgeef-
baar m2
Gemeente koo Uheeft aan ekocht en verkoo Uheeft verkocht aan derdelr 'ectontwikkelaar
RvR 01 Beunin en 2e fase O hemert847.516,34 188.340,821.993.000,00-957.142,8413912.7702006/2009-74,95
RvR 02 ersendaal, v. Galen Varik2.790.059,79 160.442,992.950.502,7838722.595200712011130,58
RvR 03 Heesselt Donkerstraat 605.580,98 736.734,05
Gronden ei endom ro'ectontwikkelaars. O.b.v. overeenkomst ve oedin
RvR OS O ï nen De Bie ~ ~ ~ ~- 9.425,17 4.296,261.342.315,03
voor kosten aan emeente.
15.000,00 -1.278,5710

55

212.800

6.9702007/2010

2007/2010104,87
RvR 10 Varik Wal sestr·aat
Tuil Melssin dreef-38.717,99
5.567,3211.479,10
5.763,37
8.000,00-27.238,89
3.330,6930
22510.D00
9.7002007/2011
2006/2009
~

Tuil Klin elenbe
118.085,23
223.944,26
423.000,00
-80.970,51
180
42.000
2007/2012_ _
-
Hellouw Hoenderkampen
Hellouw Karel Doonnanstraat10.218,72
14.630,787.780,94
1.881,5414.000,00
17.000,003.999,66
-487,6838
73.000
7352007/2010
~ ~2006%2008_

Haaften Klo penhofstraat/Dreef
1.351
,01
t.087,55
2.438,56
8
2008/20
12_ _
~~
Haaften Buitenw471,271.173,561.644,8314_
2008/2012
4.774.591,131.491.139,562.470.000,003.795.730,6936528120.570
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Toelichtina
Noa niet in exploitatie çtenomen gronden
Grond eioendom aemeente
Bouwgrond Ophemert (Lacet)
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 278.182
Het renteverlies op de aangekochte grond wordt met ingang van 2006 bijgeschreven op de
boekwaarde. Tot en met 2005 werd dit gedekt uit de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve
rentekosten nog niet in exploitatie genomen gronden. Eveneens zijn de kosten wegens het
archeologisch onderzoek ad € 36.468 ten faste gebracht van dit complex.
De boekwaarde (=aanschaffingsprijs en bijkomende verwervingskosten) uitgedrukt in een
vierkante meter prijs bedraagt per 31 december 2008 € 25,45. Deze prijs is aanzienlijk minder
dan de huidige marktwaarde.
In verband met veranderde inzichten zal dit gebied niet worden ingezet voor de realisatie van
de multifunctionele accommodatie te Ophemert. De huidige gedachten gaan uit naar het
reafiseren van woningbouw. Een kaderstellende notitie wordt in het najaar van 2008 voorgelegd
aan de raad. Aan de hand vari voornoemde notitie zal kunnen worden bepaald wanneer en
waarvoor deze gronden in exploitatie worden genomen.
Eerder is ter dekking van de realisatie van de Multifunctionele accommodatie te Ophemert, in
de raadsvergadering van december 2007 een voorschot genomen op de te verwachten winst
op deze locatie van € 250.000. In juni 2008 heeft het college besloten dat bij een mogelijke
positieve reactie op de LS.V. aanvraag aan de provincie, deze uitname niet meer zal
plaatsvinden. Inmiddels, augustus 2008, heeft de provincie een positieve beschíkking
afgegeven ten aanzien van de LS.V.-subsidie.
Grond (nost) niet in eiçtendom gemeente, betreft vooronderzoekskosten
Stedelijke ontwikkeling Rondweg Est.
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 120.635
Een besluit op grond van de Wet Voorkeursrecht gemeenten is genomen voor de gronden
gelegen tussen de rondweg en de bestaande bebouwing van Est. Diverse onderzoeken,
waaronder milieu en archeologie hebben plaatsgevonden. Aan de hand van de uitkomsten zal
in het najaar 2008 worden bezien of, en tegen welke prijs, tot verwerving kan worden
overgegaan.
In maart 2007 is door de raad een voorbereidingskrediet gevoteerd van € 150.000. Dit is
bedoeld voor diverse onderzoeken. In dit bedrag kon nog geen rekening worden gehouden met
rentetoerekening van 5% over de boekwaarde per 1 januari.
In het najaar van 2008 zal een aanvullend krediet worden aangevraagd.
Aan de Grontmij is de planontwikkeling opgedragen. Voor zowel de kern als het gedeelte
tussen de kern en de rondweg wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Ten aanzien van
het conserverende gedeefte heeft de raad overeenkomstig hetgeen hiervoor was opgenomen in
het beleidsprogramma € 25.000 beschikbaar gesteld.
Recentelijk, april/mei 2008 heeft het voor-ontwerp bestemmingsplan Est ter visie gelegen.
In verband met de Wet voorkeursrecht gemeenten is de gemeente gebonden aan termijnen. In
oktober 2008 moet de planontwikkeling zover gevorderd zijn dat een ontwerp bestemmingsplan
in procedure wordt gebracht.
Naar het zich nu láat aanzien, zullen door de invoeríng van de nieuwe Wet op de ruimtelijke
ordening per 1 juli 2008, de hiervoor genoemde termijnen en voorwaarden anders ingevuld
kunnen gaan worden.
Waardenburg-West
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 11.585
De boekwaarde betreft gemaakte kosten wegens onderzoek beoogde locatie en overleg met
derden ten aanzien van mogelijke aankoop. Het is helaas niet mogelijk gebleken om tot
overeenstemming te komen en deze locatie te gaan ontwikkelen tot bedrijventerrein.
De boekwaarde per 1 januari 2008 en de gemaakte kosten in 2008 worden bij de jaarrekening
2008 als verlies ten laste van de reserve bouwgrondexpfoitatie gebracht.
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In exploitatie ~renomen çtronden
Gemeente kooptlheeft aancrekocht en verkoopt/heeft verkocht aan derde
Ruimte voor ruimte Beuningen 2e fase Ophemert
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 847.516
Dit gebied wordt in het kader van Ruimte voor ruimte ontwikkeld. Op deze locatie worden 13
woningen gebouwd, waarvan 9 Ruimte voor ruimte woningen.
Een voorbereidingskrediet is door de raad in mei 2005 beschikbaar gesteld en met een
projectontwikkelaar is een koop/ontwikkelingsovereenkomst afgesloten.
De RvR-bijdrage voor 9 woningen is in 2006 inclusief de verschuldigde rente aan de provincie
betaald.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft in het voorjaar 2007 ter visie gelegen. De 5 zienswijzen
hierop zijn verwerkt waarna het ontwerp bestemmingsplan in december 2007 door de raad is
vastgesteld. De aanlegvergunning voor het bouw en woonrijpmaken is middels een art 19 lid 2
WRO procedure verleend. De art.19 procedure voor de woningbouw per woning is gevoerd
zolang het bestemmingsplan nog niet in werking was getreden. Vanaf medio mei 2008 is het
bestemmingsplan onherroepelijk waardoor de gevoerde artikel 19 procedure is komen te
vervallen.
De projectontwikkelaar heeft in het voorjaar van 2008 het overeengekomen aankoopbedrag
betaald.
De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken heeft in mei 2007 plaatsgevonden.
Het bouwrijpmaken is gereed. Naar verwachting zal na 2009 het woonrijp maken ter hand
worden genomen. Het verwachte eindresultaat van deze exploitatie is positief.
Ruimte voor ruimte Versendaal, Van Galen Varik
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 2.790.060
De gemeente is eigenaar van dit gebied tussen de molen en Kerkstraat-één kavel is van Van
Galen - waarop 38 woningen gebouwd gaan worden waaronder 7 Ruimte voor ruimte
woningen.
Door de raad is in 2005 een exploitatiekrediet beschikbaar gesteld, met de projectontwikkelaar
is een koopovereenkomst gesloten en met de provincie is de clusterovereenkomst afgesloten.
De RvR-bijdrage voor 7 woningen is in 2007aan de provincie betaald.
Aan de Grontmij is de (plan-)ontwikkeling en realisatie bouw-en woonrijp maken opgedragen.
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in het vroege voorjaar van 2007 ter visie gelegen
waarop 11 reacties zijn binnengekomen.
De kassen zijn door van Galen vóór 1 april 2007 afgebroken behoudens de fundering in
verband met BTW vrij leveren grond aan de projectonlwikkelaar, het verbod op werken in de
dijkbeschermingszone en het verbod op graven in archeologisch terrein. Naar aanleiding van
opmerkingen van de monumentencommissie naar de mogelijke aanwezigheid van resten van
"het Huis van Varik", is aanvullend radar onderzoek en vervolgens een archeologisch sleuven
onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleken restanten aanwezig.
Met de Grontmij is gekeken naar mogelijke oplossingsvarianten. Voor de zomervakantie van
2008 is het voorstel met betrekking tot een te kiezen variant voorgelegd.
Naar verwachting zal in 2009 het bouwrijpmaken worden gerealiseerd en vervolgens in het
najaar van dat zelfde jaar het notarieel transport van de grond plaatsvinden.
Vooralsnog wordt een (klein) positief exploitatiesaldo verwacht waarbij als basis voor de
berekening is uitgegaan van het oorspronkelijke plan inclusief een indexering van 2%. Er mag
van worden uitgegaan dat dit ook het eind resultaat zal zijn omdat ten aanzien van de uitgaven
duidelijke afspraken op grond van de Uniforme administratieve voonvaarden geïntegreerde
contracten zijn gemaakt met de aannemer Grontmij. En ten aanzien van inkomstenkant zijn in
de verkoopovereenkomst eenduidige afspraken vastgelegd over de te leveren bouwgrond.
Ruimte voor ruimte Heesselt, Donkerstraat
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 605.581
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Met de grondeigenaar De Jong is een koopovereenkomst opgesteld en getekend. Notarieel
transport vindt op verzoek van verkoper plaats aan het eind van 2008.
In juni 2007 is de raad akkoord gegaan met het exploitatiekrediet. Met de projectontwikkelaar is
22 november 2007een koop-/ontwikkelingsovereenkomst afgesloten.
Op dit perceel worden 10 woningen gebouwd waarvan 5 RvR-woningen.
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van november 2007 tot januari 2008 ter visie gelegen,
waarop 4 reacties zijn binnengekomen. Een bezwaar wordt in september 2008 behandeld,
daarna zal de ontwerpbeschikking in gereedheid worden gebracht zodat deze in het najaar van
2008 ter inzage kan worden gelegd. De basis voor vrijstelling artikel 19, lid 2 is verleend. De
provincie moet hierop nog reageren. In de samenwerkingsovereenkomst met de projectont-
wikkelaar is vastgelegd dat deze overgaat tot betaling van de koopsom en de Ruimte voor
ruimtebijdrage als de bouwvergunning is verleend, naar verwachting begin 2009. Tot die tijd
wordt de rente over koopsom van het perceel door de projectontwikkelaar aan de gemeente
vergoed.
De plannen worden uitgewerkt door de Grontmij in opdracht van de projectontwikkelaar.
Naar verwachting sluit deze exploitatie met een positief resultaat.
Gronden eigendom proiectontwikkelaars. Op basis van overeenkomst
kostenvers~oeding voor ~remeente.
Ruimte voor ruimte Opijnen, Oude 2andstraat (Gebied aan de Waalbandijk ten westen
van de Nieuwe stoep).
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 9.425
Grondeigenaar De Bie is via een projectontwikkelaar gekomen met een plan voor 5 woningen,
waarvan 2 ruimte voor ruimte. Bij raadsbesluit van 6 juli 2006 is akkoord gegaan met het
exploitatiekrediet. De samenwerkingsovereenkomst en planschadecontract tussen de
gemeente en de projectontwikkelaar is ondertekend. De RvR-bijdrage voor 2 woningen ad €
182.000 is begin 2007 aan de provincie betaald en ontvangen met rente van de
projectontwikkelaar.
De projectontwikkelaar heeft in 2006 aan de gemeente betaald een bedrag van € 115.000
waarin zijn begrepen de gemaakte en te maken kosten van planvoorbereiding, planbegeleiding,
toezicht, bovenwijkse voorzieningen en kunstfonds. Dit bedrag is exclusief de leges voor de
behandeling en afhandeling van vrijstellingsprocedure, bouwvergunningaanvraag en
planschadevergoeding.
Bij deze jaarrekening 2007 is gebleken dat de bijdrage in de kosten voor ambtelijke uren en
externe adviezen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden (langere procedure, meerdere
onderzoeken, vele reactie's) te laag is geraamd. Na uitvoeríng van alle werken (omstreeks
2010) is de voorlopige inschatting dat de gemeente € 15.000 te weinig in rekening heeft
gebracht. Dit verlies zal ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie moeten worden
gebracht.
Ook zal intern moeten worden bezien met welke maatregelen dit voor nieuwe soortgelijke
exploitaties kan worden voorkomen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de nog te
verwachten normeringen op grond van de Grondexploitatiewet.
Ruimte voor ruimte Varik, Walgtsestraat.
Boekwaarde per 1 januari 2008: € - 38.718
Door de grondeigenaar Laponder is met een projectontwikkelaar een intentie overeenkomst
afgesloten voor de aankoop en ontwikkeling van het gebied. De bedoeling is 30 woningen te
realiseren waarvan 5 RvR-woningen. De samenwerkingsovereenkomst met de
projectontwikkelaar en het planschadecontract is afgesloten. De projectontwikkelaar heeft aan
de gemeente een bedrag van € 191.500 betaald waarin zijn begrepen de gemaakte en te
maken kosten van planvoorbereiding, planbegeleiding, toezicht, bovenwijkse voorzieningen en
kunstfonds. Dit bedrag is exclusief de leges voor de behandeling en afhandeling van
vrijstellingsprocedure, bouwvergunningaanvraag en planschadevergoeding. Daarnaast heeft de
projectontwikkelaar het bedrag per Ruimte voor ruimte woning aan de gemeente vergoed, die
dit op basis van de clusterovereenkomst weer doorbetaald heeft aan de provincie. Naar
verwachting is de vergoeding voor de geraamde ambtelijke uren voldoende gedurende de
looptijd van deze exploitatie.
Melssingdreef Kruijt Tuil
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 5.567
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Op deze locatie aan de Melssingdreef is het de bedoeling om 22 woningen te bouwen. De
grond en het initiatief zijn van een projectontwikkelaar. In principe zijn alle voorbereidingen
rond, inclusief de contracten. De ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag van een artikel 19
lid 1 procedure is opgesteld. De projectontwikkelaar heeft aan de gemeente een bedrag van €
69.500 betaald waarin zijn begrepen de gemaakte en te maken kosten van planvoorbereiding,
planbegeleiding, toezicht, bovenwijkse voorzieningen en kunstfonds. Dit bedrag is exclusief de
leges voor de behandeling en afhandeling van vrijstellingsprocedure, bouwvergunningaanvraag
en planschadevergoeding.
In voornoemd bedrag is € 16.246 begrepen voor de kosten van ambtelijke ondersteuning. Door
verschillende oorzaken waaronder bewerkelijke onderzoeken maar ook de wijze van
tijdsverantwoording ( uren die geschreven hadden kunnen/moeten worden op het product
bestemmingsplan procedure in plaats van dit "project") leiden ertoe dat de raming aan het eind
van looptijd bijna € 8.000 te laag zal zijn. Dit verlies zal ten laste van de reserve
bouwgrondexploitatie moeten worden gebracht. Eveneens geldt hiervoor ook dat intern moet
worden bezien met welke maatregelen dit voor nieuwe soortgelijke exploítaties kan worden
voorkomen. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de nog te verwachten
normeringen op grond van de Grondexploitatiewet.
Klingelenberg Tuil
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 118.085
Dit betreft de voormalige camping waarvan een projectontwikkelaar eigenaar is en circa 185
woningen zijn gepland. De onderzoeken zijn grotendeels gereed. Een stedenbouwkundige
schets, programma van uitgangspunten en beeldkwaliteitplan is gereed, besproken en mee
ingestemd. De voortgang stagneerde tijdelijk doordat de watertoets moest worden aangepast
naar aanleiding van wijze van waterafvoer/beheer. Intern overleg vindt plaats voor de
uitbreiding van de school te Tuil met drie klassen of nieuwbouw, hetgeen gevolgen kan hebben
voor de planopzet.
De samenwerkingsovereenkomst en planschadecontract zijn in oktober 2007 ondertekend. De
bijdrage wordt geYnd in 4 fasen. De eerste 25% ad € 192.500 is in februari 2008 ontvangen.
In 2009 zal de 2e fase ad € 115.500 worden betaald door de projectontwikkelaar.
Ook hier geldt dat de projectontwikkelaar de gemeente een bedrag betaalt waarin zijn begrepen
de gemaakte en te maken kosten van planvoorbereiding, planbegeleiding, toezicht, bovenwijkse
voorzieningen en kunstfonds. Dit bedrag is exclusief de leges voor de behandeling en
afhandeling van vrijstellingsprocedure, bouwvergunningaanvraag en planschadevergoeding.
Volgens de huidige inzichten is de bijdrage in de kosten van de ambtelijke uren voor de looptijd
van de exploitatie voldoende.
Hoenderkampen Hellouw
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 10.219
De projectontwikkelaar heeft hier het initiatief genomen om 38 woningen te gaan bouwen. In
maart 2007 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en heeft de projectontwikkelaar
een gedeelte van de te betalen bijdrage in de gemaakte en te maken kosten van
planvoorbereiding, planbegeleiding, toezicht, bovenwijkse voorzieningen en kunstfonds betaald.
Dit bedrag is exclusief de leges voor de behandeling en afhandeling van vrijstellingsprocedure,
bouwvergunningaanvraag en planschadevergoeding. De tweede termijn is najaar 2007 betaald
nadat de bouwvergunning was verleend.
Ook in dit geval is er sprake van dat de bijdrage in de kosten van de ambtelijke uren gedurende
de looptijd van het project niet voldoende is. Rekening houdend met de huidige stand van
zaken en de resterende looptijd wordt geraamd dat het tekort € 14.000 zal zijn. Dit verlies zal
ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie moeten worden gebracht. Eveneens geldt
hiervoor ook dat intern moet worden bezien met welke maatregelen dit voor nieuwe soortgelijke
exploitaties kan worden voorkomen. Hierbij zal ook rekening moeten worden gehouden met de
nog te verwachten normeringen op grond van de Grondexploitatiewet.
K. Doormanstraat Hellouw
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 14.631
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Op dit perceel, een voormalig transportbedrijf zijn door een projectontwikkelaar 7 woningen
gebouwd voor starters. De gemeente had geen grondpositie. De door de gemeente gemaakte
en te maken kosten van planvoorbereiding, planbegeleiding, toezicht, bovenwijkse
voorzieningen en kunstfonds ad € 20.615 zijn door de projectontwikkelaar in 2006 betaald. Dit
was exclusief de leges voor de behandeling en afhandeling van vrijstellingsprocedure,
bouwvergunningaanvraag en planschadevergoeding. Recentelijk heeft de projectontwikkelaar
laten weten dat het project is afgerond en dat de openbare voorzieningen kunnen worden
overgedragen aan de gemeente. Naar verwachting zal circa € 2.000 voor de verdere
afwikkeling aan ambtelijke uren in 2008 nodig zijn. Daarmee komt deze exploitatie uit op een
tekort van € 17.000 en zal in 2009 worden afgesloten. Concrete oorzaken voor het tekort op de
ambtelijke uren zijn niet direct te herleiden. Het ziet uit naar een combinatie van
tijdsverantwoording en een te lage inschatting van de te venvachte uren. Ervaring leert dat met
name de kleine projecten ambtelijk arbeidsintensiever zijn dan grotere projecten. Ook dit verlies
zal ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie moeten worden gebracht. En eveneens geldt
ook hiervoor dat intern moet worden bezien met welke maatregelen dit voor nieuwe soortgelijke
exploitaties kan worden voorkomen. Ook met de nog te verwachten normeringen op grond van
de Grondexploitatieweg zal hierbij rekening moeten worden gehouden.
Haaften Kloppenhofstraat / Dreef
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 1.351
Door een particulier is het verzbek ingediend om op dit perceel 8 woningen te mogen bouwen.
Door het college zal aan de hand van een nog in te dienen plan een principe besluit worden
genomen.
Haaften Buitenweg
Boekwaarde per 1 januari 2008: € 471
Een verzoek is ingediend om 14 woningen te mogen bouwen. Door het college is dit project in
principe positief beoordeeld. Momenteel vindt overleg plaats tussen het waterschap en de
projectontwikkelaar ten aanzien van de uitkomsten van de watertoets.
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4.5.8 Financiéle positie
Algemene reserve bouwgrondexploitatie
Bepaling van de buffer
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn trajecten die meerdere jaren duren, waarmee hoge
investeringen zijn gemoeid en waarvan de resultaten voor een lange tijd grote invloed hebben.
Belangrijk is des te meer om zorgvuldige afwegingen te maken en de risico's zo goed mogelijk
in te schatten.
Onderdeel van een grondexploitatie is dan ook een risico-inventarisatie, die ook periodiek zal
moeten worden bijgesteld. Bij de risico-inventarisatie gaat het om een inschatting van de mate
waarin een risico van toepassing is en het effect op het financiële resultaat.
Er zijn twee soorten risico's; de voorzienbare (de exploitatierisico's) die jaarlijks blijken uit de
geactualiseerde exploitatie opzetten bij de jaarrekening en de onvoorzienbare of algemene
risico's. Deze laatstgenoemde ontstaan door negatieve conjuncturele ontwikkelingen waardoor
de gronduitgiffe stagneert. Ook kunnen problemen ontstaan door stijging van het
rentepercentage waaruit renteverliezen voortkomen en de grondprijs wellicht zal moeten
aangepast.
Tevens komt de toerekening van de apparaatskosten en de voeding van fondsen die met de
grondexploitatie samenhangen in gevaar.
Gezien het feit dat deze risico's zodanig bijzonder van karakter en omvang zijn, is het nodig
hiervoor een aparte algemene reserve bouwgrondexploitatie in stand te houden. Het bepalen
van de noodzakelijke omvang van deze reserve is niet eenvoudig omdat de omvang afhangt
van onzekere factoren als markt- en politieke ontwikkelingen, de rentestand en de verwachte
resultaten.
In de Nota grondbeleid, behandeld in de raadsvergadering van 8 december 2005, is een
paragraaf gewijd aan het weerstandsvermogen voor de grondexploitatie. Voor de berekening
van de buffer, welke jaarlijks opnieuw zal moeten worden bepaald, is uitgegaan van:
. Onderhanden werken (in exploitatie genomen gronden): 15% van de (volgens de
exploitatieprognoses) per complex (op enig moment) venvachte maximale boekwaarde. In
deze nota wordt voor deze berekening uitgegaan van de boekwaarde van de complexen
per 1 januari 2007 vermeerderd met 50% van de nog te maken kosten.
. Overige gronden (gronden zonder kostprijsberekening en overige percelen): 15% van de
boekwaarde. Afwijkingen zijn mogelijk op basis van hogere risico's of omvangrijke
ingenomen grondpositie, met (stellige) voornemens voor toekomstige exploitatie.
Voornoemde 15% is gebaseerd op 2^/z jaar rente van 6% bij een gemiddelde doorlooptijd van 5
jaar.
Op basis van de exploitatie berekeningen is bij de jaarrekening 2006 de buffer per 1 januari
2007 bepaald op € 765.000.
Indien van de maximale boekwaarde op 1 januari 2008 ad 4,8 miljoen, 15% wordt genomen,
moet de buffer per 1 januari 2008 worden gesteld op € 720.000.
De werkelijke stand van de reserve per 1 januari 2007 bedroeg € 937.858.
In 2007 is de reserve aangewend met:
* € 3.377 wegens kosten ingewonnen advies juridisch deskundige met betrekking tot het
niet tot uitvoering gekomen project Blankenburgsestraat te Ophemert. In 2006 zijn ook
de op dit project geboekte interne en externe uren van voorbereiding ten laste van deze
reserve gebracht.
In 2008 wordt de reserve aangewend met:
* € 54.000 totaal, in verband tekorten, waarin ook begrepen de nog te verwachten
kosten, in de kosten ambtelijke uren van de exploitaties Opijnen De Bie, Melssingdreef
Kruijt Tuil, Hoenderkampen Hellouw en K. Doormanstraat Hellouw.
Op 31 december 2008 bedraagt de reserve € 880.481, voldoende voor opvang van de buffer.
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4.5.9 Tussentijdse winst neming
Een nota is in voorbereiding waarin nadere spelregels ten aanzien van het afsluiten van
grondexploitatie's en de wijze van winstneming worden voorgesteld.
Ten aanzien van de in exploitatie genomen gronden, waarbij de gemeente de grond
aankoopt/heeft gekocht en verkoopt/heeft verkocht aan de projectontwikkelaar kan op dit
moment worden gesteld dat tussentijdse winstneming nog niet aan de orde is, dan wel kan zijn,
de te verwachten opbrengsten zijn nog niet gerealiseerd en de nog te maken toekomstige
kosten zijn nog niet hard.
4.5.10 Bestemmingsreserves bovenwijkse voorzieningen en kunstbeleid
Deze twee reserves worden gevoed uit de bouwgrondexploitatie door een bijdrage per
uitgeefbare vierkante meter bouwgrond. In de voorjaarsnota, behandeld in de raadsvergadering
van 7 juli 2005 is hieraan een alinea gewijd. Besloten is om de bijdrage aan de
bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen te verhogen tot € 10 per uitgeefbare vierkante
meter bouwgrond. Het voorstel tot verhoging van de bijdrage per vierkante meter van € 0,45 tot
€ 1 voor de bestemmingsreserve kunstbeleid is niet overgenomen.
Ten aanzien van de bestemmingsreserves bovenwijkse voorzieningen ligt een aparte notitie in
concept gereed om aan de raad voor te leggen waarin uitvoerig o.a. naast de gewenste
omvang van deze reserve, de criteria en toekomstige projecten worden beschreven. In verband
met de invoering van de grondexploitatiewet met ingang 1 juli 2008, waarin onder meer naar
voren komt dat bovenwijkse voorzieningen op basis van een structuurvisie in beeld moeten
gebracht, is deze nota in afwachting van deze wet en de structuurvisie tijdelijk bevroren. In het
najaar van 2008 zal worden gestart met de opstelling van de structuurvisie. In de begroting
2008 zijn hiervoor de middelen gereserveerd.
Op 31 december 2007 bedroeg voornoemde reserve € 553.112. In verband met verkoop
bouwgrond in Beuningen Ophemert wordt aan deze reserve in 2008 ca € 56.000 toegevoegd.
4.5.11 Bestemmingsreserve afbouw diverse complexen
Deze reserve is bedoeld voor het verder afwerken van afgesloten complexen te weten 't
Overrijke te Haaften, 't Rot te Varik, "t Zandpad Opijnen, Slimwei Waardenburg en De Geer te
Ophemert.
De resterende werkzaamheden voor't Rot te Varik en 't Zandpad Opijnen zijn in 2007 volledig
afgerond. Op 31 december bedraagt deze reserve € 470.586, hetgeen toereikend is om de
overige resterende werkzaamheden uit te voeren.
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4.6 BEDRIJFSVOERING
4.6.1 Inleiding
De bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen: personeel, organisatie,
automatisering, financiën, communicatie en huisvesting en is van belang voor het
verwezenlijken van de taken van de gemeente. De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de
gemeentelijke organisatie, niet alleen de ambtelijke, maar ook de bestuurlijke organisatie.
De burger mag erop rekenen, dat de gemeente de gelden doelmatig, doeltreffend en rechtmatig
besteedt en dat ze een betrouwbare partner is voor onze burger en transparant is.
4.6.2 Bestuurlijke organisatie
In het Iicht van het coalitieakkoord 2006-2010 wil het bestuur laagdrempelig zijn en wil oog en
oor hebben voor wat er speelt binnen de gemeenschap. Er worden duidelijke keuzes gemaakt.
Het begrip burgerparticipatie zal nog belangrijker worden en het streven is erop gericht de
burger meer te betrekken bij het opstellen van beleidsplannen; niet alleen de burger, maar ook
ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Het bestuur staat voor een
ambtelijke organisatie, die extern gericht is en waar de burger centraal staat. Men maakt werk
van een vraaggerichte organisatie!
4.6.3 Bedrijfsvoering algemeen
De afgelopen jaren is aandacht besteed aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. We hebben
daar een goed resultaat mee geboekt. Dat resultaat is ook onderkend door de accountant. We
zijn er nog niet, maar plannen en maken forse stappen vooruit.
4.6.4 Ons bedrijf
Het afgelopen jaar zijn we volop bezig geweest met het aanbrengen van allerlei verbeteringen
in de organisatie. Het personeel heeft hierop flexibel ingespeeld. De verantwoordelijkheden en
bevoegdheden hebben we lager in de organisatie neergelegd.
De productieve uren zijn aanzienlijk toegenomen en de organisatie is platter. We richten ons op
voortdurende kostenreductie en optimalisering van onze dienstverlening.
We zijn er nog niet. Het doel is ambitieus verder te gaan met het verbeteren van de
dienstverlening en ons te richten op wat onze burger wil. Kwaliteit, snelheid, duidelijkheíd en
klantgericht zijn daarbij kernbegrippen. We hebben gekozen voor een geleidelijke
organisatieverbetering. Geen jaarlijkse reorganisatie, maar actief gebruik maken van
veranderingen in de organisatie en de omgeving.
Vanuit de permanente organisatieverbetering zijn we gericht op
- Het gericht werken aan de aandachtspunten, die van belang zijn voor verdere verbetering;
- De synergie mogelijkheden in beeld krijgen;
- Inzicht in de bestuurlijke- en ambtelijke relaties;
- Inzicht in taken en beoordelen welke taken in samenwerking kunnen worden opgepakt;
- Inzicht in de bedrijfsvoering van de onderdelen;
- De kracht van onze kleine organisatie maximaal benutten.
De processen en procedures worden aangepast om een nog betere dienstverlening te
bewerkstelligen. Ook zal continu gekeken worden naar het nut en de noodzaak van regels en
procedures. Het concentreren van de dienstverlening aan inwoners is een belangrijke stap. Dat
betekent dat er in de gemeente Neerijnen één plek is, waar de burger altijd terecht kan. Het
doel daarbij is: - het creëren van een herkenbaar aanspreekpunt;
- het verkorten van doorlooptijden;
- het verminderen van de doorverwijzingen;
- inzichtelijk behandeling van aanvragen;
- duidelijke communicatie;
- uitbouwen van onze digitale dienstverlening
- maximale toegankelijkheid.
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Personeel
De gemeente heeft te maken met een voortdurende groei van het aantal taken en het invoeren
van wet- en regelgeving. Zowel de taken als de vernieuwde wetgeving worden steeds
complexer. Denk aan de omgevingsvergunning.
Het management besteedt maximale aandacht aan de arbeidsomstandigheden en werkt aan
een klimaat waar de medewerkers ertoe doen. We willen investeren in goede medewerkers en
we zoeken naar mogelijkheden om de goede medewerkers langer aan ons te binden.
Formatie
De formatie is vanaf 2006 gedaald, onder meer door het werk anders te organiseren, meer
samen te werken en taken eventueel op afstand te plaatsen. Het verloop van de
formatieontwikkeling is als volgt:
. 2006 79,00 fte
. 2007 76,79 fte
. 2008 74,12 fte
. 2009 70,33 fte
Door kennis en capaciteit te bundelen kan de continulteit van de bedrijfsvoering, de kwaliteit
van producten en integrale dienstverlening beter worden gewaarborgd, ook in samenwerking
met andere gemeenten. We doen al veel samen. In regionaal verband wordt er op diverse
terreinen samengewerkt. Met Tiel bestaat er samenwerking op het gebied van Sociale Zaken
en de Wet Inburgering, met Geldermalsen en Lingewaal wordt er samengewerkt op het terrein
van Integrale Veiligheid en Brandweer.
Vanaf 1 januari 2009 zal het takenpakket van WOZ en belastingen worden uitgevoerd door de
BSR in Tiel. In de toekomst zal dat betekenen dat bij deelname van een groeiend aantal
gemeenten de apparaatskosten zullen afnemen en de kwaliteit en de continut'teit is
gewaarborgd.
Met betrekking tot de inhuur van personeel van derden wordt een uiterst terughoudend beleid
gevoerd. Uitgangspunt blijft dat extern personeel ingehuurd wordt, wanneer de noodzaak
aantoonbaar is. Het gevolg van deze beleidswijziging is dat bij uitval van personeel niet alles
volgens planning kan worden uitgevoerd en er dan prioriteiten worden gesteld in overleg met
het college van B&W.
Automatisering
De kantoorautomatisering is op een goed niveau in Neerijnen. De organisatie werkt met een
systeem, dat gericht is op de toekomst. De nieuwe apparatuur ondersteunt de wens om
flexibeler te werken vanuit verschillende werkplekken in Het Koetshuis en het Kasteel. Vanaf
2008 is thuiswerken ingevoerd. Dat draagt bij aan onze wens optimaal flexibel te zijn.
De website van de gemeente is vernieuwd in 2008 . Vanaf september 2008 zijn wij als één van
de eerste gemeenten in deze regio actief met DigiD. Onze burger kan vanuit huis een product
(17 stuks) digitaal bestellen en direct afrekenen. In 2009 willen we het aantal producten verder
uitbreiden. Dit sluit aan bij de visie van de Rijksoverheid, die van mening is dat gemeenten 65%
van hun dienstverlening volledig on-line moeten kunnen aanbieden. Zowel internet aIs intranet
zijn communicatieomgevingen waarbinnen alle bestaande vormen van informatievoorziening en
communicatie mogelijk zijn. Op intranet kunnen medewerkers bijvoorbeeld berichten
verzenden, informatie opvragen, deelnemen aan discussies, zien wie hun collega's zijn en wat
hun deskundigheden zijn (kenniskaarten), samenwerken met collega's etc. Gebruik van intranet
zorgt ervoor dat de informatievoorziening altijd actueel kan zijn en voorkomt een overdaad aan
interne e-mail. Kortom, internet en intranet zijn bij uitstek geschikt voor de interactieve
benadering van communicatie en zijn goede instrumenten voor het ontwikkelen van
betrokkenheid en draagvlak, zowel bij medewerkers als bij inwoners.
Communicatie
Communicatie is en blijft zeer belangrijk en verlangt voortdurend veel aandacht. Op
verschillende manieren wordt er met onze inwoners gecommuniceerd: via persoonlijk contact
(individueel of groepsgewijs), via de telefoon, schriftelijk en via internet. Zeker de laatste manier
wint meer terrein. Zoals eerder genoemd willen we de gemeentelijke website sterk verbeteren
en daarmee neemt de service naar de burger toe.
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Los daarvan blijft communicatie dus een belangrijk punt, waarbij vooral het inleven in de vraag
van de burger een aandachtspunt is. De komende tijd zal de aandacht meer komen te liggen op
het verkleinen van de afstand tussen bestuur en inwoners, zoals ook in het coalitieakkoord is
verwoord. Interactie met inwoners en belanghebbenden als maatschappelijke organisaties,
sportverenigingen, winkeliers/ondernemers is onmisbaar. Uitgangspunt is dat beleid vanaf het
allereerste stadium samen met inwoners en betrokkenen ontwikkeld moet worden. Om dit vorm
te kunnen geven worden procedures ontwikkeld.
4.6.5 Organogram gemeente Neerijnen
Inwoners gemeente Neerijnen
1
Raad U Raadsgriffier
B&W Integrale Vefligheid 8randweer
en
Rampenbestrijding:
Gemeentesecretaris
Team Samenlevingszaken I I I Team Bouwen en Wonen
Team Planning, Control & J~ Team Milieu, Economie &
Financiën j~ Grondzaken
Team Gemeentewerken
Team Informatievoorziening
Team Beheer Openbare
Ruimte
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4.7 FINANCIERING
4.7.1 Algemeen
De financieringsparagraaf is een verplicht onderdeel in de duale begroting en de jaarrekening
en vloeit voort uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). De Wet FIDO stelt
regels voor het financieringsgedrag van gemeenten. De financieringsparagraaf gaat in op de
beleidsplannen en renterisico's. De financieringsparagraaf is in samenhang met het
treasurystatuut een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het
sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie van de gemeente. Op 4 september
2007 is het treasurystatuut Gemeente Neerijnen door het college van burgemeester en
wethouders vastgesteld. Uitgangspunt is het goed beheer van de geldmiddelen om zo een zo
gunstig mogelijk renteresultaat te behalen.
Onlangs is het wetsontwerp met de wijzigingsvoorstellen voor de Wet financiering decentrale
overheden (Wet fido) ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van de
gewijzigde wet is 1 januari 2009. De belangrijkste wijzigingen gaan over:
. De (technische) voorwaarden voor lenen en uitzetten (aanpassing renterisiconorm)
. Verbod op hypotheekverstrekking voor eigen personeel
. Insirumenten voor verdere beheersing van het EMU-safdo
Van de definitieve inwerkingtreding en de gevolgen van de nieuwe wet wordt u op de hoogte
gehouden.
4.7.2 Opgenomen langlopende geldleningen
De gemeente heeft begin 2009 naar verwachting in totaal 10 leningen opgenomen. Aan het
eind van 2009 zal één lening hiervan totaal afgelost zijn. Het totale schuldbedrag bedraagt
begin 2009 € 5.416.176,--. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er vier leningen zijn
aangegaan met als doel deze door te lenen aan diverse woningbouwverenigingen. De
restschuld per 1 januari 2009 van deze leningen bedraagt € 719.418; -. Het rentebedrag dat de
gemeente voor deze leningen ontvangt ligt 0,2% boven het rentepercentage dat de gemeente
voor deze leningen betaalt. De netto schuld die de gemeente per begin 2009 heeft bedraagt
hierdoor € 4.696.758,--.
De totale rentelast voor het komende jaar zal € 241.038 bedragen. De gemiddelde rente over
deze leningen bedraagt 4,45% (2008: 3,96%). Exclusief de leningen van de woningstichtingen
bedragen de rentelasten in 2009 ê 200.494 (gemiddelde rente van 4,27% (2008: 3,82%)).
Op de leningen zal in 2009 een bedrag van € 970.096 worden afgelost. Voor de doorgeleende
leningen zal een aflossing ontvangen worden van € 10.306,54. De netto schuldenlast van de
gemeente Neerijnen zal hierdoor in 2009 afnemen met € 959.790.
In 2009 doen zich geen rente-conversiemogelijkheden voor.
4.7.3 Kortlopende geldleningen
In deze begroting gaan wij vooralsnog uit van een financieringstekort van naar venvachting
ongeveer € 13.566.277. Dit bedrag is het saldo van de gemeentelijke bezittingen minus de
opgenomen geldleningen en de aanwezige gemeentelijke reserves en voorzieningen.
Het tekort zal gefinancierd moeten worden met externe middelen. De rentelasten hiervan zijn in
de begroting opgenomen. Ten aanzien van de rentelasten van het financieringstekort wordt
uitgegaan van een rentelast van 5%.
4.7.4 Renterisico en kasgeldlimiet
Een visie omtrent de ontwikkeling van de korte en de lange termijn rente is een dwingende
voorwaarde om de treasuryfunctie te kunnen uitoefenen en het renterisico te kunnen
identificeren. Voor onze gemeente is een dergelijke visie nog niet ontwikkeld, het is overigens
de vraag of we voor onze gemeente zelf een rentevisie dienen te ontwikkelen of dat we hiervoor
kunnen aansluiten bij derden. Het is overigens lastig een juiste visie te ontwikkelen gelet op de
dynamiek van de ontwikkelingen op de geldmarkt. Kijken we naar de huidíge ontwikkelingen,
dan zijn zowel de percentages voor kortlopende rente (looptijd korter dan 1 jaar), als de
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langlopende rente,de laatste jaren vrij stabiel, Toch is ten opzichte van vorig jaar de rente
inmiddels wederom licht gestegen.
De kortlopende rente schommelt op dit moment rond de 4,5% en de langlopende rente rond de
4,8%. Gelet op de huidige economische ontwikkelingen is de verwachting dat de rente volgend
jaar ongeveer op een gelijk niveau zal blijven, dan wel licht zal dalen.
In deze begroting gaan wij uit van rentepercentages van 5% voor zowel de kortlopende als de
langlopende rente.
Korte termün (kasoeldlimiet)
Het renterisico op korte termijn (korter dan 1 jaar) wordt bepaald aan de hand van het
percentage korte schulden dat de gemeente heeft. Dit bedrag is volgens die Wet FIDO
gemaximaliseerd door een kasgeldlimiet in te stellen. De kasgeldlimiet wordt berekend aan de
hand van een percentage van het begrotingstotaal van de gemeente. Dit percentage is
vastgesteld op 8,5%. In het volgende schema vindt u de berekening van de kasgeldlimiet voor
de gemeente Neerijnen.
Kasgeldlimiet- ~S3~~r~~E(y~~,~~~'~~~~A,y ~~ ~' :~'??t
Bedragen xE 1.000
Be rotin stotaal m~~,,~~.' m:~,,.,ïwf,:;. .i .u;.~~-i~. ,; . pta;;~
Toe estane kas eldlimiet % 'i~,~.,`,~'~a s_~ ' « ~_ r ° v
Kas eldlimiet in euro ~ ''' fd :~:3
m , .. ~, ~",í ~ ~ s~$é ; ,
~ ~--,~ ~ ~ ·~~~ c'~3 y;'r
Vlottende korte schuld
Vlottende middelen '.'~' ->-'s ~~ ,x.'r=~
Netto vlottende schuld ~ , ~ " `ä' "' ' = k
~Ruimte ~~~~`~;ï~°~à~~,~^~f~~~jc~~' : V~
Overschrijdt het totale bedrag aan kortlopende leningen die 8,5% dan dient het bedrag van die
overschríjding hergefinancierd te worden door middel van langlopende schulden. Zolang de
kortlopende rente lager is dan de rente voor langlopende geldleningen zal uiteraard zoveel
mogelijk met kortlopende geldleningen worden gefinancierd. In 2008 wordt nog een vaste
geldlening afgesloten, waardoor het financieringstekort per 1 januari 2009 lager zal uitvallen.
Hierdoor wordt eveneens de behoefte aan kort geld verlaagd.
Binnen de begroting is voor het financieringstekort (vlottende korte schuld) rekening gehouden
met een rentelast van 5%.
Met de financiële lasten van het financieringstekort is binnen de begroting rekening gehouden.
Lande termün_(renterisíconorm)
Het renterisico op lange termijn wordt bepaald op basis van de aflossing van leningen in de
toekomst. Deze dienen immers weer hergefínancierd te worden tegen het op dat moment
geldende percentage aan rente. Voor dit renterisico is bij ministeriële regeling een maximale
jaarlijkse aflossing van 20% van de totale gemeentelijke schuld vastgesteld. Voor onze
gemeente kan gesteid worden dat er in de komende jaren een laag renferisico voor de
langlopende schulden aanwezig is. Met de rentelasten van de nieuw aan te trekken leningen is
immers binnen de begroting rekening gehouden. De gemeente loopt derhalve mogelijk nog wel
een risico bij het aantrekken van geldleningen voor de aflossingen op geldleningen en
renteherzieningen op bestaande leningen. Het renterisico op de lange langlopende schuld voor
2009 en volgende jaren, wordt hieronder schematisch weergegeven.
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Renterisiconorm en renterisico's I Bedragen in €1.000
schulden 2009-2012 I 2009
1aRenteherzienin o o enomen vaste schulden o/000_0
1b Renteheaienin o verstrekte vaste schulden u/0000
2 Netto renteheaienin o vaste schulden 1a -/-1 b0000

3a Nieuw aan te trekken vaste schulden0000
3b Nieuw te verstrekken vaste schulden0000
4 Netto aan te trekken vaste schulden 3a -/- 3b0000

5 Te betalen aflossin en970494875175
6 Herfinancierin laa ste van 4 en 50000
7 Renterisico o vaste schulden 5 + 6970494875175

Renterisiconorm
8 Stand van de vaste schulden er 1 'anuari5.4164.4463.0762.201
9 Te hanteren %20%20%20%20%
10 Renterisiconorm 8 x 91.003889615440
4.7.5 Conclusie
De verwachting is dat voor het begrotingsjaar 2009 binnen de rente risiconorm blijven.
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4.8 LOKALE HEFFINGEN
4.8.1 Algemeen
De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is
gebonden (bijvoorbeeld rioolrecht en bouwleges) als heffingen waarvan de besteding niet van
te voren al is bestemd (bijvoorbeeld de OZB of de hondenbelasting). Deze nog niet van tevoren
al bestemde heffingen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van onze gemeente.
Inzicht in de omvang, werking en reikwijdte van de lokale heffingen is van belang voor de raad
omdat deze immers veelal de enige mogelijkheid vormen om aanvullende wensen te kunnen
financieren.
De iokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de
burger namelijk heel direct in de portemonnee. De lokale heffingen staan dan ook altijd sterk in
de politieke belangstelling.
De heffing en inning wordt met ingang van 2009 overgedragen aan Belastingsamenwerking
Rivierenland.
4.8.2 Bepaling van de trendmatige verhoging 2009
Voor de bepaling van de hoogte van de trendmatige verhoging voor 2009 stellen wij voor de
door het rijk bedachte systematiek voor 2008 te continueren. Hierbij stijgen de tarieven in 2009
met 2,75%.
De gemeente Neerijnen kent de hierna te noemen heffingen (die in principe - met uitzondering
van de rioolrechten - dienen tot het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen):
1. Onroerende-zaakbelastingen
2. Rioolrechten
3. Hondenbelasting
4. Toeristenbelasting
Daarnaast kent de gemeente een aantal heffingen ter dekking van de dienstverleningskosten
van de gemeente. Hierop wordt ook nader ingegaan.
4.8.3 Heffingen
4.8.3.1 Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt belasting geheven van de eigenaren van
alle woningen, en de eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. Deze
belastingen worden geheven over de waarde van de onroerende zaak. De tarieven voor de
onroerende-zaakbelastingen zijn mede afhankelijk van de op grond van de Wet waardering
onroerende zaken (WOZ) getaxeerde waarden. De WOZ-waarden worden met ingang van
2008 jaarlijks vastgesteld. De huidige waarden zijn met de waardepeildatum 1 januari 2007.
Ten tijde van het samenstellen van deze begroting was er nog geen duidelijkheid over de
waardeontwikkelingen van de onroerende zaken in de gemeente Neerijnen naar de nieuwe
waardepeildatum van 1 januari 2008.
Voor 2009 wordt een trendmatige verhoging van de tarieven met 2,75 % voorgesteld ten
behoeve van het opvangen van loon- en prijsontwikkelingen.
De OZB wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde
van de onroerende zaak. Tot nu toe werd gewerkt met eenheden van € 2.500. De nieuwe
berekeningswijze maakt duidelijk dat de OZB slechts over een klein percentage van de waarde
wordt geheven.
Voor de vergelijkbaarheid zijn in onderstaand overzicht de tarieven als een percentage van de
waarde van de onroerende zaak weergegeven.
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Indicatief zijn reeds tarieven voor 2009 opgenomen. Hierbij is vooralsnog uitgegaan van de
landelijke waardeontwikkelingen (3,8% voor woningen en 1,7% voor niet-woningen) alsmede
een verhoging van het tarief met 2,75%. De werkelijke tarieven zullen naar verwachting in de
raad van december 2009 worden vastgesteld.
4.8.3.2 Rioolrechten
Onder de naam rioolrechten wordt een recht geheven van de eigenaar van een op het riool
aangesloten onroerende zaak. Het zogenaamde zakelijk genot van het hebben van een
aansluiting op het gemeentelijk rioleringssysteem. Daarnaast wordt van de gebruiker van een
eigendom een recht geheven indien er meer dan 500 m' water verbruikt wordt en dit afvalwater
loost op het gemeentelijk rioleringssysteem.
Het verbreed rioolrecht en de verantwoordingsverplichting Iv3 (informatie voor derden via CBS)
vragen een verdere uitsplitsing van de rioolrechten naar:
- Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater
- Baten rioolheffing grond- en hemelwater
- Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater
- Hemelwater
- Grondwater
In afwachting van het nieuwe GRP wordt voor 2009 het bedrag constant gehouden. Hiervoor
verwijzen wij ook naar hetgeen hierover onder 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen is vermeld.
De tarieven rioolrecht van de afgelopen jaren en voor volgend jaar:
2006 € 180,00
2007 € 174,00
2008 € 192,00
2009 €192,00
4.8.3.3 Hondenbelasting
Onder de naam hondenbelasting wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een
hond binnen de gemeente.
Nieuw beleid:
Voorstel om in het kader van de vermindering van regelgeving en de lastendruk voor de burgers
de Hondenbelasting met ingang van 2009 af te schaffen.
De tarieven zien er als volgt uit
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4.8.3.4 Toeristenbelasting
Degene die gelegenheid biedt tot verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels,
pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde
ruimten en op vaste standplaatsen betaalt deze belasting aan de gemeente.
Op grond van de verordening is per overnachting en per persoon een bedrag verschuldigd.
Voorgesteld wordt de toeristenbelasting met het inflatiecijfer van 2,75% te verhogen. Afgerond
op hele eurocenten wordt het tarief voor 2008 € 0,77 per overnachting per persoon. De tarieven
toeristenbelasting van de afgelopen jaren en voor volgend jaar bedragen:
2006 € 0,33
2007 € 0,75
2008 € 0,77
2009 € 0,79
4.8.4 Afvalstoffenheffing
Het inzamelen van afval wordt in een samenwerkingsverband (Regio Rivierenland) uitgevoerd
door de Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) te Geldermalsen. Door de verzelfstandiging van
de AVRI (waarschijnlijk 01-01-2010) moet de gemeente zelf een verordening afvalstoffenheffing
vaststellen.
4.8.5 Overige lokale heffingen
Naast de hiervoor genoemde belastingen heft de gemeente Neerijnen een aantal rechten en
leges. Het betreft de begraafrechten, de leges in het kader van bijzondere wetten, de leges
burgerzaken en de bouwleges.
De begraafrechten worden geheven ter dekking van de kosten van de begraafplaatsen.
De leges bijzondere wetten betreffen de leges voor het afgeven van vergunningen zoals
bijvoorbeeld de horecavergunningen. De leges voor burgerzaken betreffen onder meer de leges
voor het afgeven van paspoorten en het sluiten van huwelijken.
Bij het vaststellen van de legesverordening worden de voorgestelde tarieven voor 2009 ter
vaststelling voorgelegd. Vooralsnog zullen wij hierbij in beginsel uitgaan van een stijging van de
tarieven met 2,75%.
4.8.6 Overzicht lokale heffingen gemeente Neerijnen
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4.8.7 Kwijtschelding
Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen
voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kunnen beslissen voor welke heffingen
kwijtschelding mogelijk is. Voor de onroerende zaakbelastingen en de rioolrechten kan in onze
gemeente kwijtschelding worden aangevraagd. Indien het netto besteedbaar inkomen onder de
door de rijksoverheid bepaalde normen ligt dan kan men voor kwijtschelding in aanmerking
komen.
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5 BUDGETAUTORISATIE
5.1 Algemeen
In onderstaande overzichten treft u de budgetten per begrotingsprogramma aan.
Elk programma is onderverdeeld in baten en lasten, tevens is het saldo opgenomen.
De overzichten geven het niveau van autorisatie van uw raad weer. Autorisatie vindt namelijk
plaats op programmaniveau. Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te
voeren.
Door het vaststellen van deze begroting autoriseert u ons college tot het doen van uitgaven en
het genereren van inkomsten tot de in de verschillende programma's opgenomen bedragen.
Dit geldt overigens alleen voor het eerste begrotingsjaar. Dit betekent dat dit dus ook het niveau
is waarop u periodiek geïnformeerd zult worden over de uitvoering en voortgang van de
bestuurlijke prioriteiten en het nieuwe of geïntensiveerde beleid.
Mogelijk noodzakelijke wijzigingen op het niveau van de programma's in de loop van het
dienstjaar zullen wij u door middel van een begrotingswijziging voorleggen.
5.2 Overzicht programma's 2009 - 2012 (incl. meerjaren investerings- en
activiteitenplan)
Lasten (inclusief meerjaren investerings- en activiteitenplan)
2007 i2008 ~=~ ~~~~ ~(j~'r7`~t12010 ~2011 I2012 i

1Bur ers en bestuur1.385.3531.558.583~:y;: ~
41.646.8781.B14.608_1.605.496
2_
VeÎIÍ heÍd944.467960.561_
~ á; , ,!
~1.029.3661.025.2161.008.842
3O enbare rUimte en milieu4.317.6776.105.172='".~$,~
~~;~,:~6.296.0336.299.0886.333.673
4Ondervvi's en kindero van1.568.9881.911.338s:'°' ° `
~ ~
~2.111.5152.096.9242.104.962
5KUnst en cUIfuUr410.302436.386.
i ;376.635354.699368.374
6S ort recreatie en toerisme415.744439.573'485.265466.287464.927
7Welzi~n en zor4.198.2174.239.034~" - ~4.270.1174.272.4394.271.514
8Ruimtelijke ordening, volks-
huisvesfin en economie
4.180.887
2.443.573
`~ ` ~ ~: ~`:
2.279.584
2.172.005
2.163.527
~ Totaal lasten bestaand beleid i17 576.709 I18.344.696 [.~ ~$j~i,~li8 '~ ::I18.870.271 I18.888.338 I18.690.648 I
Baten (inclusief meerjaren investerings- en activiteitenplan)
ProgrammaRekening
2007Begroting
2008i~~ s ~~~.tg
~ . t 6~-sBegroting
2010Begroting
2011Begroting
2012

1BUr erS en be3tuur217.266211.260T!~^t~ ÿ ~ ~ ~ .226.550226.700226.800
2Veili heid92.70222.967~ ~~ ~^~ 6~
j
p , 048.10048.10048.100
3O enbare ruimte en milieu1.482.0022.912.298I
ï~ïlv 8~d!3.073.2933.086.9983.132.998
4Onderwi's en kindero van401.513727.642;~·;;~;~~,~,: y~','690.84788B.900746.473
5KUnsten cUlfOUr91.92338.250``.a',~i~~~"~~ ~:38.84011.84011.840
6
7S ort, recreatie en toerisme
Welzi'n en zor71.784
1.912.69865.666
1.512.648"ÿ ~' ,; ~ $ ,
!u.~"t: ~~ . ". ~ 't69.354
1.489.20252.282
1.506.07052.182
1.506.070
Ruimtelijke ordening, volks-
h0isvestin en economie
3.072.306
1.193.320s~á~~ ~;~,e r;'~
~~~;1~~ "~~
1.101.116
967.016
967.016
en
11.768.626 h=H~'r°i3gï68~;i1 12.1
Totaal baten baStaand beleid 18.848.171 18.462.677 v'm;,`~$; 9. É`~~-' 18.826.704 18.776.290 18.851.615
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Saldo (inclusief meerjaren investerings- en activiteitenplay
1Bur ers en bestuur-1.168.087-1.347.3234~t;:" ~~ ~ ~i~' s
~
~-1.420.328-1.387.906-1.378.696
2Veili heid-851.786-937.594·`
~
~ s-961.266-977.116-960.742
3O enbare ruimte en milieu-2.835.675-3.192.874-'ï ~ ~ ~ _-.".~·.`-3.222.741-3.212.091-3.200.676
4Onderwi's en kindero van-1.167.475-1.183.69B'v..
1-1.420.666-1.410.024-1.358.489
5KUOSt en cUItUUr-318.379-398.136; ~ .-339.795-342.859-356.534
6S ort recreatie en toerisme-343.960-373.907' '415.911-414.005-412.745
7Welzi'n en zor-2.265.518-2.726.386-2.780.915-2.766.369-2.765.444
S
Ruimtelijke ordening, volks-
huisvestin en economie
-1.108.581
-1.250.253
;, ' ~t ~ ·
-1.178.468
-1.204.989
-1.196.511
Totaal ßald0 besfaand belAld ~ 1 069 462 ~ 107 981 ~ ~ ~ I~`$ ~ 56 432 ~ 67 959 ~ 160 867 ~
Daarnaast is het van belang dat het in bijlage 2 opgenomen meerjaren ínvesterings- en
activiteiten-plan afzonderlijk door uw raad wordt vastgesteld. Hiermee autoriseert u het college
tot het doen van investeringen en het uitvoeren van activiteiten voor ten hoogste het
beschikbaar gestelde budget.
Dit betekent dat de opgenomen investeringen en activiteiten, tenminste als zij binnen de
beschikbaar gestelde budgetten blijven, niet meer apart in uw raad behandeld zullen worden.
Dit geldt uiteraard ook weer alleen voor het eerstvolgende begrotingsjaar.
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6 FINANCIËLE BESCHOUWINGEN
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in hoofdlijnen in op de financiële positie van de gemeente.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de uitgangspunten en richtlijnen voor het opstellen van de
begroting, uitkomsten van de begroting, de genomen dekkingsmaatregelen, de financiële
positie, resultaatbepaling en bestemming en de reserves en voorzieningen.
6.2 Uitgangspunten en richtlijnen opstellen begroting
De Programmabegroting 2008 -2011 is als basis gehanteerd voor de (meerjaren)begroting
2009 - 2012. Er is rekening gehouden met de besluitvorming door de raad tot en met de
raadsvergadering van juli 2008. Intensiveringen van bestaand beleid en nieuw beleid zijn
opgenomen in het meerjaren investerings- en activiteitenplan. De daaruit voortvloeiende baten
en lasten zijn conform de begrotings-voorschriften in de programma's verwerkt.
Met uitzondering van de hierna genoemde onderdelen zijn de lasten en baten van de
programma's gebaseerd op loon-en prijspeil 2009
De personeelslasten zijn geraamd op het niveau 2009. De loonkostenontwikkeling is gebaseerd
op de huidige CAO die loopt tot 1 juni 2009. Voor de periode juni 2009 t/m dec 2009 is 2,75%
loonstijging meegenomen.
De ramingen die tot stand komen via begrotingen van gemeenschappelijke regelingen en
andere verbonden partijen zijn geraamd op het loonniveau en het prijsniveau 2009. Verder zijn
lasten waarvoor doeluitkeringen worden ontvangen gebaseerd op het loonniveau en het
prijsniveau van die uitkeringen.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van constante prijzen
(niveau 2009). De post "Onvoorziene uitgaven" is geraamd op € 55.000,--, conform de
provinciale norm van minimaal 0,8% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Op grond van bestaand beleid zijn de opbrengsten van de belastingen en leges trendmatig
verhoogd met 2,75%.
De reserves en voorzieningen zijn reeds bij de begroting 2004 ingedeeld naar de criteria van de
nieuwe begrotingsvoorschriften. In de raad van 24 april 2008 is een geactualiseerde nota
reserves en voorzieningen vastgesteld. De mutaties uit deze nota zijn verwerkt in de begroting
2009.
De volgende percentages zijn bij de samenstelling van deze begroting als uitgangspunt
gehanteerd:
· rente financieringsbehoefte 5,0%
· rente eigen financieringsmiddelen 5,0%
· toevoeging aan daarvoor in aanmerking komende
reserves en voorzieningen wegens inflatiecorrectie 2,0%
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8.3 Begrotingsuítkomsten
Door uw raad is de meerjarenbegroting voor het laatst aangepast bij de vaststelling van de
Voorjaarsnota 2008. In het volgende overzicht treft u het verloop aan vanaf de in deze nota
gepresenteerde cijfers naar de uiteindelijke uitkomsten volgens deze programmabegroting.
+ = voordeel
-= nadeel x_€_1.000
2009 2010 2011 2012 _
Saldi begroting 2009-2012995688160
Saldi voorjaarsnota 2008168632256
Totaal wijziging saldi-69-766104
Toelichting:
Kostenplaatsen
Schoonmaakkosten13131313
Verzekeringen huisvesting13131313
Programma 1
Juridische adviezen-7-7-7-7
GBA-audit-8
Hogere kosten gemeentepagina-20-20-20-20
Programma 2
Integraal veiligheidsbeleid-6-6-6-6
Bijdrage IVR-5-5-5-5
Leges bijzondere wetten7777
Brandweer:
Aankopen-16-16-16-16
Verzekeringen7777
Leges gebruiksvergunningen-7-7-7-7
Salariskosten-15-15-15-15
-31-31-31-31
Programma 3
Beheerplan openbare verlichting-20
Riolering28282828
Programma 4
Vervoerskosten gymonderwijs-26-16-16-16
Onderhoudplan-8
Vervallen budgetten kinderopvang32323232
Stroomhuis7777
Programma 6
Gevolgen sloop gymzaal Ophemert12121212
Kansen tussen dijken7777
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2009201020112012
Programma 7
Sociale zaken
Algemene Bijstandswet50505050
Minimabeleid-17-17-17-17
WWB W-deel-14-14-14-14
IOAW/IOAZ33333333
Support & Co-40-40-40-40
12121212
WMO
Vervoersvoorzieningen-40-40-40-40
Rolstoelvoorzieningen-15-15-15-15
Woonvoorzieningen-50-50-50-50
WMO-indicaties6666
-99-99-99-99
Kapitaallasten MFC's75737271
Programma 8
Kosten bouw- en woningtoezicht-24-24-24-24
Programma 9
BSR
Bijdrage BSR-177-157-144-136
Vervailen kosten156156156156
Afschaffing Hondenbelasting .-49-49-49-49
-70-50-37-29
Renteresultaat54579138
Loon- en prijsstijgingen:
Salariskosten-149-149-149-149
Diverse prijsstijgingen-60-60-60-60
Alg. uitkering Gem. fonds232232232232
Inflatiestijging gem. belastingen60606060
Resultaat83838383
Lagere kapitaallasten731599
Stelposten
Salariskosten uitloopschalen-40-40-40-40
Vervallen bezuinigingen-100-100-100-100
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan-22-22-22-22
Loon- prijsstijgingen Regio-15-15-15-15
MFC Ophemert-14-14-14
Overige99116201
-177-92-7510
-69-766104
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6.3.1 Toelichting
Kosfenn/aafsen
Schoonmaakkosten
In 2008 was er sprake van dat het contract inzake de gezamenlijke regionale aanbesteding
ontbonden zou worden. Daarom was in de begroting 2008 het budget voor schoonmaken
verhoogd met € 13.000 tot € 35.000. Uiteindelijk heeft het schoonmaakbedrijf besloten het
contact uit te dienen, zodat de komende jaren het bedrag van € 22.000 voldoende is.
Verzekeringen huisvesting
Op basis van een inventarisatie van de lopende verzekeringen en de werkelijke uitgaven van
voorgaande jaren kan het budget voor verzekeringen verlaagd worden.
Programma 1
Juridische adviezen
In verband met het centraliseren van de juridische control functie in onze organisatie is er
behoefte aan een ruimer budget voor het inschakelen van juridische adviezen. De kosten
worden tot op heden vaak weggeschreven op budgetten van degenen die hetjuridische advies
inschakelt.
GBA-audit
In 2010 moet weer een GBA-audit uitgevoerd worden. Hiervoor wordt € 8.000 geraamd.
Hogere kosten gemeentepagina
Door het intensiveren van de communicatie met de burger wordt het budget voor de
informatiepagina verhoogd met € 20.000.
Proaramma 2
Integraal veiligheidsbeleid
Voor integraal veiligheidsbeleid wordt in overleg met bureau IVR een budget van € 6.000
opgenomen.
IVR
De kosten van het bureau IVR stijgen met € 5.000. Enerzijds voor loon- en prijsstijgingen, en
anderzijds in verband met de personele situatie.
Brandweer
De budgetten van de brandweer laten een stijgende lijn zien. Voor onderhoud, gereedschappen
en aanschaf van goederen wordt € 16.000 meer geraamd.
De verzekeringspremies zijn € 7.000 lager op basis van de inventarisatie van de lopende
verzekeringen.
De leges voor de gebruiksvergunningen zullen de komende jaren € 7.000 lager uitvallen,
aangezien de inhaalslag voltooid is en derhalve de komende jaren minder
gebruiksvergunningen verleend zullen worden.
De salariskosten van het beroepspersoneel stijgen als gevolg van loonstijgingen.
Proaramma 3
Beheerplan openbare verlichting
In 2007 is € 20.000 opgenomen voor het opstellen van een beheerplan openbare verlichting.
Tot op heden is het beheerplan niet opgesteld. De planning is om het beheerplan in 2009 op te
stellen.
Riolering
In 2009 en volgende jaren wordt € 26.000 meer aan interne uren doorbelast aan het product
riolering. Aangezien de lasten van riolering via een onttrekking aan de reserve riolering worden
geëgaliseerd levert dit een voordeel op voor de gemeentelijke exploitatie.
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In de meerjarenbegroting 2009-2012 zijn de volgende onttrekkingen aan de reserve riolering
begroot:
2009 € 393.387
2010 € 421.020
2011 € 459.725
2012 € 505.725
Het saldo van de reserve is per 1-1-2008 € 183.580. De reserve is derhalve niet voldoende om
de onttrekkingen te kunnen dekken.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan. Uit dit plan zal moeten
blijken hoeveel het rioolrecht moet stijgen om de kosten van riolering te kunnen dekken.
Proaramma 4
Vervoerskosten gymonderwijs
Op basis van de werkelijke lasten en in verband met een toename als gevolg van de sloop van
de gymzaal in Ophemert stijgen de lasten van het vervoer de komende jaren. Een eventuele
stijging van de vervoerskosten naar aanleiding van het centrumplan in Haaften is nog niet
meegenomen.
Onderhoudplan
Voor het opstellen van een meerjarenonderhoudplan voor de scholen is in 2010 een bedrag van
€ 7.500 opgenomen.
Budgetten kinderopvang
Van een tweetal budgetten die al enkele jaren in de begroting zijn opgenomen en die niet zijn
uitgegeven wordt voorgesteld deze te schrappen. Het betreft een bedrag voor kinderopvang
voor aangewezen doelgroepen van € 14.541, en een stelpost van € 18.000 voor intensivering
peuterspeelzalen uit het raadsprogramma 2003.
Stroomhuis
Door het verpachten van het Stroomhuis kan de jaarlijkse subsidie van € 7.000 komen te
vervallen.
Propramma 6
Gymzaal Ophemert
In verband met de bouw van het MFC in Ophemert zal de huidige gymzaal in 2009 gesloopt
worden. De kosten van de gymzaal kunnen daardoor afgeraamd worden.
Kansen tussen dijken
In 2007 is eenmalig een bedrag betaald van € 7.000. In de begroting was het bedrag structureel
opgenomen. Hoewel het een meerjarig project is, is het niet nodig per jaar een bijdrage te
betalen, zodat deze bedragen kunnen komen te vervallen.
Proaramma 7
Sociale zaken
De begroting van sociale zaken is in nauwe samenwerking met de gemeente Tiel opgesteld. De
maatregelen om het aantal uitkeringsgerechtigden begint zijn vruchten af te werpen. Dit blijkt uit
de verlaging van de kosten inzake de Algemene Bijstandswet en de IOAW/IOAZ. Minimiabeleid
en het W-deel van de WWB laten een stijging zien. Per saldo zijn de kosten van sociale zaken €
52.000 lager.
lNMO
Ook de kosten van de WMO zijn overgenomen van de begroting die de gemeente Tiel voor ons
gemaakt heeft. Met name de kosten van de voormalige WVG-voorzieningen stijgen aanzienlijk.
Als motivatie wordt door Tiel het volgende aangegeven:
Het doel van de WMO, compensatie van de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, verplicht het college tot het treffen van meer
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en duurdere voorzieningen dan onder de WVG. De praktijk heeft dit al uítgewezen. Een persoon
met een bijzonderde aandoening kan grote uitgaven tot gevolg hebben. Zeker nu de vergoeding
van het Ministerie van VWS, het Besluit Rijksvergoeding woonvoorzieningen, is ingetrokken.
Dat is de reden dat de geprognotiseerde kosten flink hoger zijn dan voorgaande jaren.
Kapitaallasten MFC's
In de begroting 2008 was ervan uitgegaan dat de bedragen voor de MFC's in Ophemert en
Haaften van € 745.776 per MFC in 40 jaar afgeschreven zouden worden. De afschrijving is ten
laste van de daartoe ingestelde reserve gebracht. De rente-component van de kapitaallasten
daarentegen is ten laste van de exploitatie gebracht. Aangezien voor Ophemert het bedrag als
bijdrage aan de Woningbouwcorporatie wordt verstrekt, mag dit niet afgeschreven worden en
wordt in één keer ten laste van de reserve gebracht. Er is daarom geen sprake van
kapitaallasten en ook niet van rentelasten ten laste van de exploitatie. Voor het MFC in Haaften
wordt overigens ook van een dergelijke constructie uitgegaan.
Doordat de bijdragen voor de MFC's in één keer ten laste van de reserve gebracht wordt, zijn in
deze begroting geen kapitaallasten opgenomen voor de bijdragen in de MFC's. De rente-
effecten van de uitname uit de reserve zijn meegenomen in het berekende renteresultaat in
programma 9.
Proaramma 8
Bouw- en Woningtoezicht
De hogere opbrengst leges als gevolg van de verhoging van de leges en de verwachte
toename van de woningbouw in de komende jaren zijn conform de voorjaarsnota in de
begroting verwerkt. Ook is de stelpost verlaging uitgaven conform de voorjaarsnota
opgenomen. Voor 2009 is dit € 20.000, 2010 € 40.000 en vanaf 2011 € 50.000. Deze stelposten
moeten nog ingevuld worden.
Op basis van de werkelijke uitgaven in 2007 zíjn de directe kosten als adviezen van derden,
welstandstoezicht e,d. verhoogd met € 24.000 tot € 75.000.
Procrramma 9
WOZlbelastingen
De toetreding tot de BSR per 1 januari 2009 is in de begroting financieel vertaald.
De bijdragen zijn overgenomen uit de begroting 2009 van de BSR.
Renteresultaat
In het renteresultaat zijn naast de bespaarde rente van de Algemene Reserve het verschil
tussen de rente van 5,5% en de werkelijk betaalde rente opgenomen. Voor deze begroting is
het renteresultaat opnieuw berekend, wat resulteert in aanzienlijke positieve verschillen.
Loon- en prijsstijgingen
De algemene uitkeríngen uit het gemeentefonds is overeenkomstig de voorjaarsnota 2008 op
basis van de mei-circulaire venverkt. In de voorjaarsnota was de vergoeding voor loon- en
prijsstijgingen ad. € 232.000 gereserveerd. Voor 2009 zijn de salarissen met 4,25% verhoogd
overeenkomstig de huidige CAO die loopt totjuni 2009 en een inschatting voor de 2e helft van
2009.
De budgetten zijn voor zover van toepassing verhoogd voor prijsstijgingen.
Voor de stijging van de gemeentelijke belastingen wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer uit de
mei-circulaire van 2,75%.
Per saldo resulteert één en ander in een voordeel van € 68.000. Dit wordt vooral veroorzaakt
door een daling van het aantal fte's.
Kapitaallasten
Doordat een aantal investeringen niet uitgevoerd zijn, en doorschuiven naar 2009, zijn met
name in 2009 de kapitaallasten lager.
Stelposten
Onder deze post worden de budgetten opgenomen die nog niet aan een product kunnen
worden toegerekend. Deze posten zullen lopende het begrotingsjaar via een tussentijdse
rapportage worden overgeboekt.
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2009201020112012
1Sti' in le es-o bren sten-105.000-105.000-105.000-105.000
2Areaal-uitbreidin10.00025.00050.00050.000
3Ei enwi's Rivierenland50.00050.00050.00050.000
4Actualisatie MOB22.00022.00022.00022.000
5MFC O hemert14.40014.40014.400
6Loon- en ri'ssti' in en Re io15.00015.00015.00015.000
7Salariskosten uitloo schalen40.00040.00040.00040.000
De eerste 3 stelposten zijn overgenomen uit de voorjaarsnota 2008.
1. De kostprijsberekening van de leges zal in september/oktober 2008 plaatsvinden door een
extern bureau.
2. Deze post is opgenomen aangezien de toename van het aantal woningen meegenomen is
in de belastingopbrengst en de algemene uitkering.
3. Voor Eigenwijs Rivierenland is naast een reserve van € 250.000 ook een structureel
bedrag van € 50.000 per jaar op genomen.
4. Het meerjarenonderhoudsplan wordt in het najaar geactualiseerd. Een eerste globale
Berekening geeft aan dat de kosten € 22.000 perjaar hoger worden.
5. In het besluit inzake het MFC Ophemert is opgenomen dat de hogere huurkosten voor een
aantal instanties indien nodig gesubsidieerd zullen worden.
6. In verband met de begrotingssystematiek van de Regio, achteraf in plaats van vooraf,
wordt een stelpost opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen van de Regio in 2009.
7. In de oude bezoldigingsverordening was een bepaling opgenomen inzake de mogelijkheid
om in een uitloopschaal ingeschaalde te worden. Over deze bepaling is met het
Georganiseerd Overleg een overeenkomst afgesloten. Duidelijk is nu welke medewerkers
hiervoor in aanmerking komen. De structurele kosten hiervan bedragen € 40.000 perjaar.
6.4 Financiële positie
Wij stellen vast dat wij u een structureel sluitende (meerjaren)begroting kunnen aanbieden en
zijn er van overtuigd dat deze begroting de toets der kritiek kan doorstaan. Door de nodige
maatregelen is de begroting in meerjarenperspectief reëel structureel sluitend. Er is sprake van
reële ramingen en de nog resterende taakstellende ruimtescheppende maatregelen zijn
realistisch.
Tevens is er sprake van handhaving van de kwaliteit van het huidig voorzieningenniveau en
wordt er geïnvesteerd in een verbetering hiervan en worden de aan de burgers en bedrijven in
rekening gebrachte belastingen en heffingen in het algemeen slechts zeer gering aangepast als
gevolg van de toegepaste trendmatige verhogingen.
Daarnaast zijn door uw raad de kaders vastgesteld voor het activabeleid (2008) en het beleid
omtrent de reserves en voorzieningen (2008). Door het college zijn in 2007 het Treasurystatuut
en de budget-houdersregeling opnieuw vastgesteld. Door deze kaders is een verantwoord
financieel beleid mogelijk.
Wij zijn content dat wij u een structureel reëel sluitende begroting kunnen presenteren waarin
tevens de nodige (financiële) ruimte is vrijgemaakt voor nieuw beleid. Wij hopen samen met u
de komende periode nadere invulling te geven aan de beleidsintensiveringen en de uitvoering
van de programma's.
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8.5 Resultaatbepaling en -bestemming
Op grond van het BBV moet de invloed van de reserves op de exploitatie worden weergegeven.
Uit onderstaand overzicht blijkt de invloed van de reserves op de exploitatie voor het jaar 2009.
Lasten en baten (exc~. Mutaties reserves)
Programma ~Lasten ~Baten [~,;n ti~~~j~~ m~,~'r,y

1Bur ers en bestuur1.608.182226.468; _ ; ; s j -°~ ~. .°
2Veili heid1.031.19048.100y
3
4O enbare ruimte en milieu
Onderwi's en kindero van6.338.371
1.601.0833.060.660
280.525' a ";
.`;~.1` '
` "
5
6
7Kunst en cultuur
S ort, recreatie en toerisme
Welzi'n en zor363.080
486.454
4.235.04212.170
60.968
1.454.406_
` 't `
:4 s
.
8Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en
economie2.615.2171.267.516-'"
"~ ~,

Algemene dekkngsmiddelen en onvoornen ~299 213 ~11 896 095 ~ ~~~d~~~~
Resultaat voor bestemmmg18 577 832 ~18 306 908 ~~~
Mutaties reserves
Programma~ Lasten~ Baten ~~

1Bur ers en bestuur00;~.~* ü ;m '
2__
Veili heid00
S .
.
3O enbare ruimte en milieu025.000~m,.
4Onderwi's en kindero van442.040361.443
5Kunst en cultuur025.000
,
a; '
6
7
8S ort, recreatie en toerisme
Welzi'n en zor
Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en
economie36.204
20.000
044.486
20.000
123 740
i,,~ `~~
=s.~ÇÇ p ~

Algemene dekkngsmiddelen en onvoorzien ~65 727 ~118 261 ~,~a ~-C~~~'~~
Kostenplaatsen ~0 ~216 331 ~, x~~~~°~s~`~ ~
Totaal mutahes reserves ~563 971 ~934 261 ~~ j~ 9,i~"~~~
Resultaat na bestemmmg ~ 19 141 803 ~ 19 241 169 ~ ''~q~,$,~~`~~~~
8.8 Reserves en voorzieningen
Bij de programma's is tevens financiële informatie opgenomen over de verschillende reserves.
Ook in de paragraaf'Weerstandsvermogen' is aandacht besteed aan de reserves.
Voor een uitgebreide toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de in
2004 door uw raad vastgestelde reservenota.
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Voorschríften t.a.v. reserves en voorzíeningen
De begrotingsvoorschriften schrijven een strikte indeling van de reserves en voorzieningen
voor. Het Besluit Begroting en Verantwoordíng kent de algemene resenre,
besiemmingsreserves en voorzieningen. Het wezenlijke van bestemmingsreserves is dat de
gemeenteraad kan besluiten tot een andere aanwendingsdoel.
Bij voorzieningen is dat niet het geval omdat aan voorzieningen een verplichting kleeft.
Voorzieningen behoren dan ook tot het vreemd vermogen, terwijl de reserves het eigen
vermogen vormen.
Bij het onderscheid van de bestemmingsresenres is verder van belang de tweedeling van
investeringen. naar:
· investeringen met een meerjarig economisch nut
· investeringen met enkel een meerjarig maatschappelijk nut
Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die bijdragen aan het verwerven van
middelen enlof verhandelbaar zijn. Reserves die bestemd zijn ter dekking van deze categorie
mogen niet meer op de boekwaarde in mindering worden gebracht maar worden jaarlijks ten
bate van de exploitatie verminderd met het bedrag van de afschrijving op die investeringen,
Voorbeelden van investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut zijn wegen, water,
plantsoenen en dergelijke. Zij hebben geen handelswaarde en worden bij voorkeur niet meer
geactiveerd. Dit betekent dat reserves ter dekking van deze categorie direct op de boekwaarde
van het actief in mindering worden gebracht.
Er ligt overigens geen verbod op het activeren van investeringen met een maatschappelijk nut,
omdat gemeenten anders immers financieel niet meer in staat zouden kunnen zijn dergelijke .
voorzieningen te realiseren.
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7 BIJLAGEN
7.1 Kerngegevens
Het betreft voor het komende dienstjaar een schatting. De gegevens hebben betrekking op de
situatie per 1 januari van het dienstjaar.
li ~ t ~. ~ ~ ~ r H ~, a ,n~.e
PvdA 3 _ -
CDA 3 1
SGP 3 1
3 1
Gemeentebelan en Neeri'nen 2 -
Li'st Beukers 1 -
' d. :re~'.G~-~'f ~~ .~~~~ ~ .5,~ ~. . ~~îi~ri,~ ~ .a s~'~. ~. ~:z: Q ~`~t :.,'~'I
AanYtal inwoners 11.852
- waarvan 0 - 19 'aar 3.155
- waarvan 20 - 64 jaar 7.073
- waarvan 65 'aar en ouder 1.624
Aantal bijstandsgerechtigden 55
incl. IOAW / IOAZ / BBZ
11.937
3.219
7.164
1.554
59
C títLW 7n '[ i°' `~ ~~~ ~ . . .y .
O ervlakte emeente 72,96 km 72 96 km

Aantal woonruimten4.3354.369
Aantal monumenten246246

Len te van de we en170 km170 km
-waarvan binnen bebouwde kom70 km100 km
-waarvan buiten bebouwde kom100 km70 km

O ervlakte o enbaar roen136.100 m147.100 m
- heesters56.100 m56.100 m
- azon80.000 m91.000 m

Be raaf laatsen
- o enbare ruimte38.100 m38.100 m
- raven13.086 m13.086 m
- bomen390 stuks390 stuks
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7.2 Meerjaren investerings- en activiteitenplan
OmachrijvingJaarvane0nanclereAfachr.LastanLastenLastenLasten
bestedininvealerintarmïn2009201020112072
A. Nleuw belsld ult voorgaande Jaren
Plenontwikkeling kern Haaften: huiaveating OBS Haagen20101.278.4154031.980700.61698.75t7
Planontwlkkellng kern HaaRen: kapite81118sten achofen tlv resarve-3t.980-100.5t5-98.758
Planontwikkaling kern Haatten: huisvesting C6S Haetten20107.699.0974039.977725.729723.630
Planontwikkeling kern Haaften: kapitaalllasten scholen tlv reserve-39.977-725.72g-723.530
Planontwikkaling kern Tuil: huisvesting basis5chool Tuil20121.577.2284039.2t17
Plenontwikkaling kern Tuil: kepitaelllaslen scholen tlv reserva-39.2t11
Subtotaal ntsuw bsleld ult voorgaandejaren (A)0000
B. Nleuw baleid uIt Voorjaeranota 2008
Verhoging budget communicatie: burgerjaarverslag4.OOD4.0004.0004.000
BrendweerAED20D83.50051.0007.0001.g001.00g
Brandweer Beroepsonderateuning6.00012.00012.00012.000
Beleldsondersteunlng Watertaken50.00060.00060.00050.00g
UiNOaran baggerwerkzaamheden buitengebied30.00036.00036.OOD36.OD0
Behearplannan wataraspecten40.000
Dekking verbreed rioolrecht-128.000-88.000-88.000-86.000
UiNOering bomenbahear30.00030.00030.00030.000
Lendachapaontwikkelingsplan:landschepscoordinetor10.000tO.ODD10.00010.000
Onderhoudweg8n100.000t00.000t00.000t00.000
Integraal huisveatingsplan700.000200.000200.00020D.000
Archief(SAWB)18.33832.68038.29452.22g
Brulne bordenlTOariatische objectbewijzering36.000
Dekking Algemene re5erve-36.OD0
Vluchtelingenwerk/Statushouders34.10034.70034.10034.100
Burgarparticipatia en diensten met zorA en CBO14.00014.00014.00014.000
Project Betere regelgaving voorburgers15.g00
Dekking Algemane rasarve-15.000
Begeleidingskoaten woonwegenkamp Waardenburg75.640
Begeleidingakosten woonwegenkamp Waardenburg-l6.ti40
Verhulakoeten woonwagankamp Waardenburg30.g00
Dekking verhulakoaten door verkoop grond-30.000
Project'Ik Start Smart'9.1009.10g
Dekking Algemene reserve-8.100-8.100
StER2.7002.7002.7002.700
Helpdeak winkelvooalening Kleine kernen8.000
DekkMg Algemene reserve-9.000
Handhaving bouwregelgeving29.00029.00029.00029.000
Verhoging bouwleges-29.000-2g.000-29.000-29.000
ICT (nieuw beleid)-11.66223.2g421.36318.702
Eigen Wijs Rivierenland50.00050.00050.00060.000
Subtotaal nieuw beleid uit Voorjearonota 2006 (B)368.474613.fifi4615.457525.731
C. VervenAIn9sInvestertngen 2008-2g12
ICT 20D9 (afschrijving in 3 jaar)200g23.60039.1288.8958.2840
Vervanging Fis 4 ell 9?200878.000b75.20018.64417.70g10.872
ICT 2010 (afschrijvinA in 3 jaar)2010789.0003065.82862.53059.432
ICT 2011 (afschrijving in 3 jaar)201119.2603007.4757.123
ICT 2012 (afschrijving in 3 jaar)201223.6003000g.128
Tofeel eutomellósring24.32882.86796.97892.662
Ranovatia kedamuur2009136.000809.1139.D208.927t7.834
Vervenging koffiaeulomaten201210.250500g2.814
Totaal hulevsstlng8.1138.0208.g2711.448
Diverae vervangingen gemeentawerken buitandienat 20092.6005863834DOB577
Diverae vervangingen gemeentewerken bultendienat 201010.0001507.2177.1801.143
Diverae vervangingen gemeentewerken buitendienat 20117.3005007.8827.781
Diverae vervengingen gemeentewerken buitendienst 20122.1006000488
Vervanging voertuigen gemeentewarken buitendienat 200927.70084.9t784.7984.8050
Vervanging voertulgen gemeentawerken buitendienat 2017121.000div.001t7.85578.1g4
Vervanging voertulgen gemeentewerken buitandlenet 207241.000800g7.380
Totael gemeenteraad6.649B.B4727.1072A.631
Compulers t.b.v, gemeenteraad 2g10 (22.500 auro)201022.600400.8838.5536.244
Totaat gemeenteraad06.8836.6ti36.244
Vervengingen brandweer 200983.00073.40012.94672.48g12.033
Vervengingen brandweer 207014.80007.9761.9121.848
VervanglnAen brandweer 201131.000005.77t74.9t79
Vervanglngen brandweer 20722.70D000634
Toteal brandweer13.40014.82118.57919.404
Ondarhoud buitenkant schoolgebouwen 2009 e.v.2008p.m.diversen.m..m..m..m.
Totaal onderhoud buitonkantschoolgobouwsn0g
Subtotaalvervanglngsinvesteringen(C)71.637761.8842g4.831208.116
TOTAAL (A Hm C)430.011666.63672g.286734.848
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7.3 Reserves en vooaieningen
OmschrijvingVermeardarin enVerminderin an
SeldoInflatie t.l.v.t.b.v.t.b.v.Saldo
31-12-2008correctie exploitatlaexploítatieactiva31-12-2009

A.ALGEMENERESERVE
a. BuRer1.800.0001.800.000
b. Aanwendbear2.437.636279.7402.167.696
Totsel elgemene reserve4.237.83600278.74003.g67.886

B.BESTEMMINGSRESERVBS
bestamminasreservas ter dakkina van
inVeaterln9an met ean BcOnomisch nut
MFC's Haaften/Ophemart (dekking 60%)1.612.82730.2617fi0.000782.887
Onderhoud buitankant schoolgebouwen703.16418.623442.040367.443800.274
Rentakstn nog n(et In expl. Genom. gronden (naer AR)00
bestemminasreaerveaterdeNk van
'
nvasterinaen met een maatachaooelilk nut
Afbouwdivarsecomplexen
308.048
6.787
770.f)50
144.27g
overiae bestamminosreserves
Kuns(beleid
47.896
47.996
ACCOmmodatiebaleid (aenkoop Dorpahuls Haaftan)60.26360.263
Accommodatiebeleid (algemeen)70.28220.0007fi.74713.61fi
Buitensporteccommodatles93.g707.t77938.2043fi.08383.l170
Dorpauitleg / bovenwijkse vooaieningen644.17470.88320.000636.068
Verevenlngafonds groen00PMPM0
BTW Compensatiafonds160.870778.28732.409
Monumenten (restauratiesubsidies aan derden)60.90125.0g026.801
Rondweg Est (naar AR)00
5-jaarlijkse afrekening basisonderwijs (naar AR)00
Wear samen naer school (naarAR)000
O.A.L.T. en G.O.A.-beleid
Sociaal statuut46.836
293.161
98.3374fi.838
186.820
Calamiteitan boman40.00040.000
AIAemane raserve bouwgrondexploitatie824.491824.481
WMO67.20967.209
Subsidies landschapaontwikkelingsplan60.00025.00026.000
Bos-project rijksbijdrage26.4fi98.48618.g73
Projecten EigenWlja Riviereniand260.000260.000
Totaal bestemmingereservae6.218.1g086.727498.244864.fi211.g46.7904.082.BB0

C. VOORZIENINGEN
V Iichtinaen. verliezen en risico.s
Dubieuza debiteuren167.383167.383
V i I t n gjk atioe verdelino van lasten
over de bearotincéai r-en
Ondarhoud gemeantali)ke 9ebouwen (incl. gymzalen)
603.360
12.087
t46.64t
15t1.808
803.360
Onderhoud wagen
Onderhoud begraefpleataen163
746.618
14.93748t.000
86.000
83.4t4481.000163
763.138
Verven9in9 inventaris gymnaslieklokalen127.1g42.64477.2fifi11.288128.738
Subtolaal1.477.31629.642723.807fi3.414850.8741.498.377
V dd I a d d t
'
'
~
licht
n
:fi k
b t d
Egalisatiatarievenrioolrecht
0
0
679.387
679.367
0
Regalin9 Duursaam Veilig (naarAR)
Educatie inburgering nieuwkomers0
39.1800
38.180
Inburgering oudkomers66.20386.203
Buitenechoolae opvang19.96318.g63
StimularingsregelinA Sociale Activaring11.43411.434
Spoorlijn Waardenburg762.68g782.688
Wathoudarspenaioenen389.7417.987t4.000427.708
Bruidachat Fluvium287.267743.fi27143.630
Ontgroening an ver9rijzing86.4808ti.490
Binnensportvooaieningen29g.0002g0.000
Rijksbijdrage BANS (beatuursakkoord nieuwe stijp43.93643.83B
Subtotaal1.884.7747.987633.387fi63.Ot401.873.tt4

Totaal vooaieningan3.B29.46237.60g1.287.194748.428Bfi0.8743.628.863
I TOTAAL RESERVEB EN VOORZIENINOEN 13.098.277 103.237 7.766.438 1.880.68g 1.6g6.664 11.687.808
_99_



Toelichting op de reserves en vooaieningen
Algemeen
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen reserves en voorzieningen. Voorzieningen
worden getroffen voor voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen. Ook
kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met in de tijd
onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud.
Voorzieningen zijn dus verplichtingen of schulden, aan dit gereserveerde geld kun je dus niet
komen.
Bij reserves kan de gemeenteraad de bestemming veranderen. Voor "reeds bestede" reserves,
die dienen ter dekking van kapitaallasten, betekent een wijziging van de bestemming overigens
wel dat er een budgettair probleem op de exploitatie ontstaat. De werkelijke kosten
(kapitaallasten) worden dan immers niet meer gedekt vanuit de reserve en drukken op de
exploitatie. Het is dus verstandig deze reserves ongemoeid te laten. In het overzicht zijn deze
reserves dan ook apart opgenomen.
In de begroting wordt de bespaarde reserve volledig toegevoegd aan de exploitatie.
Op de bestemmingsreserves en voorzieningen zal indien noodzakelijk in verband met de
toekomstige besteding wel een inflatiecorrectie worden toegepast.
Oversicht Reserves en vooaieningen
In het voorgaande overzicht reserves en voorzieningen is de volgende onderverdeling gemaakt:
B. Algemene reserves
C. Bestemmingsreserves
1. Nog te besteden bestemmingsreserves:
- Algemeen
- Onderwijs
- Bouwgrondexploitatie
2. Reeds bestede bestemmingsreserves
D. Voorzieningen
De voorzieningen zijn als volgt onder te verdelen:
1. Voorzieningen inzake verplichtingen en verliezen
2. Voorzieningen gelijkmatige verdeling lasten over begrotingsjaren
3. Voorzieningen middelen derden met een specifieke bestedingsverplichting
-100-



7.4 Concept Raadsvoorstel
Agenda~ummer :
De raad van de gemeente Neerijnen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2008;
gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;
Besluit :
a. De programmabegroting 2009 vast te stellen;
b. De begroting van baten en lasten voor het jaar 2009 vast te stellen;
c. De meerjarenbegroting 2009 - 2012 als financíeel kader te nemen voor de komende
jaren;
d. In te stemmen met en vaststellen 4an de budgetten zoals opgenomen in de
hoofdstukke~ 2, 3 en 5 van de programmabegroting 2009 en het college te
autoriseren tot het doen van uitgaven ten behoeve van de voor het dienstjaar 2009
opgenomen investeringen en activiteiten;
e. In te stemmen met en vaststellen van de investeringen en activiteiten zoals
opgenomen in het meerjaren investerings- en activiteitenplan zoals deze zijn
verwerkt in de hoofdstukken 2 en 3 en bijlage 2 van de programmabegroting 2009;
f. In te stemmen met de tarieven voor de lokale heffingen 2009 zoals opgenomen in
paragraaf 4.9 (paragraaf "Lokale heffingen");
g. In te stemmen met de structurele budgetverhoging voor communicatie van
ê 20.000,-- per jaar:
h. In te stemmen met een structureel budget voor de uitvoering van de afspraken inzake
de uitloopschalen van ê 40.000,-- per jaar;
i. De hondenbelasting af te schaffen per 1 januari 2009;
j. In te stemmen met een structureel budget van ~ 40.000,-- perjaar voor het project
'Support & Co".
Vastgesteld in de openbare vergadering
van 30 oktober 2008
voorzitter
griffier
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AANVULLENDE STUKKEN
PROGRAMMABEGROTING 2009-2012
Programmabegroting 2009-2012
Gemeente Neerijnen



BUDGETTEN OP PRODUCTNIVEAU
Programma 1
Raad en commissies
Burgemeester en wethouders
Intergemeentelijke samenwerking
Representatie
Rechtsbeschermlng
Voorlichting
Burgerlijke stand
GBA personen
Reisdocumenten
Rijvaardigheidsbewijzen
Straatnaamgeving en huisnummering
Verkiezingen
Naturalisatie en vreemdelingen
Totaal Lasten
Raad en commissies
Rechtsbescherming
Voorlichting
Burgerlijke stand
GBA personen
Reisdocumenten
Rijvaardigheidsbewijzen
Naluralisatie en vreemdelingen
Totaal baten
Saldo batenllasten programma 1
Programma 2
Integrale veiligheid
Bijzondere wetten
Preparatie (brandweer)
Repressie (brandweer)
Preventie (brandweer)
Rampenbestrijding
Zwerfdieren
Totaal Lasten
Bijzondere wetten
Preparatie (brandweer)
Repressie (brandweer)
Totaal baten
Saldo batenllasten programma 2
Rekening
2007Begroting
2008~~ ég~`p i~,~'^i
~,L'~'~,Q~t't:~''.,Begroting
2010Begroting
2011 ___IBegroting
2012

168.039231.683
E. ..
; °~'
~
~~241.882242.790242.480
617.499605.063r~;~~-" v.ß594.976594.976594.976
76.238104.500i, ~tx ~'~ '
~115.055115.055115.055
31.15831.122·"
~027.58027.58027.580
72.79864.502:~ uP m . ~'
~
~109.264109.264109.264
49.653123.402' `
~114.169114.169114.169
B8.418100.411u;z=' `~~ -
~
~ ~
~85.11085.11085.210
112.622105.624. :~ p',
.~.~128.879120.979120.979
92.838103.382~'.:i;c;;~"_ ~.r. $90.30990.30990.309
54.85353.251~!, . `48.43448.43448.434
11.19223.311;~5:".ä.. g~,~28.16728.16728.167
26.8946.637~.=
~~
~41.91631.91622.916
3.3515.B95_. k._; ;
v
~~21.1575.8575.957
1.385.3631.555.583'~i"~ ° 0 t.81.848.8781.814.8081.605.496

7261.310~~ _' s. "
~800800800
2100-"~~'~-'000
0100':`
~~100100100
64.35968.500~.-' i~
°
~
~68.50068.50068.500
13.09911.825'~;~?y1m :.
::. ~16.90017.00017.100
67.15379.500=~:`~
~87.00087.00087.000
50.86847.625~:~
.~'.,~~_:
~
~51.00051.00051.000
8502.400s;, ,.
r'
~2.2502.3002.300
217.266211.260~w®~ii' ~
`. .$228.550226.700228.800

-1.168.087-1.347.323
r~ '~~'~~~
t~~L.,' <v~.,l;. ~' .~.~(I
i;,,it-1.420.328I-1.387.906I-1.378.696I

73.33462.246ä ' ~ '. 989.59989.59989.599
80.88779.816
k :
'''.:-
~89.52789.52789.527
497.330572.521~
~~~431.836427.68B411.312
186.239168.250s:,;'
~~175.380175.380175.380
49.72154.343~
~ ~225.389225.389225.389
48.88014.568:_. s=:,
-
~
~8.6258.6258.626
8.0768.817` ` m.~: .:,
~:~
~ ~9.0109.0109.010
944.487960.581~ .
~, ~ : ~1.029.3661.025.2161.OOB.B42
-851.768~ -837.594~;~i~,~3;11$Aj -981.266~ -977.116~ -960.742
Programma 3
Wegen1.275.2541 276.033~ ,1 ~ ~t
~1.333.1741.322.7531.312,923
Verkeer91.525145.983~
,
~:: d t ~~,~~6,#p102.272102.071100.515
Openbaarvervoer244.653260.865f '~~'
:~~252.631252.631252.631
Veerdiensten9.11111.758j,;,;~g ~': ;ï S::9.1549.1549.154
Oppervlaktewater173.988201.857~
".;k,t'217.724217.724217.724
Openbaargroen582.791705.364865.690665.662665.633
Afstoten snippergroen60.08889.920. ;
~
~
'58.56158.56158.561
Landschapsontwikkeling21.59654.801' ~
r
~39.93114.93114.931
Afvalverwijdering1.181.5311.283.207;''
`~
-1.223.2971.223.2971.223.297
Riofering1.054.8501.192.481.
~
~1.323.7701.362.4751.408.475
Milieu (algemeen)83.83169.098.
'"`.:: ,: :
579.17279.17279.172
Milieu (bedrijven en particulieren)212.496366.193;,:~~-"370.233370.233370.233
Milieu (bodem,geluid,klimaat,lucht,afval)55.03860.931~?~°~^~_=73.67473.67473.674
Milieu (gemeentewerken) ~1.6564.073:- ' ~~ ; ~~ 1~4.5184.5184.518
Natuur-en milieu-educatie1.6161.589'°''i;~~·tm~iE ~ ~.
~1.1801.1801.180
Gemeentelijke interne milieuzorg410;~üi'~
, ~ `221221221
Milieu (externe veiligheid)6.57612.625~~~ ` ~ ;~,
~101101101
Ongediertebestrijding13.42532.819::
`~~;4.
~
~11.21511.21511.215
Beheer begraafplaatsen348.428355.575~·: .
i 1
~~529.516529.516529.516
TotaaILasten5.418.4868.105.172:~";,
~t.. 3.:r1°6.286.0338.288.0886.333.673



Wegen
Openbaarvervoer
Veerdiensten
Oppervlaktewater
Afstoten snippergroen
Landschapsontwíkkeling
Afvalverwijdering
Riolering
Riolering: rioolrecht
Ongediertebestrijding
Beheer begraafplaatsen
Totaal baten
Saldo batenllasten programma 3
Programma 4
Openbare basisscholen169.887171.041 ~',`~~~'~~.,!'j~='.'i. ~9121.978119.898101.463
Adminislratie, beheer en bestuur146.87t3145.436 ~;.- .. ~.
~
~L145.3121.6841.684
Overige zaken onderwijs12.73B4.200 ::!~á..~
.
~
~4.2004.2004.200
Nuisvesting bijzonder basisonderwijs163.152120.637 ,
~
' : : 8i. ~ ~165.539163.684130.800
Openbaar speciaal onderrdjs2.13014.557 mx;,,~ .`2.6792.6792.679
Bijzonder speciaal onderwijs761.843 .I ~ ~~~''~~~ n-~.000
Onderwijsbegeleiding/LEA41.09345.428 ~ '~53.53553.53553.535
Leerlingenvervoer215.570224.035
~
~211.030211.030211.030
Overige vooaieningen ondenvijs571.292822~
.056 m ~._',.
~
~1.115.2711.248.5981.308.323
Logopedie66.56866.112
~
r'°°r`«r. ~.
~70.99770.99770.997
Onderwijs achterstandsbeleid32.97691.046
k ~ ~41.81441.81441.814
Volwasseneneducatie124.066114.364 f, .
~129.388129.368129.368
Kinderopvang/Peuterspeelzalen22.56590'á ~ m 8.
.583 ~.,,,,,~
~49.79149.43649.079
Totaal Lasten1.568.9881.911.338 i' _. 'Q. á~: ~ ~
.2.111.5152.096.9242.104.862
Openbare basisscholen-15.3400 6 ~-
~
~000
Administralie, beheer en bestuur143.628143.627 ki,
.~
3'ß~ : z143.62700
Overige zaken onderwijs7.t1860 ? ~~ ? ~
~
~000
Huisveslingbijzonderbasisonderwijs0~.
454 m:~
~w
'~000
Leerlingenvervoer7.83210.500 ~.'.. ~
~~10.00010.00010.000
Overigevooaieningenondenvijs113.376410.609ra®î.
~
~410.472550.302610.024
Logopedie00 z
~
`000
Ondenvijs achterstandsbeleid22.81254~ ~
°'~~rá~:
.504 ~;m000
Volwasseneneducatie120.120106.900 ~,:" ~126.00012B.000126.000
Kinderopvang/Peuterspeelzalen_ 1.198
~1
~.048 ~u :,~,:x ~748598449
Totaalbaten~401.613~727.642~I v~~:~.H83690.8473686.9003745.4733
Saldo batenllasten programma 4-1.167.475-1.183.696 ~'~~:I ~j~~
ni~ : r:~,.".-1.420.668-1.410.024I-1.368.489I
Programma 5
Bibliotheekwerk111.378123.528 i~: '~~ '.''f·'~Tj: .. ~
~~ ~
~121.846121.752121.65t1
Muziekscholen & Centra Kunsáinnige Vorming43.6494.521 t~
~
.~
~1.6841.6t341.684
Volwassenenwerk1.9422.000 ~ `=f:
~
~1.8001.ti001.800
Muziektenten4.1054.718 ~ . ~ , ·d~~
.: ,
~ ~.4.7024.7024.702
Kunst en cultuurbeleid31.78979.006 i.. t3i. ~ .~ z 845.98545.90445.823
Monumenten170.002176.325;:~,~a~
~116.80891.31389.228
Streekarchief47.45746.288
~83.81087.544103.479
Totaal Lasten410.302438.388 w: ..376.635354.69938ß.374
Bibliotheekwerk
Kunst en cultuurbeleid
Monumenten
Totaal baten
Saldo batenllasten programma 5
Programma 6
Buitensportaccommodaties
Binnensportaccommodaties
Zwemaccommodaties
Sporlbeleid en -subsidiëring
Bevordering toerisme en recrealie
Feesten en herdenkingen
Volksluinen
Speelplekvoorzieningen
Totaal Lasten
67.645
-~ 163.32360.241
177.369: ~ ~ . :'~6` ~9
:.; "a..7 ~.
7~~ ~ ~79.979
158.70579.116
157.56278.899
156.419
236
67.9311.800
82.078=r ""
~~r ,:,.° ~ ;: ,4 ~~~.
~~~~0
84.70B0
84.7060
84.706
46.63547.808~:i: ~:..
° 4~48.68448.68448.684
9.6077.002u'""a""·'(~i ~ . ~10.21910.21910.219
177815;,.",: n ~,!~af .. ,904904904
60.189
415.74462.460
439.573a' =ä
"'; u ' ~t ~ ~ : .5102.088
485.26585.096
466,28785.096
464.927
3 -2.835.6753 -3.192.8743 -3.252.7123 -3.222.7413 -3.212,0913 -3.200.8763
3 -318.3793 -398.13B33j~~;;.ïÿ,`~~~a$~Q3 -339.7953 -342.8583 -356.5343



Rekening
2007Begroting
2008~ ~ ,~=I~
~~~;'~~~~~~~ '~'~Begroling
2010Begroting
2011Begroting
2012
Buitensportaccommodaties15.9165.918;,"..w°t°. r5.7005.6005.500
Binnensportaccommodaties4B.73059.400;~= ~
m46.03246.03246.032
Bevordering toerisme en recreatie00I~,~;:~~
'000
Volkstuinen652350~~~; '650650650
Speelplekvoorzieningen8.4860; .':'.
~~
~~16.97200
Totaal baten ~71.78465.666g:~;~,, ,. .
~`
1169.35452.28252.182

Saldo batenllasten programme 6-343.960-373.807L~~'1~~'s~U~
_ ~'~ .;aa,-015.911-014.OOb-412.745
Programma 7
Algemene bijstand/
Controle IOR
Minimabeleid / Bijzondere t
WWB: W-deel
IOAW l IOAZ
Gehandicaptenbeleid
WMO Vervoersvoorzieníng
WMO Rolstoelvoorzieninge
WMO Woonvooaieningen
Algemeen maatschappelijk
Ouderenzorg
WMO Indicatiestelling
VVTV
Wet Inburgering
Jeugd- en jongerenwerk
Dorpshuizen
Gezondheidszorg
Wet Maatschappelijke Ond
Totaal Lasten
Algemene bijstand/
Controle IOR
Minimabeleid / Bijzondere t
WWB: W-deel
IOAW / IOAZ
Gehandicaptenbeleid
WMO Vervoersvooaiening
WMO Rolstoelvooaieninge
WMO Woonvooaieningen
Wet Inburgering
Jeugd- en jongerenwerk
Dorpshuizen
Gezondheidszorg
Wet Maatschappelijke Ond
Totaal baten
Saldo batenllasten programma 7
Programma 8
Economische onlwikkeling
Industrie
Nutsvoorzieningen
Agrarísche zaken
Bestemmingsplannen
Onderzoek bouwmogelijkheden
Cartografie
Woningbouw (toegelaten instellingen)
Beheerwoningen/garages
Bouw-, woning- en welstandsfoezicht
Reclamebeleid
Woonruimtezaken
Huisvesting woonwagenbewoners
Duuaaam bouwen
Grondexploitalie (Algemeen)
Bouwgrondexploitatie (Complexen)
Grondzaken
Wet WOZ
Totaal Lasten
-2.285.518-2.728.38b, ;ë~~~' .3-2.780.915-2.766.369-2.765.444

30.32634.773i ï~-:'Ri~~~: ~ ~ :~$7
339.03729.93729.937
11.85811.501°` ~
~10.78710.42910.072
2.75815.554~
::n°
~
~ ~12.25712.25712.257
7205.452~:m6.5366.5366.536
252.631466.525~
~405.153330.153330.153
14.64433.717;®
~, '
A27.18927.18927.189
120.01 B195.758_
, f3
~ _ ~ ~~.~'.°'
~137.789137.789137.789
52.46088.953;'
~75.64075.64075.640
12.82817.770.;° `v'
~
~27.90727.82627.744
970.490893.760!~i~-.w .
~. n ~
IR
~847.084837.084837.084
6.8328.703? a. : ~
~ ~ ~ Z1.3621.3621.362
21.77543.921~,w ~;~,I. ~.
~ ~15.98315.98315.983
19.26133.072~.
~'N` ~3~1.
~
~4.7084.6684.629
3950,~ m'~`.. ~-~.
'~e~
~000
83.802
2.408.605114.810
335.431; ó~~;s ä: ~
"~
~'."
~~~~87.753
410.27687.753
410.27687.753
410.276
25.90418.734~:105'
~
~ ~32.12332.12332.123
146.683
4.180.887146.139
2.443.573a; ;~.j~.
~
á
fi;,;.;~:8'..e~~~.~138.000
2.279.584125.000
2.172.005117.000
2.163.527



Economische onlwikkeling
Agrarische zaken
Bestemmingsplannen
Cartografie
Woningbouw (toegelaten instellingen)
Beheer woningen/garages
Bouw-, woning-en welstandstoezicht
Reclamebeleid
Woonruimtezaken
Huisvesling woonwagenbewoners
Huursubsidie
Grondexploitatie (Algemeen)
Bouwgrondexploitatie (Complexen)
Wet WOZ
Totaal baten
Saldo batenllasten programma 8
Algemane dekkingsmiddelen en
Onroerende-zaakbelastingen
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Invordering gemeentelijke belastinç
Beleggingen
Algemene uitkering (Gemeentefonc
Algemene baten en lasten
Saldo van (hulp)kostenplaatsen
Totaal Lasten
Onroerende-zaakbelastingen
Hondenbelasting
Toeristsnbelasling
Invordering gemeentelijke belastingen
Beleggingen
Algemene uitkering (Gemeentefonds)
Algemane baten en lasten
Totaal baten
Saldu batenllasten Atg,dekkingsmiddelen
SALDO TOTAAL
Rekening
2007Begroting
2008'.. ~.~-~,~~~~
~''`-d b v`~TV;.
~Begroting
2010Begroting
2011Begroting
2012~
09.100j. ~r'~ v3
~ .~9.10000
605584..=~i~,"v~ . ~
~605B05605
42.593114.580" m:'
~
~75.00000
1.3841.000
q
.
~:r,a6
ü1.0001.0001.000
49.38361.064fr~°~'
~61.08461.06461.064
11.81511.280'80
't' .~,~;1:11.28011.28011.280
373.714509.217iy" .. ,. ::.~'498.217448.217448.217
39.4142.200
2 .
:.~ .
~
~1.0001.0001.000
026.260W ,,'-:~~~=t!
.
~p00
3.16118.743·.:,.x..,°'..~~.
;',~,~. ~.
~
~3.1033.1033.103
07.626'~f"w"~ 1;Q
~
,
m
~000
82.34540.471~m ~ ~. r3
'30.47130.47130.471
2.408.605335.431~ ~ # ~ a ~~~ ~6
~~410.276410.276410.276
59.30656.774v ~''
Yli~
~
~~
~~
~ ~000
3.072.3061.193.320~
'
.
~. ~r
ß.1.101.116987.018887.018
1.550.4861.637.942~ rt. ~ , ~~
~1.734.1421.761.5421.783.542
42.15548.900~ ~,=«'t~~
`'~!~
,000

2.083
2,900.
~tf,~'n ~#' . ~~
~
4.500
4.500
4.500
11.3145.000=~ r; _ __ ;St. ~.~200200200
940.611697.545" .762.198748.764678.900
8.193.9458.691.045.9.369.6839.354.7079.372.316
563.383685.294:~ =320.679320.679320.B79
11.303.87811.758.626W ~'6~ : :12.191.40212.190.39212.160.137

11.148.903
11.518.150uau ,·y~~~.a,,
r~=~ '['~.9~Ri~~
r_~Ÿ.ir,.,
11.816.524
11.803.398
11.780.804

1.088.482107.98199.36556.43287.858160.967
u.;v ".
-1.108.581 -1.250.253 y.;tr~~~~~ -1.178.488 -1.204.888 -1.186.511
m ~a.._ i


