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Voorwoord

Raadsvoorstelnummer: 2009-05-8605

Neerijnen, 26 mei 2009

In 2008 is het College voortvarend te werk gegaan met de uitvoering van het coalitieakkoord 
“Daadkracht en maatschappelijke betrokkenheid !”. In dit akkoord zijn leven, wonen, werken en 
ondernemen in de gemeente Neerijnen belangrijke thema’s voor de komende periode.

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 903.024,-- (inclusief de mutaties reserves). 
Voor verdere informatie over het saldo wordt verwezen naar de “Samenvatting: financieel resultaat 
over 2008” op bladzijde 9.

Veel waardering gaat uit naar alle medewerkers die samen een prima prestatie leverden. Veel hiervan 
gebeurd “achter de schermen”, een aantal belangrijke zaken die in 2008 gerealiseerd zijn willen wij 
hier nog expliciet melden:
- opstellen van een Integraal Huisvestingsplan onderwijs;.
- in het kader van actief grondbeleid grondaankopen in Haaften, Ophemert en Tuil;
- Het Stroomhuis is in erfpacht uitgegeven aan Geldersch Landschap;
- opening van de nieuwbouw openbare basisschool in Ophemert;
- de gemeentelijke website is in 2008 gestegen van de 432e naar de 185e plaats van alle 

gemeenten;
- de kwaliteit van de financiële organisatie is verder verbeterd;
- de interne controle is ingebed in de processen;
- het aantal FTE van de gemeentelijke organisatie is verder verminderd;

De lay-out van het jaarverslag is op onderdelen gewijzigd. Daarnaast is de indeling van de 
proramma’s hetzelfde als de indeling van de programma’s in de programabegroting. Wij hopen dat 
hiermee de leesbaarheid en de informatiewaarde van het jaarverslag verder is verbeterd.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester,

P.W. Wanrooy, L.A.G.M. de Zeeuw-Lases.
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1. Inleiding

Voor u ligt de Verantwoording 2008 van de gemeente Neerijnen. De verantwoording bestaat uit een  
jaarverslag (met de programmaverantwoording) en een jaarrekening 2008 (balans en 
programmarekening). Ook zijn enkele bijlagen toegevoegd. Dit verslag is niet alleen bedoeld voor de 
gemeenteraad, maar is tevens ook interessant voor de inwoners en instellingen van de gemeente 
Neerijnen alsmede voor de overige belangstellenden.

Met de Verantwoording 2008 wordt de planning- en controlcyclus van 2008, die is ingezet bij de 
programmabegroting, afgerond. In het eerste onderdeel, het jaarverslag, vindt de evaluatie plaats van 
het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Dit gaat verder dan alleen het financiële beleid. Het 
jaarverslag gaat in op de beleidsmatige verantwoording per programma (beleidstaak). In het 
jaarverslag zijn voorts de diverse paragrafen opgenomen.

Met het tweede onderdeel, de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het gevoerde 
financieel beheer in 2008. De jaarrekening bestaat daarbij uit: de balans per 31 december 2008, de 
(programma)rekening van baten en lasten over het jaar 2008 en de toelichting op beide onderdelen. In 
de bijlagen treft u informatie aan die een ondersteuning kan bieden bij het lezen van het jaarverslag. 
Ook de accountantsverklaring treft u in de bijlagen aan.

In de accountantsverklaring en in het verslag van bevindingen voor de Raad van de accountant wordt 
zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening 2008 goedkeurend beoordeeld. Uit 
het jaarrekeningrapport blijkt dat wij in 2008 de planning en control-cyclus verder hebben verbeterd. In 
2008 zijn interne controles uitgevoerd en de inzichtelijkheid van de financiële administratie is 
significant verbeterd. De gemeente Neerijnen is hiermee op de juiste weg om te komen tot een 
organisatie die ‘in-control’ is.

1.1. Leeswijzer

De verantwoording 2008 is opgesteld onder het regiem van het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV). Dit heeft gevolgen voor de opbouw van de stukken.

De verantwoording 2008 bestaat uit  twee delen: het jaarverslag (hoofdstuk 2 en3) en de jaarrekening 
(hoofdstuk 4). Het jaarverslag bevat de meer beleidsmatige verantwoording, zoals de programma- en 
de paragraafteksten. De jaarrekening geeft inzicht in de balans en in het cijfermatige resultaat over 
2008. 
De volledige programmateksten vindt u in hoofdstuk 2. Hierin geven wij antwoord op de vragen: wat 
hebben we bereikt?, wat hebben we daarvoor gedaan? en wat heeft dat gekost? In hoofdstuk 3 zijn de 
paragrafen weerstandsvermogen, verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid, 
bedrijfsvoering, financiering en lokale heffingen opgenomen. Deze paragrafen geven een 
dwarsdoorsnede van de gemeente Neerijnen op de desbetreffende onderwerpen. 
Hoofdstuk 4, balans en programmarekening met toelichting, geeft inzicht in de financiële positie van 
de gemeente Neerijnen. Tevens gaan wij hier in op het financiële resultaat over 2008. De 
verantwoording 2008 volgt de opbouw en indeling van de Programmabegroting 2008. 
Voor het lezen van deel 2 Jaarrekening 2008 is het van belang dat u apart let op de verantwoording 
van de niet-beïnvloedbare kosten (kapitaallasten en apparaatskosten). De kapitaallasten en 
apparaatskosten zijn als geheel toegelicht in paragraaf 4.5.2 en de (direct door budgethouders) 
beïnvloedbare kosten worden (per product) toegelicht in paragraaf 4.6 van deze verantwoording.

Het raadsvoorstel tot vaststelling van de Verantwoording 2008 leggen wij afzonderlijk aan de 
gemeenteraad voor. Hierin zijn alle bestedings- en dekkingsvoorstellen voor het financiële resultaat 
2008 opgenomen. Tevens reageren wij in dit voorstel op het accountantsrapport dat naar aanleiding 
van de jaarrekening 2008 is opgesteld.
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1.2. Samenstelling bestuur

Samenstelling college per 31 december 2008

Burgemeester
L.A.G.M. de Zeeuw-Lases
Portefeuilles:
Informatie en voorlichting, Intergemeentelijke zaken, Personeel en organisatie, Bestuurlijke coördinatie 
ontwikkeling Multifunctionele Centra, Openbare orde en veiligheid en Handhaving.

Wethouders 
F.C.M. van het Hoofd (CDA), 1e loco-burgemeester.
Portefeuilles:
Openbare werken, Verkeer en vervoer, Monumentenbeleid, Beheer gemeentelijke gebouwen en 
dorpshuizen, Milieu, Sport, Kunst en Cultuur, Welzijn, Zorg en volksgezondheid;

D. Prosman (SGP), 2e loco-burgemeester.
Portefeuilles:
Ruimtelijke ordening en grondexploitatie, Water, Volkshuisvesting, Plattelandsontwikkeling, Recreatie 
en Toerisme, Burgerzaken;

M.L.P. Sijbers (VVD), 3e loco-burgemeester.
Portefeuilles:
Financiën, Arbeidsvoorziening en werkgelegenheid, Economische zaken, Grondzaken, Uitgifte 
bedrijventerreinen, Automatisering, Sociale zaken, Onderwijs.

Gemeentesecretaris
P.W. Wanrooij 

Raadsgriffier
K. Steenbergen

Zetelverdeling gemeenteraad per 31 december 2008
De raad bestond op 31 december 2008 uit de volgende 15 personen (* fractievoorzitter):

PvdA VVD CDA
J. Andriesse * D.T. de Zeeuw – Wielders * W. Bambacht – de Jongh *
E.J. van Tellingen L.D. van Lith P.J. Scheurwater
I.H.C. Winsser A. Overheul E.J. Nieuwenhuizen 

SGP Gemeentebelangen Lijst Beukers
T. Kool * P. van Kuilenburg * F.A. Beukers *
H. Mulder C. Nijhoff
L.A.N. van Leeuwen

Zetelverdeling gemeenteraad
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1.3. Kerngegevens gemeente Neerijnen

31-12- 2007 31-12-2008
Inwoners

Hellouw
Haaften
Tuil
Waardenburg
Neerijnen
Opijnen
Est
Heesselt
Varik
Ophemert
Zennewijnen

Totaal

884
2.650

637
2.350

492
1.179

599
412
976

1.654
18

11.851

  906
2.639
   632
2.329
   518
1.173
   603
   411

975
1.638
     15

11.839

Sociale structuur

Aantal inwoners 11.851 11.839

  0 – 4 jaar 872 788
  5 – 14 jaar 1.663 1.692
15 – 19 jaar 724 744
20 – 64 jaar 7.060 7.035
65 jaar en ouder   1.532 1.580

Aantal leerplichtige jongeren (peildatum 1 oktober) 2.101 2.197

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden 68

Wet werk en bijstand (WWB) 50 51

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 1 1

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

4 6

Aantal werknemers in sociale werkgemeenschappen (in 
arbeidsjaren)

45 44,6

Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente (ha) 7.301 7.301
Woningen 4.335 4.466
Wooneenheden 69 69
Woonwagens 6 6

Asfaltverhardingen, incl. element verhardingen (m2)
Hoofdrijbaan 722.114

Parkeren 44.014
Troittoirs 67.950

Fietspaden 30.668
Overig 23.609
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Samenvatting: financieel resultaat over 2008

Het jaar 2008 is voor de gemeente Neerijnen in financiële zin aanzienlijk beter uitgepakt dan waarmee 
in de Najaarsnota 2008 rekening werd gehouden. Het uiteindelijke jaarresultaat is positiever dan 
waarmee bij de Najaarsnota 2008 is rekening gehouden.

Samengevat sluit de gemeente Neerijnen het boekjaar 2008 af met een positief resultaat (na 
bestemming van reserves) van € 903.024,--. Voordat wij verder inhoudelijk ingaan op het jaarresultaat 
presenteren wij u eerst de samengevatte cijfers.

Uitwerking van het resultaat

Primitieve
begroting

Begroting
2008 (na

wijziging)
Rekening

2008
Verschil

2008
Lasten (excl. dotaties reserves) 17.285.156    19.325.287    18.846.096    479.191-         
Baten (excl. aanwendingen reserves) 16.946.371    18.231.886    19.279.369    1.047.483      
Resultaat voor bestemming 338.785-         1.093.401-      433.273         1.526.674      

Dotaties aan de reserves 364.906         381.002         2.421.186      2.040.184      
Aanwendingen van de reserves 780.334         1.538.283      2.890.937      1.352.654      
Totaal mutaties reserves 415.428         1.157.281      469.751         687.530-         

Resultaat na bestemming 76.643           63.880           903.024         839.144         

Het saldo van baten en lasten op begrotingsbasis wordt bepaald op basis van de oorspronkelijke 
begroting (primitieve begroting genoemd) plus de begrotingswijzigingen. 
De primitieve  begroting ging uit van een nadelig saldo van € 338.785,-- voor resultaatbestemming en 
een positief saldo van € 76.643,-- na bestemming van het resultaat.

In de loop van het jaar zijn enkele begrotingswijzigingen doorgevoerd. Bij de najaarsnota 2008 is de 
begroting voor het laatst aangepast aan de hand van het gewijzigd financieel inzicht. Bij de 
najaarsnota 2008 werd een voordelig resultaat na bestemming verwacht van € 63.880,--.

Het verschil tussen het rekeningssaldo ad. € 903.024,-- en het verwachtte resultaat bij de najaarsnota 
2008 ad. € 63.880,-- is € 839.144,--. Dit verschil is ontstaan door incidentele meevallers, die bij de 
najaarsnota 2008 niet te voorzien waren. Hieronder worden de belangrijkste verschillen weergegeven:

- Bij het opstellen van de jaarrekening 2008 zijn, mede op verzoek van de accountant, de 
overlopende posten opgeschoond. Dit zijn budgetten die al enkele jaren worden 
meegenomen, terwijl de bestemming niet duidelijk is. Hierdoor is een bedrag van € 150.000,-- 
vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat.

- De post personeelskosten is € 100.000,-- voordeliger uitgevallen ten opzichte van de 
najaarsnota 2008. Dit wordt met name veroorzaakt door een efficiëntere inzet van personeel 
van derden.

- De post kapitaallasten is € 137.000,-- lager uitgevallen dan geraamd, enerzijds doordat 
investeringen doorgeschoven zijn naar volgende jaren, en anderzijds doordat conform de 
Financiële verordening de eerste afschrijving plaatsvindt in het jaar nadat de investering is 
gereedgekomen. In de begroting 2008 waren de kapitaallasten al geraamd in het jaar van 
investering.

- In 2008 is een flinke inhaalslag gepleegd inzake de invordering van debiteuren. Hierdoor zijn 
enkele vorderingen ontvangen waarvoor in de voorziening dubieuze debiteuren bedragen 
waren opgenomen. Hierdoor kan de voorziening dubieuze debiteuren met € 87.000,-- 
verlaagd worden tot € 31.600,--. De vrijval komt ten gunste van het rekeningssaldo.

- De kosten van bestemmingsplannen zijn € 70.000,-- lager dan begroot. Dit wordt voor 
€ 40.000,-- veroorzaakt doordat de structuurvisie niet in 2008 gerealiseerd is. Voorgesteld 
wordt dit budget over te hevelen naar 2009. Van het reguliere budget bestemmingsplannen is 
€ 30.000,-- minder uitgegeven.

- De opbrengst van de bouwleges is per saldo € 80.000,-- hoger uitgevallen dan waarmee bij in 
Najaarsnota 2008 rekening was gehouden.
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- De kosten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn € 130.000,-- lager dan 
geraamd. Voor een bedrag van € 51.000,-- wordt dit veroorzaakt door de voormalige WVG-
voorzieningen (vervoer en rolstoelen), en voor € 79.000,-- doordat de kosten voor 
huishoudelijke zorg lager uitvallen dan de vergoeding die hiervoor via de algemene uitkering 
uit het Gemeentefonds ontvangen wordt. Het overschot op de WMO over 2007 van 
€ 57.000,-- is bij de jaarrekening 2007 aan de bestemmingsreserve WMO toegevoegd. In 
2008 hebben geen onttrekkingen ten laste van deze reserve plaatsgevonden. 

    
Invloed van de reserves op de exploitatie
Ter informatie zijn in onderstaande tabel de verrekeningen met de reserves weergegeven.

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 9 van 122, versie 26 mei 2009



Toevoegingen aan de reserves t.l.v. de exploitatie

Programma 3 Dotatie bestemmingsreserve Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) 75.000       
Programma 4 Dotatie bestemmingsreserve Onderhoud buitenkant schoolgebouwen 267.040     
Programma 4 Dotatie bestemmingsreserve Lokale Educatieve Agenda (LEA) 87.008       
Programma 6 Dotatie bestemmingsreserve Buitensportaccommodaties 36.204       
Programma 6 Dotatie bestemmingsreserve BOS Project 60.720       
Programma 7 Dotatie bestemmingsreserve Accommodatiebeleid (Dorpshuis Haaften) 14.747       
Programma 7 Dotatie bestemmingsreserve Accommodatiebeleid 20.000       
Programma 8 Dotatie bestemmingsreserve Afbouw diverse complexen : De Geer 2.499         
Programma 8 Dotatie bestemmingsreserve Kunstbeleid : Beuningen 4.293         
Programma 8 Dotatie bestemmingsreserve Dorpsuitleg : Beuningen 42.932       
Programma 8 Dotatie bestemmingsreserve Bouwgrond : Beuningen 550.000     
Programma 9 Dotatie bestemmingsreserve Sociaal Statuut 200.000     
Programma 9 Dotatie vrijval bestemmingsreserve Rentekosten aan algemene reserve 41.919       
Programma 9 Dotatie vrijval bestemmingsreserve Rondweg Est aan algemene reserve 22.706       
Programma 9 Dotatie vrijval bestemmingsreserve Samen weer naar school aan algemene reserve 8.008         
Programma 9 Dotatie vrijval bestemmingsreserve Vrijval 5-jaarlijkse afrekening aan algemene reserve 27.439       
Programma 9 Dotatie vrijval voorziening Duurzaam veilig aan algemene reserve 18.899       
Programma 9 Verlaging buffer algemene reserve 600.000     
Programma 9 Dotatie bestemmingsreserve Eigen Wijs Rivierenland 250.000     
Programma 9 Dotatie inflatiecorrecties aan bestemmingsreserves 68.307       
Programma 9 Dotatie bestemmingsreserve BTW Compensatiefonds 23.465       

2.421.186  

Aanwendingen van de reserves t.b.v. de exploitatie

Programma 3 Aanwending algemene reserve t.b.v. extra dotatie VZ egalisatie tarieven rioolrecht 120.000     
Programma 3 Aanwending algemene reserve t.b.v. opstellen waterplan deel II 7.839         
Programma 3 Aanwending algemene reserve t.b.v. vorming bestemmingsreserve Landschaps Ontwikkelings Plan 75.000       
Programma 4 Aanwending bestemmingsreserve Onderhoud buitenkant schoolgebouwen 142.708     
Programma 4 Aanwending algemene reserve t.b.v. fasering IHP 19.635       
Programma 5 Aanwending bestemmingsreserve Monumenten 22.033       
Programma 6 Aanwending bestemmingsreserve Buitensportaccommodaties 11.907       
Programma 6 Aanwending bestemmingsreserve BOS Project 9.662         
Programma 7 Aanwending bestemmingsreserve Dorpsuitleg 20.000       
Programma 7 Aanwending bestemmingsreserve Accommodatiebeleid 10.000       
Programma 7 Aanwending bestemmingsreserve Accommodatiebeleid (Dorpshuis Haaften) 7.676         
Programma 8 Aanwending algemene reserve t.b.v. Ik Start Smart 9.100         
Programma 8 Aanwending algemene reserve t.b.v. Actualisatie bestemmingsplannen 95.770       
Programma 8 Aanwending algemene reserve t.b.v. Woningbehoefteonderzoek 7.421         
Programma 8 Aanwending algemene reserve t.b.v. Begeleiding woonwagenkamp 2.975         
Programma 8 Aanwending algemene reserve t.b.v. Hellouw Groeit 10.133       
Programma 8 Aanwending bestemmingsreserve Afbouw diverse complexen 3.483         
Programma 8 Aanwending bestemmingsreserve Bouwgrond : Blankenburgsestraat 12.541       
Programma 8 Aanwending bestemmingsreserve Bouwgrond t.b.v. vorming voorziening Bouwgrond 525.576     
Programma 8 Aanwending bestemmingsreserve Bouwgrond : 't Zandpad / Lithos 10.938       
Programma 8 Aanwending bestemmingsreserve Bouwgrond : invoering GREX 9.598         
Programma 9 Aanwending algemene reserve t.b.v. Sociaal statuut 200.000     
Programma 9 Aanwending algemene reserve t.b.v. Achterstanden archief 119.483     
Programma 9 Aanwending algemene reserve t.b.v. Werkgroep digitalisering 48.522       
Programma 9 Aanwending algemene reserve t.b.v. Eigen Wijs Rivierenland 250.000     
Programma 9 Verhoging aanwendbaar deel algemene reserve 600.000     
Programma 9 Aanwending bestemmingsreserve Sociaal Statuut 320.603     
Programma 9 Vrijval bestemmingsreserve Rondweg Est 22.706       
Programma 9 Vrijval bestemmingsreserve Samen weer naar school 8.008         
Programma 9 Vrijval bestemmingsreserve 5-jaarlijkse afrekening basisonderwijs 27.439       
Programma 9 Vrijval bestemmingsreserve Rentekosten 41.919       
Programma 9 Aanwending bestemmingsreserve BTW Compensatiefonds 118.261     

2.890.936  
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Overige aanwendingen van de reserves
Voor de volledigheid wordt in de volgende tabel een opsomming van de overige aanwendingen van de 
reserves gegeven.

Overige aanwendingen van de reserves  
  
Algemene reserve t.b.v. project Fietspadenplan 3.050

 3.050

Leeswijzer
Voor het lezen van het jaarverslag is het dus van belang dat u apart let op de verantwoording van de 
niet-beïnvloedbare kosten (kapitaallasten en apparaatskosten). De kapitaallasten en apparaatskosten 
zijn als geheel toegelicht in paragraaf 4.5.2 van dit jaarverslag. De (direct door budgethouders) 
beïnvloedbare kosten worden (per product) toegelicht in paragraaf 4.6 van dit jaarverslag.
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Deel 1 Jaarverslag 2008

2. Programmaverantwoording 

De programmaverantwoording betreft een beleidsmatige verantwoording. Per programma staan 
drie vragen centraal:

- Wat hebben we bereikt?
- Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?

Onder het kopje “Wat hebben we bereikt?”  wordt ingegaan op de beleidsdoelstelling en het 
bereikte effect voor het desbetreffende programma. Vervolgens wordt aangegeven wat er 
allemaal is gedaan in het jaar 2008 om de doelstellingen te kunnen bereiken. Bij de laatste vraag 
is een totaal tabel van baten en lasten opgenomen. Voor de (financiële) verantwoording van 
deze baten en lasten wordt verwezen naar deel 2 Jaarrekening 2008 van deze verantwoording.
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2.1. Programma 1 - Burgers en bestuur

Portefeuillehouders:
Burgemeester
Wethouder Prosman
Wethouder Sijbers

Programmamanager: P. Wanrooy

Wat hebben we bereikt?

Omschrijving
programma

Het programma “Burgers en bestuur” is opgebouwd uit de onderdelen 
bestuursorganen, intergemeentelijke samenwerking, voorlichting en representatie, 
rechtsbescherming en klachtenbehandeling en burgerzaken.

Beleidsdoelstelling

Bereikt effect

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.

In 2008 is volop ingezet de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 
Iedereen die contact legt met de gemeente krijgt altijd een bevestiging en een 
indicatie wanneer de vraag wordt behandeld. De communicatie via de weekkrant 
is onder de loep genomen en ultimo 2008 is een onderscheidende vormgeving 
ontwikkeld voor de informatie pagina van de gemeente Neerijnen en is gekozen 
voor het weekblad Het Kontakt. De digitale dienstverlening is uitgebreid. 
Producten kunnen thuis via internet worden besteld en afgerekend. In 2008 is 
onze website beoordeeld en is in de ranglijst van gemeentelijke websites 
gestegen naar plek 175. De vergadering van commissie en raad is te volgen op 
internet via audio verslagen. De burger kan eenvoudig geïnformeerd worden over 
het verloop van deze vergaderingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

Activiteiten PB 
2008

Deregulering 
wetgeving

Is in samenwerking met de Regio 
opgepakt. De regelgeving voor 
bedrijven is geanalyseerd. Een aantal 
regels is geschrapt en daarmee is 
vereenvoudiging doorgevoerd.

Ja

Samenwerking in en 
met de regio 
Rivierenland

Veel projecten worden in regionaal 
verband opgepakt. In 2008 is besloten 
dat Neerijnen de taken op het terrein 
van heffingen en belastingen 
overdraagt aan de BSR, een 
samenwerkingsverband in de regio 
met gemeenten, de AVRI en het 
Waterschap.

Ja 

Intensiveren van de 
communicatie

De communicatie met inwoners en 
bedrijven vindt het bestuur belangrijk. 
De gemeente biedt veel informatie aan 

Ja
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

op haar website. Daarnaast is in 2008 
de formatie van communicatie en 
voorlichting uitgebreid. Veel informatie 
wordt ook gepubliceerd in de 
gemeentelijke pagina in Het Kontakt.

De GBA als 
Basisregistratie

Dit is een belangrijk bronbestand van 
de gemeente en wordt periodiek 
getoetst door een onafhankelijke 
instantie. De GBA is eind 2007 
getoetst. De GBA audit is succesvol 
verlopen en het bestand is 
goedgekeurd.

Ja

Nieuw beleid VJN Cyclomedia De applicatie van cyclomedia geeft 
beelden van de gehele gemeente en 
wordt gebruikt door teams die bezig 
zijn in het werkgebied van de 
gemeente. Het leidt tot meer 
doelmatigheid in de uitvoering.

Ja 

Communicatie: 
burgerjaarverslag

Het burgerjaarverslag is in maart 2008 
verschenen. De gemeente vindt het 
belangrijk dat na de afsluiting van een 
kalenderjaar, het burgerjaarverslag 
wordt gepresenteerd. De 
burgemeester doet daarin verslag van 
de dienstverlening van de gemeente.

Ja

Investeringsplan ICT 
2008-2013

Hierin zijn de activiteiten vastgelegd en 
voorzien van financiële middelen. De 
gemeente heeft fors geïnvesteerd in 
de digitale processen. Ook door het 
rijk wordt de gemeente aangejaagd 
haar dienstverlening maximaal digitaal 
open te stellen.

Ja

Eigen wijs 
Rivierenland

- Regionaal Samenwerkings-
programma (RSP) en Regionaal 
sociale agenda (RSA), 
dit contract is in 2008 gesloten met 
de Provincie Gelderland. 

- De provincie stelt subsidies 
beschikbaar aan de gemeenten, 
maar de gemeenten moeten ook zelf 
bijdragen aan projecten. De 
gemeenten moeten in samenwerking 
met elkaar projecten uitvoeren. De 
gemeente Neerijnen participeert in 
een aantal projecten samen met 
andere gemeentes. In 2008 is men 
bezig geweest met de voorbereiding 
voor de uitvoering van het RSP. Zie 
voor toelichting op projecten RSA 
programma 7 Welzijn en Zorg.

Deels

Overzicht 
gerealiseerde 
nota’s 2008

- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden.

Wat heeft het gekost?
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Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  Rekening 2008
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging

Totaal lasten 1.554.476 1.636.326 1.488.295

Totaal baten 211.260 242.513 249.051

Saldo baten/lasten - 1.343.216 - 1.393.813 - 1.239.244

Op dit programma is per saldo een voordeel van € 154.569,-- ten opzichte van de begroting. 
Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€ 163.785,-- voordelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€ 9.216,-- nadelig).
De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze 
worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare kosten worden toegelicht per programma in § 
4.6.

Overige informatie:

Onder het programma “Bestuur en burgers” vallen de volgende in de productenraming 
opgenomen producten:
 Raad en commissies
 GBA personen
 Burgemeester en wethouders
 Reisdocumenten
 Intergemeentelijke samenwerking
 Rijvaardigheidsbewijzen
 Representatie
 Straatnaamgeving en huisnummering
 Rechtsbescherming
 Verkiezingen
 Voorlichting
 Naturalisatie en vreemdelingen
 Burgerlijke stand
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2.2. Programma 2 - Veiligheid

Portefeuillehouders: Burgemeester Programmamanager: I. van Hemert

Wat hebben we bereikt?

Omschrijving
programma

Het programma Veiligheid omvat de volgende elementen: openbare orde en 
veiligheid – overlastbestrijding (horeca, jeugd) – politie – brandweer - 
crisisbeheersing en incidentenbestrijding – overige beschermende maatregelen.

Beleidsdoelstelling

Bereikt effect

Het bevorderen van de veiligheid van de burger binnen zijn eigen leefomgeving 
door middel van samenwerking met de inwoners.
Het zorg dragen voor het maximaal haalbare niveau in de brandweerzorg.
Goede samenwerking tussen de veiligheidspartners ter versterking van de veilig-
heidsketen (pro-actie / preventie / preparatie / repressie / nazorg).

Binnen de brandweersamenwerking met Geldermalsen en Lingewaal is er de 
afgelopen jaren een sterke, slagvaardige en professionele brandweerorganisatie 
gesmeed. De vrijwillige uitrukorganisatie wordt operationeel ondersteunt door  
beroepsmedewerkers. Deze beroepsformatie verzorgt alle taken binnen de 
genoemde veiligheidsketen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

Activiteiten PB 2008 Veiligheidsregio: 
beleidsintensiveringen

In bewaring stelling (IBS) en 
Slachtofferhulp worden via de 
deelbegroting van de GHOR 
(Geneeskundige Hulpverlening 
bij Ongevallen en Rampen) 
betaald. De GHOR is sinds 
enkele maanden volledig. Het 
veiligheidsbureau is sinds 
december officieel onderdeel van 
de Veiligheidsregio. De 
inwonersbijdrage is er echter niet 
voor verhoogd, maar wordt 
structureel betaald uit de 
middelen van de Veiligheidsregio.

Ja

Uitbreiding beroeps-
ondersteuning 
brandweer

De geplande formatie 
beleidsondersteuning en fysieke 
veiligheid is ingevuld.

Ja

Toename kosten 
realistisch oefenen 
door brandweer

Alle vrijwilligers nemen deel aan 
het landelijk verplicht gestelde 
realistisch oefenen.

Ja
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

Op peil houden van 
aantal vrijwilligers bij 
de brandweer 

Periodiek wordt via de media 
aandacht gevraagd. De situatie is 
redelijk gunstig.

Ja

Terugdringen van 
aantal loze meldingen 
voor de brandweer

Via preventie is een plan van 
aanpak opgesteld. Dit gaat vanaf 
2009 in werking.

Ja

Nieuw beleid VJN -

Overige activiteiten Vervanging van de 
tankautospuit en het 
hulpverleningsvoertuig 
West 

Naast de aanschaf werd uit 
efficiency voordeel binnen de 
groepen materieel uitgewisseld.

Ja

Afronding inhaalslag 
gebruiksvergunningen

Alle daarvoor in aanmerking 
komende bedrijven en 
instellingen zijn gecontroleerd en 
beschikken over een 
gebruiksvergunning.

Ja

Inzet AED 
(Automatische Externe 
Defibrillator)

Vanuit de kazerne Oost wordt ter 
ondersteuning van de 
ambulancedienst door de 
brandweer een AED ingezet.

Ja

Preparatie Betuwelijn De gehele uitrukorganisatie is 
opgeleid en geoefend voor het 
optreden ingeval van incidenten 
op de Betuwelijn.

Ja

Kantoor 
beroepsmedewerkers 
brandweer GNL 
(Geldermalsen-
Neerijnen-Lingewaal)

In de nieuwe brandweer kazerne 
Geldermalsen wordt nu beschikt 
over een goed geoutilleerd 
kantoor.

Ja

Overzicht 
gerealiseerde nota’s 
2008

- Intrekken van de verouderde organisatieverordening brandweer en 
vaststelling Besluit brandweerzorg en hulpverlening.
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Wat heeft het gekost?

Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging Rekening 2008

Totaal lasten 944.121 1.005.704 939.806

Totaal baten 22.967 61.267 77.252

Saldo baten/lasten - 921.154 - 944.437 - 862.554

Op dit programma is per saldo een voordeel van € 81.883,-- ten opzichte van de begroting.  

Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€ 93.534,-- voordelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€ 11.651,-- nadelig). 
De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze 
worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare kosten worden toegelicht per programma in § 
4.6.

Overige informatie: 

Onder het programma “Veiligheid” vallen de volgende in de productenraming opgenomen 
producten:
 Integrale veiligheid
 Brandweer: preventie
 Bijzondere wetten
 Rampenbestrijding
 Brandweer: preparatie
 Zwerfdieren
 Brandweer: repressie
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2.3. Programma 3 - Openbare ruimte en milieu

Portefeuillehouders:
Wethouder Van het Hoofd
Wethouder Prosman
Wethouder Sijbers

Programmamanager: C. Zondag

Wat hebben we bereikt?

Omschrijving
programma

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. 

Beleidsdoelstelling

Bereikt effect

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 ten aanzien van 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 WMO).

- 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-

beeldbepalend openbaar groen.
- 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.

Voor de wegen is € 100.000 meer beschikbaar gekomen door het terugdraaien van 
de bezuiniging op wegen. Het regionaal fietspadenplan is opgesteld en zal in 2009 
zijn vervolg krijgen in het maken van uitvoeringsplannen en het aanspreken van 
subsidiemogelijkheden.
Het onderhoud aan de verlichting is uitbesteed in regionaal verband. 
De rotonde Graaf Reinaldweg bij Haaften wordt in 2009 uitgevoerd.
Het rioleringsplan 2008/2014 is opgesteld en zal in het voorjaar 2009 aan de raad 
ter goedkeuring worden aangeboden.
Het vervangen van de riolering te Haaften aan de Schoolstraat/Bernhardstraat is in 
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2008 gerealiseerd. 
Het onderhoudgroen wordt mede door het beheersplan dg-dialog beter 
beheersbaar, waarbij de consequentie van omvorming met een simulatie kan 
worden voorbereid.
Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is in 2008 vast gesteld. De uitvoering 
wordt in nauw overleg met de Raad ter hand genomen.
Baggeren ter voorbereiding van de overdracht van de watergangen in het 
stedelijkgebied is uitgevoerd. De overdracht heeft plaats gevonden.
Overdracht watergangen stedelijkgebied aan het waterschap heeft plaats 
gevonden na dat de baggerwerken zijn uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

Activiteiten PB 
2008

Milieu 
Uitvoeringsprogramma 
(MUP) 2008-2010

Uitvoeringsprogramma van de 
milieutaken.

Vastgesteld door 
de 
gemeenteraad 
op 20-12-2007

Areaaluitbreiding 
openbaar groen als 
gevolg van nieuwbouw

Toegevoegd aan het 
onderhoudsprogramma openbaar 
groen.

Ja

Wegen en verlichting - Voor het herzien van het 
verlichtingsplan is samen-
werking gezocht met gemeente 
Lingewaal. Er heeft een 
gezamenlijke aanbesteding 
plaatsgevonden en de opdracht 
is verstekt overeenkomstig de 
regionale aanbesteding.

- Nieuwe inventarisaties zijn 
gemaakt voor het 
meerjarenprogramma wegen. 
Werken zijn berekend en 
ingevoerd in het beheers-
programma. Het meerjaren 
onderhoudsprogramma is 
opgesteld (uitvoerings 
programma 2009 commissie 
april).

- De onkruidbestrijding wordt 
uitgevoerd volgens de DOB-
methode (Duurzaam 
onkruidbeheer op verharding).

Ja

Ja

Ja

Riolering aanleg en 
onderhoud

- Uitvoering vervanging riolering en 
waterberging riolering Haaften, in 
verband met bergingscapaciteit is 
een waterbergingsleiding 
aangebracht.

- Het nieuwe Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) is 
opgesteld, met invoering van het 
verbreed rioolrecht/uitvoering wet 
watertaken.

Ja

Gereed in 2009,
College februari 
2009 en Raad 
26 maart 2009

Opstellen 
bodemfunctiekaart / 

Bodemfunctiekaart is opgesteld. 
Haalbaarheidsonderzoek voor 

Deels, in 2009 
wordt een 
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

bodemkwaliteitskaart als 
gevolg van Besluit 
Bodemkwaliteit

opstellen regionale 
bodemkwaliteitskaart is afgerond. 

regionale 
bodemkwaliteits
kaart opgesteld.

Opstellen eventueel 
geurbeleid als gevolg van 
Wet geurhinder en 
veehouderij

Geurbeleid is opgesteld voor lokatie 
“Kruijt” te Tuil. Het opstellen van 
geurbeleid voor de gehele 
gemeente wordt in 2009 
onderzocht.

Deels

Nieuw beleid 
VJN

Beleidsondersteuning 
watertaken

Watertaken zijn uitgevoerd door 
derden.

Ja

Uitvoering bomenbeheer In 2008 is gestart met de 
inventarisatie en is een aanvang 
genomen met de uitvoering.

Gedeeltelijk

Rotonde Haaften
N 830

Uitvoering in 2009. Nee

Landschapsontwikkelings
plan

Vastgesteld. Uitvoering start in 
2009.

Ja

Overige 
activiteiten

Overdracht watergangen 
stedelijkgebied aan het 
waterschap 

Baggeren ter voorbereiding van de 
overdracht van de watergangen in 
het stedelijkgebied.

Ja

Opstellen Fietspadenplan Regionaal fietspadenplan is in 
samenwerking met de regio 
gemeenten opgesteld.

Ja

Overzicht 
gerealiseerde 
nota’s  2008

- Beleidsnotitie (milieu)handhaving door professionals (actualisatie)
- Verordening Wet geurhinder en veehouderij inbreidingslocatie Kruijt 

(Melssinghdreef/Langstraat te Tuil)
- Beleidsvisie Externe Veiligheid

Wat heeft het gekost?

Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  Rekening 2008
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging

Totaal lasten 5.786.597 6.283.535 5.683.711

Totaal baten 2.662.291 3.099.497 3.002.109

Saldo baten/lasten - 3.124.306 - 3.184.038 - 2.681.602

Op dit programma is per saldo een voordeel van € 502.436,-- ten opzichte van de begroting. 
Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€ 508.024,-- voordelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€  5.588,-- nadelig).
De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze 
worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare kosten worden toegelicht per programma in § 
4.6.
Overige informatie:
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Onder het programma “Openbare ruimte en milieu” vallen de volgende in de productenraming 
opgenomen producten:
 Wegen
 Afvalverwijdering
 Verkeer
 Riolering
 Openbaar vervoer / Regiotaxi
 Milieu
 Veerdiensten
 Natuur- en milieueducatie
 Watergangen
 Gemeentelijke interne milieuzorg
 Openbaar groen
 Ongediertebestrijding
 Afstoten snippergroen
 Beheer begraafplaatsen
 Landschapsontwikkeling

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 22 van 122, versie 26 mei 2009



2.4. Programma 4 - Onderwijs en kinderopvang

Portefeuillehouder: Wethouder Sijbers
Wethouder van het Hoofd

Programmamanager: G.J. de Kruiff 

Wat hebben we bereikt?

Omschrijving
programma Dit programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van 

lokaal onderwijsbeleid, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse 
doelgroepen, de buiten- en voorschoolse kinderopvang en peuterspeelzalen.

Beleidsdoelstelling

Bereikt effect

De school is een van de basisvoorzieningen in de dorpen.
De doelstelling van dit programma is het behoud van maar ook goede huisvesting 
voor de basisscholen.
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 gezondheid en andere sociale en emotionele 
ontwikkelingen.

In 2008 is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) over de periode 2008-2017 
opgesteld. Het IHP geeft een duidelijk overzicht van de te verwachten 
noodzakelijke investeringen  in het kader van de onderwijshuisvesting. De 
gemeente dient zorg te dragen voor adequate noodzakelijke onderwijs-
huisvesting. Met de opstelling van het IHP is dit effect bereikt. Bij de uitvoering 
van de leerplicht in samenwerking met het Regionale Meld en Coördinatiecentrum 
(RMC) wordt er naar gestreefd dat iedere jongere in het bezit komt van een 
startkwalificatie. Jaarlijks wordt een leerplichtverslag opgesteld, waarin wordt 
verantwoord op welke wijze de leerplicht wordt uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

Activiteiten PB 
2008

Opstellen van een 
lokale educatieve 
agenda (LEA).

Er wordt periodiek overleg met de 
schoolbesturen en de 
peuterspeelzalen gevoerd. Het 
overleg heeft tot doel de opstelling 
van een LEA.

Medio 2009 
gerealiseerd. 

Het opstellen van een 
beleidsplan 
peuterspeelzalen.

Beleidsplan is nog niet opgesteld. 
Wel is toezicht uitgeoefend op de 
kwaliteitseisen kinderopvang 
(onder meer veiligheid, gezondheid 
en accommodatie).

Nee

Het opstellen van de 
nota jeugdbeleid.

Nota is nog niet opgesteld.
Wel uitvoering van jeugd- en 
jongerenwerk, zoals BOS-impuls, 
activiteiten  jeugdwerker, aandacht 
schoolcarriére, ontwikkeling 

Nee
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

speelplekken, etc.
Nieuw beleid VJN Onderwijs en 

jeugdbeleid
Door de raad is in de 
Vooorjaarsnota (VJN) structureel 
een bedrag van € 40.000 
opgenomen voor nieuw jeugd- en 
onderwijsbeleid en 
€ 15.000 voor nieuw 
speelplekkenbeleid vanaf 2008.

In 2008 hebben de basisscholen 
kennis gemaakt met het cultuur-
aanbod via Kultuur-connect;

Planning 2009:
- Er wordt een kwaliteitsagenda 

onderwijs opgesteld om met 
name de lees- en taalachter-
standen in de voor- en 
vroegschoolse periode te 
bestrijden. Hierbij wordt ook 
betrokken de professionalisering 
van de peuterspeelzalen. 

- Er wordt een speelplan opgesteld 
dat er op gericht is om de 
speelplekken per locatie in goede 
staat te brengen en de behoefte 
per locatie aan nieuwe 
speelplekken in beeld te brengen.

Deels

Overige activietiten Nieuwbouw school 
Tuil

In 2008 is er grond aangekocht 
voor vervangende nieuwbouw 
school Tuil.

Ja

Scholen Haaften Er is overeenstemming bereikt 
tussen de twee scholen over 
husivesting in één gebouw.

Ja

School Ophemert De school is binnen de termijn en 
binnen het door de Raad 
beschikbaar gestelde krediet 
opgeleverd. Van het krediet 
resteert een bedrag van € 85.000.

Ja

Gerealiseerde 
nota’s in 2008

- Het integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2008-2017
- Beëindiging  regeling subsidierelatie Gemeente Tiel/de Plantage inzake 

muziekonderwijs

Wat heeft het gekost?
Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging Rekening 2008

Totaal lasten 1.875.177 1.842.309 1.927.585

Totaal baten 753.582 609.939 568.723
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Saldo baten/lasten - 1.121.595 - 1.232.370 - 1.358.862

Op dit programma is per saldo een nadeel van € 126.492,-- ten opzichte van de begroting.
Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€  5.134,-- nadelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€ 121.359,-- nadelig).
De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze 
worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare kosten worden toegelicht per programma in § 
4.6.

Overige informatie:

Onder het programma “Onderwijs en kinderopvang” vallen de volgende in de productenraming 
opgenomen producten:
 Openbaar basisonderwijs
 Overige voorzieningen onderwijs
 Huisvesting bijzonder basisonderwijs
 Logopedie
 Openbaar speciaal onderwijs
 Onderwijs achterstandenbeleid
 Bijzonder speciaal onderwijs
 Volwasseneneducatie
 Onderwijsbegeleiding / LEA
 Kinderopvang en peuterspeelzalen
 Leerlingenvervoer
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2.5. Programma 5 - Kunst en cultuur

Portefeuillehouders:
Burgemeester
Wethouder Van het Hoofd

Programmamanager: G.J. de Kruiff

Wat hebben we bereikt?

Omschrijving
programma 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 ontplooiing 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 bouwhistorie/geschiedenis.

Beleidsdoelstelling

Bereikt effect

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 
bibliotheekvoorziening) 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 leefomgeving.

In 2008 hebben de Gemeente en het Geldersch Landschap overeenstemming 
bereikt om  de overdracht van het Stroomhuis en omliggende gronden middels 
een erfpachtovereenkomst vast te leggen. De overdracht is op 1 januari 2009 
geëffectueerd. De Stichting Het Stroomhuis wordt voor de accommodatie van het 
Stroomhuis huurder van het Geldersch Landschap (GL).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

Activiteiten PB 
2008

Mogelijke financiële 
consequenties naar 
aanleiding van 
evaluatie 
Stroomhuis

Voor de uitoefening van de cultuur- en 
kunstfunctie is Het Stroomhuis in erfpacht 
gegeven aan het Geldersch Landchap. 
Voor de Neerijnense jeugd worden 
educatieve programma’s ontwikkeld. 
Hiermee is voor een periode van 50 jaar 
het cultuur- en kunstbeleid in Neerijnen 
gewaarborgd.

Ja

Opstellen 
archeologische 
waardenkaart

In 2008 is de archeologische waarden- en 
beleidskaart voor het grondgebied van de 
gemeente opgeleverd en op 25 
september 2008 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Dit beleid wordt, in de 
archeologische paragraaf, opgenomen in 
de nieuw vast te stellen 
bestemmingsplannen. 

Ja
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

Nieuw beleid VJN Gebiedsgericht 
cultuurbeleid 
Rivierenland

Nieuwe naam: Cultuurpact!  Met ingang 
van januari 2009 werken in 5 regio’s in 
Gelderland gemeenten samen met de 
provincie en Kunst en Cultuur Gelderland 
(KCG) aan het Regionaal Beleid onder de 
nieuwe naam Cultuurpact om kunst en 
cultuur in de landelijke gebieden een 
extra impuls te geven. Onder meer door 
samenwerking en regionale projecten te 
ontwikkelen. In Cultuurpact Rivierland 
werken 9 gemeenten samen en hebben in 
2008 aandacht gegeven aan cultureel 
erfgoed, cultuurtoerisme, jongeren en 
culturele evenementen en beeldende 
kunst.

Activiteiten van Cultuurpact Rivierenland 
in 2008:
- Bakens aan het water. In juni 2008 

vond de overzichttentoonstelling van 
de 100 inzenders aan de Prijsvraag 
Bakens aan het Water plaats in het 
Stroomhuis. Provincie maakt zich sterk 
voor de provinciale regie van Bakens; 
het project is overgedragen aan de 
provincie voor realisatie Mijn 
Rivierenland.

- Een cultuureducatief project voor het 
gehele primaire onderwijs in 
Rivierenland (in Neerijnen in schooljaar 
2007-2008) rond het thema “identiteit”.  
Beeldend kunstenaars werken in 3 
lessen samen met een groep kinderen 
aan een werk dat iets vertelt over het 
landschap en wat het betekent op te 
groeien tussen de rivieren.

- Literatuurfestival Op Sterk Water in 
boekenweek van 2008. Bibliotheek 
Rivierenland heeft een festival 
samengesteld  van professionele 
schrijvers en lokale amateurvertellers. 
Voor dit evenement is regionaal en 
nationaal veel complimenten 
ontvangen. In Neerijnen vond de 
bijeenkomst plaats op 14 maart 2008. 
Het evenement trok 65 bezoekers.

- Zitpijl Vertelt. Dit cultuurtoeristisch 
project koppelt aan de 55 bestaande 
zitpijlen een verhaal of gedicht. Dit 
verhaal kan ter plekke bij de Zitpijl, via 
de telefoon worden gehoord of via een 
website worden gedownload. In 
Neerijnen staan 2 van de 55 pijlen (bij 
gemeentehuis en het veer Varik-
Heerewaarden).

- B-Flex. Het regionale jongeren-project 
B-Flex zet zich in voor cultuur voor en 
door jongeren. In 2008 zijn 

Ja
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

jongerenfestivals georganiseerd. In het 
Stroomhuis traden op 29 november 
2008 vijf bands op uit de regio tijdens 
het Winterkost-festival.

Overzicht 
gerealiseerde 
nota’s 2008

-

Wat heeft het gekost?
Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging Rekening 2008

  
Totaal lasten 432.513 438.502 405.296

Totaal baten 13.250 65.266 46.905

Saldo baten/lasten - 419.263 - 373.236 - 358.392

Op dit programma is per saldo een voordeel van € 14.844,-- ten opzichte van de begroting.
Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€ 33.364,-- nadelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€ 48.208,-- voordelig).
De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze 
worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare kosten worden toegelicht per programma in § 
4.6.

Overige informatie:

Onder het programma “Kunst en cultuur” vallen de volgende in de productenraming opgenomen 
producten:
 Bibliotheekwerk
 Kunst- en cultuurbeleid
 Muziekscholen en Centra voor de Kunst
 Monumenten
 Volwassenenwerk
 Streekarchief
 Muziektenten
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2.6. Programma 6 – Sport, recreatie en toerisme

Portefeuillehouders:
Wethouder Van het Hoofd
Wethouder Prosman

Programmamanager: G.J. de Kruiff

Wat hebben we bereikt?

Omschrijving
programma Bestaande voorzieningen in stand houden en waar mogelijk verbeteren alsmede 

nieuwe toeristisch/recreatieve mogelijkheden stimuleren.

Beleidsdoelstelling

Bereikt effect

Het vergroten van de leefbaarheid in de kernen onder andere door middel 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.

De inventarisatie, uitgangspunten en scenario’s van het gemeentelijke 
accommodatiebeleid nadert haar voltooiing. In het najaar 2008 is besloten om nog 
een aanvullend kwaliteitsonderzoek te doen naar de grassportvelden. Het 
onderzoek moet inzicht geven in de benodigde onderhoudsmaatregelen en 
daarmee gemoeide kosten. Door de winterse omstandigheden vindt dit onderzoek 
in maart 2009 plaats. De uitkomsten van het onderzoek zullen dienen als input 
voor de financiele doorrekening van de drie scenario’s voor het 
accommodatiebeleid. De huidige accommodaties en voorzieningen in de kernen 
geven de nodige impulsen aan de leefbaarheid in de kernen.
De overdracht van Het Stroomhuis in erfpacht aan het Geldersch Landschap zal 
onder meer moeten leiden tot versterking van de kunst- cultuur- en recreatieve 
functies in onze gemeente. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

Activiteiten PB 
2008

Uitvoering van 
actiepunten voortkomend 
uit de toeristisch-
recreatieve Visie en 
Actieplan Rivierenland 
2007-2011 “Kansen 
tussen de dijken”:

- Fietsknooppunten-systeem

- Project ‘mijn idee, een 
goed idee’

- Struinroute 4

- Infopunt toerisme in 
kasteel

- Deels, planning in 
gebruikname mei 
2009

- Ja, 2 deelnemers 
uit Neerijnen, 
project is afgerond

- Afgerond, opening 
voorjaar 2009

- Gerealiseerd

Toeristisch streekproduct Bevordering toeristisch 
streekproduct

In 2008 private 
stichting opgericht 
door deelnemers, 
project is afgerond.
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

Bruine borden

&Route

Plaatsen en onderhouden 
uniforme informatie-
voorziening, welkomstborden 
en regionale borden voor 
toeristen en recreanten.
Een variabele route langs 
plekken in de West-Betuwe 
met  nieuwe elementen zoals 
een picknick route en tijdelijk 
opengenstelde weilanden. Op 
internet is het mogelijk om 
een op maat gemaakte route 
te plannen.

Doorgeschoven 
naar 2009.

Doorgeschoven 
naar 2009, opening 
op 16 mei 2009.

Het actualiseren van de 
uitgangspunten 
subsidiebeleid.

In 2009 wordt een start 
gemaakt met het nieuw te 
ontwikkelen subsidiebeleid.

Nee

Nieuw beleid VJN Speelplaatsenbeleid Op verschillende plaatsen in 
de gemeente worden 
initiatieven ondernomen om 
speelplaatsen te revitaliseren 
(Tuil, Hellouw, Haaften).

Nee, staat op de 
planning voor 2009.

Overige activiteiten Vrijwilligerswerk In het kader van de Wet 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling (en de 
Regionale Sociale Agenda) 
staat vrijwilligerswerk 
prominent op de agenda. 
Binnen het brede welzijns-
werk is fors geïnvesteerd in 
het onderhouden van 
contacten met vrijwilligers      
(-organisaties; jeugd, 
ouderen, sport etc.). In 2009 
zal het vrijwilligerswerk 
specifiek aandacht krijgen.

Ja

Overzicht 
gerealiseerde nota’s 
2008

-
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Wat heeft het gekost?

Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  Rekening 2008
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging

  
Totaal lasten 424.573 408.108 355.143

Totaal baten 65.666 92.001 85.191

Saldo baten/lasten - 358.907 - 316.107 - 269.952

Op dit programma is per saldo een voordeel van € 46.155,-- ten opzichte van de begroting.
Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€ 7.140,-- nadelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€ 53.295,-- voordelig).
De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze 
worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare kosten worden toegelicht per programma in        
§ 4.6.

Overige informatie:

Onder het programma “Sport, recreatie en toerisme” vallen de volgende in de productenraming 
opgenomen producten:
 Buitensportaccommodaties
 Bevordering toerisme en recreatie
 Binnensportaccommodaties
 Feesten en herdenkingen
 Zwemaccommodaties
 Volkstuinen 
 Sportbeleid en –subsidiëring
 Speelplekvoorzieningen / BOS-project
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2.7. Programma 7 - Welzijn en zorg

Portefeuillehouders:
Burgemeester
Wethouder Van het Hoofd
Wethouder Sijbers

Programmamanager: G.J. de Kruiff 

Wat willen we bereiken?

Omschrijving
programma Het programma “Welzijn en zorg” omvat de sociale voorzieningen, 

gehandicaptenzorg, maatschappelijke begeleiding en advies, 
vreemdelingenopvang, sociaal-cultureel werk (jeugd en jongeren, ouderen en 
andere doelgroepen) en gezondheidszorg.

Beleidsdoelstelling

Bereikt effect

Het bevorderen van welzijn van de inwoners van Neerijnen in het algemeen en 
het bieden van zorg waar nodig.

Het activeren van uitkeringsgerechtigden naar arbeid. Nadat door het CWI 
(Centrum voor Werk en Inkomen) is vastgesteld dat burgers niet zelfstandig in 
hun bestaan kunnen voorzien door arbeid, wordt aan hen efficiënt en klantgericht 
een, tijdelijke, inkomensvervangende voorziening verstrekt. Daarbij blijft 
inschakeling in het arbeidsproces een primair doel. De uitvoering wordt ook 
gericht op het voorkomen en bestrijden van misbruik van de 
inkomensvervangende voorzieningen.

Toegankelijkheid verhogen van sociale voorzieningen voor degenen die van die
voorzieningen afhankelijk zijn (gehandicapten).

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, mantelzorgers en overige betrokkenen.
- Het uitbreiden van voorzieningen voor de jeugd in samenspraak ontwikkeld.

Er is in 2008 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 heeft ingaande 1-1-2009 zijn beslag gekregen door het tot stand 
komen van het UWV werkbedrijf. Dit moet leiden tot een bijdrage aan de WWB 
(Wet Werk en Bijstand) volume reductie maar ook een bijdrage aan de aanpak 
van de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid van de bevolking in bredere zin.

De gemeenteraad heeft besloten tot het bouwen van een multifunctioneel centrum 
aan de Blankenburgsestraat in Ophemert. Bij dit multifunctioneel centrum worden 
12 zorggeschikte woningen gerealiseerd.

In het kader van de regionale sociale agenda (RSA) zijn in 2008 de 
voorbereidingen getroffen om uitvoering te kunnen geven aan het project 
leefbaarheid kleine kernen in Neerijnen. Een en ander moet leiden tot een 
actievere maatschappelijke participatie van de inwoners en het ontwikkelen van 
initiatieven vanuit de burgers.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

Activiteiten PB 
2008

Beleids-
ontwikkelingen 
betreffende werk & 
inkomen.

Begin 2008 hebben Neerijnen en Tiel 
samen de evaluatie afgerond over de 
samenwerking Tiel op het gebied van de 
uitvoering van de WWB en WMO (Wet 
Maatschappelijke Ontwikkeling). Dat 
heeft geleid tot de conclusie dat beide 
gemeenten willen verder gaan en tot een 
vernieuwde overeenkomst zijn gekomen 
per 1-1-2009.

Ja

Minimabeleid, 
heroverweging 
lokaal 
minimabeleid.

De in de 2008 vastgestelde nota 
bijzondere bijstand opgenomen 
beleidsvoorstellen zijn onderdeel van de 
uitwerking heroverweging minimabeleid. 
Het bevat mogelijkheden voor minima op 
diverse gebieden. Door een initiatief van 
de gemeente en het ministerie van 
Sociale zaken en Werkgelegenheid 
hebben inwoners met een laag inkomen 
(tot 120% van de bijstandsnorm en een 
eigen huishouding voerend) een 
eenmalige gift van vijftig euro verkregen. 
De gift is in december 2008 aan 112 
huishoudens uitbetaald. 

Ja

Beleidsplan WMO: 
invoering regionaal 
telefonisch loket

In de begroting 2008 was een bedrag 
opgenomen van € 24.000 ten behoeve 
van het telefonisch loket. Achteraf blijkt 
dat het in eerste instantie voorgenomen 
plan om te komen tot een aparte 
stichting geen doorgang zal vinden. Het 
voortzetten van de huidige constructie 
kost € 10.000 exclusief BTW en leverde 
een besparing op van € 14.000 in 2008.

Ja

Implementatie 
beleidsplan WMO: 
overige 
prestatievelden

De gemeente Neerijnen heeft in het 
kader van de regionale sociale agenda 
(RSA) aangegeven deel te willen nemen 
aan de deelplannen leefbaarheid in 
kleinen kernen en vrijwilligers-
steunpunten. In 2008 heeft de nadruk 
gelegen op de voorbereiding van de 
uitvoering. Het leefbaarheidsproject 
moet resulteren in een actievere 
maatschappelijke participatie van de 
inwoners en het ontwikkelen van 
initiatieven vanuit de burgers. Daarnaast 
moet het project vrijwilligerssteunpunten 
resulteren in een infrastructuur ter 
ondersteuning van vrijwilligers en 
mogelijk ook mantelzorgers. 

Ja

Onderzoek 
intensiverings-
mogelijkheden 
uitbesteding werk-
zaamheden aan 

Neerijnen heeft als uitkomst van de 
intensiveringmogelijkheden de 
postverzorging in 2008 uitbesteed aan 
Lander. 

Ja
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

WSW-bedrijven.
Implementatie van 
integraal 
subsidiebeleid en  
accommodatie-
beleid

De drie scenario’s die voor het 
accommodatiebeleid van gemeente 
Neerijnen zijn gepresenteerd aan de 
commissie Welzijn worden financieel 
doorgerekend. Hiertoe wordt onder meer 
een onderzoek ingesteld naar de 
kwaliteit van de huidige sportvelden en 
welke onderhoudsmaatregelen nodig 
zijn om de velden op het gewenste 
niveau te houden dan wel te brengen. 
Een en ander heeft tot gevolg dat 
implementatie van subsidiebeleid en 
accommodatiebeleid op zich laat 
wachten.

Nee

Opstellen 
ouderenbeleid

In 2008 heeft de gemeente Neerijnen 
haar ouderenbeleid vernieuwd. Dit was 
nodig om goed in te spelen op de 
actualiteit van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, de wens om Wonen-
Zorg en Welzijn waar mogelijk te 
verbinden en het ouderenwelzijnswerk 
van de SWON van nieuwe afspraken te 
voorzien.

Voor dit beleidsontwikkelingstraject is 
Stade Advies als extern projectleider 
aangetrokken. Afgelopen voorjaar zijn 
drie expertmeetings gehouden met 
betrokken gemeentelijke medewerkers, 
met ouderen en hun organisaties en met 
representanten van professionele 
organisaties. Bij het raadplegen van 
deze kringen is een factsheet gebruikt 
met een groot aantal wetens-
waardigheden over ouder worden, 
afkomstig uit onderzoek en rapportages. 
Hieruit is een zogenaamde beleids-
agenda ouderen gedestilleerd, die als 
input voor de nieuwe nota diende welke 
in februari 2009 in de gemeenteraad is 
vastgesteld. 

Ja

Nieuw beleid VJN Ouderenzorg Het bedrag ten behoeve van de extra 
opdrachten aan de SWON in 2008 is 
niet gebruikt omdat de ouderennota pas 
in 2009 is vastgesteld. Zie ook burger-
participatie en diensten met zorg en 
CBO (Centraal Bureau Ouderenzorg), 
onderdeel diensten met zorg. 

Nee

Herijking/ 
beleidsintensivering 
minimabeleid

Zie minimabeleid.  

Vluchtelingenwerk/ 
statushouders

In 2008 heeft de gemeente Neerijnen 
wederom de taakstelling pardonners en 
statushouders vervuld.

Ja

Burgerparticipatie In 2008 zijn stappen gezet om te komen Deels
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

en diensten met 
zorg en CBO

tot een WMO-burgerparticipatieraad. 
De burgerparticipatieraad is in februari 
2009 geïnstalleerd.

Diensten bij wonen met Zorg (DBWZ) 
werden ingezet om het zelfstandig 
kunnen blijven wonen van ouderen te 
bevorderen. Het betreft hier kosten van 
alarmering, sociale activiteiten, 
maaltijdverstrekking, ondersteuning en 
begeleiding. Per 1-1-2008 is in het kader 
van DWBZ landelijk een bedrag van 28 
miljoen euro toegevoegd aan het WMO 
budget. Voor de gemeente Neerijnen 
betekent dit een bedrag van € 21.000. In 
de kaders van het ouderen-beleid is een 
bedrag van € 15.000 opgenomen voor 
DWBZ. De kaders zijn op 1 juli 2008 
overgenomen door de commissie 
Welzijn. Na definitieve goedkeuring van 
het ouderenbeleid kan subsidie 
verlening plaatsvinden.

Het Consultatiebureau voor ouderen zal 
in verband met het uitblijven van een 
provinciale subsidie in de 
oorspronkelijke opzet geen doorgang 
vinden. Gestreefd wordt naar het 
regionaal versterken van de functie van 
ouderenadviseur.

Overige activiteiten Schuldhulp-
verlening

In 2008 heeft de gemeente Neerijnen 
een miniconferentie georganiseerd over 
samenwerking in de keten rondom 
(schuld)hulpverlening. 
De conferentie heeft ertoe geleid dat een 
aantal concrete stappen zijn gezet om te 
komen tot een betere, meer 
outreachende vorm van hulpverlening.  
Onderdeel hiervan is het actief 
informeren van de doelgroep. In het 
voorjaar van 2009 is een uitgebreide 
folder verspreid. Met de woning-
corporatie zijn afspraken gemaakt over 
het voorkomen van huisuitzettingen in 
geval van huurschulden. Er is een notitie 
in de maak over hoe omgegaan moet 
worden met personen/gezinnen waar 
sociaal/maatschappelijke problemen 
spelen, die nadelig zijn voor de 
betrokkenen zelf en hun omgeving. 

Ja

Multifunctioneel 
centrum Haaften 
(MFC)

In 2008 is een beweging op gang 
gekomen dat toekomstige gebruikers het 
belang inzien van een gezamenlijk 
gebruik van een multifunctioneel 
centrum. Daarnaast hebben zij stappen 
gezet om te komen tot een gedragen 

Nee
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 
in 2008

programma van eisen. De locatie keuze 
uit het verleden is definitief los gelaten 
en de voorkeur voor de Honekeskamp is 
vastgesteld.
Verder is inzicht verkregen in de positie 
van de ontwikkelaar en kan worden 
geconcludeerd dat zij op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst een 
stevige positie hebben verworven in het 
centrumplan van Haaften. Met hen is 
overleg gevoerd over de oude 
plankosten. Dat heeft geleid tot een 
vaststelling van de kosten en hierna is 
een lijn uitgezet naar de realisatie van 
een MFC op de Honekeskamp. De 
Honekeskamp is de locatie die in 2008 is 
bepaald. De oude locatie is vervallen. In 
2008 is intensief overleg gevoerd met 
Dura Vermeer, de woningbouw-
corporaties en De Wittenberg. In deze 
gesprekken is een basis gelegd om te 
komen tot een evenwichtig plan voor het 
realiseren van woningen in het centrum 
van Haaften. In de toekomst worden 
veel woningen gerealiseerd in Haaften 
en de grondwaarde wordt ingezet als 
een economische drager voor het 
realiseren van een gemeenschappelijke 
voorziening als het MFC.

Overzicht 
gerealiseerde 
nota’s 2008

- Nota bijzondere bijstand en voorzieningen voor minima
- Nota Ouderenbeleid in ontwikkeling 
- Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Neerijnen 2007
- Verordening burgerparticipatieraad

Wat heeft het gekost?.

Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging Rekening 2008

  
Totaal lasten 4.120.452 5.227.689 5.136.281

Totaal baten 1.492.648 2.443.812 2.623.216

Saldo baten/lasten - 2.627.804 - 2.783.877 - 2.513.065

Op dit programma is per saldo een voordeel van € 270.812,-- ten opzichte van de begroting. 

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 37 van 122, versie 26 mei 2009



Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€ 33.133,-- nadelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€ 303.945,-- voordelig).
De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze 
worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare kosten worden toegelicht per programma in        
§ 4.6.

Overige informatie: 

Onder het programma “Welzijn en zorg” vallen de volgende in de productenraming opgenomen 
producten:
 Algemene Bijstand  WWB  I-deel
 Indicatiestelling
 Minimabeleid
 Pardon/WIN/Statushouders
 WWB  W-deel
 Inburgering nieuwkomers
 Inkomensvoorzieningen
 Jeugd- en jongerenwerk
 Gehandicaptenbeleid
 Dorpshuizen
 Algemeen maatschappelijke dienstverlening
 Gezondheidszorg
 Ouderenzorg
 WMO
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2.8. Programma 8 - Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economie

Portefeuillehouders:
Wethouder Prosman
Wethouder Sijbers

Programmamanager: P. van Boxtel

Wat hebben we bereikt?

Omschrijving
Programma Het voorbereiden, uitvoeren en handhaven van beleid met betrekking tot de 

Ruimtelijke Ordening, volkshuisvesting en economie door middel van het treffen 
van planologische maatregelen, het stimuleren van een optimale en evenwichtige 
indeling en inrichting, het benutten en stimuleren van een goed woon-,  werk- en 
leefmilieu in de gemeente.

Beleidsdoelstelling

Bereikt effect

- Het stimuleren van (economische) activiteiten die bijdragen aan de 
leefbaarheid van de dorpen en het stimuleren van brede agrarische 
bedrijfsvoering.

- Het verbinden van ruimtelijk ordeningsbeleid, volkshuisvestingsbeleid en 
economisch beleid door middel van een mix van passief en actief grondbeleid.

- Op basis van planologische regels, dusdanige sturing te kunnen geven aan 
een optimale en evenwichtige indeling en inrichting van de bebouwde en 
onbebouwde omgeving, zodat een goed woon-, werk- en leefmilieu in de 
gemeente ontstaat.

- Een actueel ruimtelijke ordeningsbeleid waardoor het aantal vrijstellings-
procedures (artikel 19 WRO) verder beperkt kan worden.

- Dat er in de gemeente Neerijnen op het juiste moment, op de juiste plek, de 
juiste woningen en voorzieningen worden gerealiseerd.

- De gezonde agrarische bedrijven dienen ruimte te krijgen om onder ruimtelijke 
voorwaarden te groeien naar een duurzame omvang. Aanvullend hierop 
kunnen agrarische nevenactiviteiten en agrarische verbreding de 
instandhouding van de agrarische sector ondersteunen. De agrarische 
bedrijven die stoppen, moeten binnen een vast te stellen beleidskader, 
helderheid krijgen over hetgeen met de vrijkomende agrarische 
bedrijfbebouwing mogelijk is. 

- Wat betreft de bescherming tegen hoogwater gaat de veiligheid boven het 
milieu. Als de veiligheid dit vereist is dijkverhoging een mogelijkheid. Het 
inzetten van de uiterwaarden voor waterberging zou moeten gebeuren op 
basis van een optimale mix tussen wateropvang, behoud van de (extensieve) 
landbouw en het cultuurlandschap. In het kader van nieuwe ontwikkelingen 
dient rekening te worden gehouden met de kwalitatieve en kwantitatieve eisen 
vanuit water.

In 2008 is verder gewerkt aan de actualisatie van de ruimtelijke plannen (zoals 
bestemmingsplannen, structuurvisie) en zijn (woningbouw-) projecten afgerond of 
een stadium verder gebracht. In dat kader is ook verder invulling gegeven aan de 
organisatorische, procedurele en inhoudelijke eisen die in de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening (sinds 1 juli 2008) worden gesteld. Daarnaast is uitvoering 
gegeven aan diverse particuliere verzoeken.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

Activiteiten PB 
2008

Herziening 
Bestemmingsplannen

Wettelijk dient een gemeente zijn 
bestemmingsplannen actueel te 
houden. Voor de noodzakelijke 
actualisatie is een planning 
opgesteld. 

Lopend, zie 
tabel 
gerealiseerde 
nota’s 2008.

Bouwen aan de dijk/ 
landschapsversterkende 
bebouwing

Zoekzone voor landschappelijke 
versterking is regionaal 
vastgesteld.

Ja

Planologische 
kernbeslissing Ruimte 
voor de Rivier

In het kader van het project 
Waalweelde wordt gezocht naar 
een ruimtelijk beter alternatief.

Lopend.

Derde provinciale 
waterhuishoudingplan

Eind 2008 heeft de provincie 
haar waterbeleid voor de 
komende vijf jaar (2010 – 2015) 
ter inzage gelegd.

Nee, het college 
is begin 2009 
geïnformeerd 
over de directe 
consequenties 
voor de 
gemeente van 
dit waterbeleid.

Opstellen plan van 
aanpak overdracht 
woonwagenkamp

Door Integra is een plan van 
aanpak opgesteld tot legalisering 
van het woonwagenkamp.

Deels, nog 
lopende.

Implementatie 
Omgevingsvergunning

De wet treedt in werking per 1-1-
2010. Implementatietraject is 
opgepakt.

Deels, gestart is 
met de 
implementatie. 
Dit is een 
doorlopend 
proces in 2009.

Woonbehoefteonderzoek 
/ Woonvisie

2e helft 2008 gestart. Woonvisie 
wordt 1e helft 2009 ter 
vaststelling aan de raad 
aangeboden.

Deels.

Implementatie 
Grondexploitatiewet

Voldoen aan nieuwe wet- en 
regelgeving (WRO) met 
betrekking tot verhaalbaarheid 
van kosten bij planont-
wikkeling/bouwplannen.

Deels, gestart is 
met de 
implementatie. 
Dit is een 
doorlopend 
proces in 2009.

Ruimte voor Ruimte 
projecten

Diverse projecten zijn afgerond. 
Twee projecten verkeren in de 
eindfase (Molenblok te Varik en 
Donkerstraat te Heesselt).

Grotendeels 
afgerond.

Stedelijke ontwikkeling 
Est

Op basis van archeologisch 
onderzoek is geconcludeerd dat 
beoogde gronden niet exploitabel 
kunnen worden gemaakt voor 
woningbouw. Om die reden is 
ervoor gekozen om deze 
gronden in het bestemmingsplan 
niet nader uit te werken ten 
behoeve van wonen en werken.

Voorbereidingen 
in 2008, 
besluitvorming 
in 2009.

Waardenburg-West Zie paragraaf Grondbeleid. Nee, actief 
aankopen van 
gronden is niet 
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008
mogelijk 
gebleken.

Regionale sociaal 
economische visie

Regionale visie-ontwikkeling op 
(sociaal) economisch terrein voor 
de jaren 2009 – 2020.

Ja, vastgesteld 
door bestuur 
van Regio 
Rivierenland in 
december 2008

‘Bogromij-gelden’ Uit de rente-opbrengsten van de 
“ex-Bogromij-gelden” wordt 
jaarlijks € 5.000 beschikbaar 
gesteld ten behoeve van 
economische projectstimulering 
van de agrarische sector in 
Neerijnen. Als eerste project is 
gekozen om kinderen kennis te 
laten maken met de verschillende 
facetten van de agrarische 
sector. In 2008 heeft de 
bovenbouwgroep van elke 
Neerijnense basisschool een 
glastuinbouwbedrijf bezocht.

Ja

Betere regelgeving voor 
bedrijven

Gezamenlijk met bedrijfsleven 
onderzoeken of regels geschrapt 
of vereenvoudigd kunnen 
worden.

Ja

Nieuw beleid VJN Privatiseren 
woonwagenkamp 
Waardenburg

Zie hierboven.

Project “Ïk Start Smart” Project om kansrijke starters te 
begeleiden bij de start van hun 
onderneming. Het project is 
gestart. Vanuit de gemeente 
hebben er tot nu toe geen 
deelnemers zich aangemeld. 

2008-2010

Woningbehoeften-
onderzoek/Woonvisie

Zie hierboven.

Overige activiteiten StER overleg 
(Stimuleringsprogramma 
Economie Rivierenland)

In het regionaal StER overleg 
hebben we in 2008 gesproken 
over onder andere de volgende 
zaken: Regionaal Sociaal 
Economische Visie, concept 
provinciale Visie Bedrijven-
terreinen en EPO (Economisch 
Programmerings Overleg), 
mogelijke vestiging van IKEA in 
Zaltbommel, Stichting Upwaards 
(glasvezel op bedrijventerreinen), 
regionale visie ontwikkeling 
locaties voor natte bedrijven-
terreinen/overslaglocaties in 
Rivierenland.

Ja

Actief grondbeleid In 2008 is overeenstemming 
bereikt over de aankoop door de 
gemeente van gronden op de
locaties Haaften-Noord te 

Ja
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Onderwerp Toelichting Gerealiseerd in 
2008

Haaften en Slingerbos te 
Ophemert.

Overzicht 
gerealiseerde 
nota’s 2008

- Bestemmingsplan Aan- en bijgebouwen, onherroepelijk
- Bestemmingsplan Hoenderkampen (Hellouw), onherroepelijk
- Bestemmingsplan Kern Heesselt, onherroepelijk
- Bestemmingsplan Walgtsestraat (Varik), onherroepelijk
- Bestemmingsplan Beuningen 2e fase (Ophemert), onherroepelijk
- Bestemmingsplan Buitengebied, correctieve herziening, onherroepelijk
- Bestemmingsplan Waalbandijk/Oude Zandstraat (Opijnen), 2008 vastgesteld
- Sociaaleconomische Visie Rivierenland 2009-2020

Wat heeft het gekost?
Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging Rekening 2008

  
Totaal lasten 2.342.053 2.459.990 3.504.485

Totaal baten 985.765 1.309.029 2.762.195

Saldo baten/lasten - 1.356.288 - 1.150.961 - 742.290

Op dit programma is per saldo een voordeel van € 408.671,-- ten opzichte van de begroting.
Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€ 262.541,-- voordelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€ 146.130,-- voordelig).
De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze 
worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare kosten worden toegelicht per programma in        
§ 4.6.

Overige informatie:

Onder het programma “Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economie” vallen de volgende 
in de productenraming opgenomen producten:
 Economische ontwikkeling
 Bouw-, woning- en welstandstoezicht
 Industrie
 Reclamebeleid
 Nutsvoorzieningen
 Woonruimtezaken
 Agrarische zaken
 Huisvesting woonwagenbewoners
 Bestemmingsplannen
 Vangnetregeling
 Cartografie
 Duurzaam bouwen
 Woningbouw
 Grondexploitatie
 Beheer woningen/garages
 Wet waardering onroerende zaken
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2.9. Algemene dekkingsmiddelen  

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 rekening worden onder meer 
gevonden in de algemene dekkingsmiddelen.

Het gaat hierbij om belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en deelnemingen. 
Bovendien worden hier zaken betreffende het BTW-compensatiefonds verantwoord. Omdat het 
hier een financiële toelichting betreft wordt hiervoor verwezen naar de programmarekening.

Geraamd programmabudget versus realisatie

Begroting 2008 Begroting 2008  
Bestaand beleid voor wijziging na wijziging Rekening 2008

Totaal lasten 150.100 404.126 564.511

Totaal baten 11.499.276 11.846.845 11.493.495

Saldo baten/lasten 11.349.176 11.442.719 10.928.984

Op dit programma is per saldo een nadeel van € 513.735,-- ten opzichte van de begroting. 
Dit saldo bestaat voor een gedeelte uit niet beïnvloedbare kosten (€ 469.253,-- nadelig) en uit 
beïnvloedbare kosten (€ 44.482,-- nadelig).De niet beïnvloedbare kosten zijn de verdeelde 
kapitaallasten en de apparaatskosten. Deze worden toegelicht in § 4.5.2. De beïnvloedbare 
kosten worden toegelicht per programma in § 4.6.

Onder dit programma vallen de volgende in de productenraming opgenomen producten:
 Onroerende zaakbelastingen
 Beleggingen
 Hondenbelasting
 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
 Toeristenbelasting
 Algemene baten en lasten
 Invordering gemeentelijke belastingen
 Saldo van kostenplaatsen
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3. Paragrafen

3.1. Pargaraaf Weerstandsvermogen

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 belang 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 weerstands-
capaciteit (inschatting op basis van risico’s) en de beschikbare weerstandscapaciteit (reserves, 
belastingcapaciteit en dergelijke).

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.

Weerstandsvermogen
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 redelijkerwijs 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 uit 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.

WEERSTANDSCAPACITEIT
Naast de inventarisatie van 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.



In traditionele zin kan de weerstandcapaciteit als volgt in beeld worden gebracht:

Componenten van de weerstandscapaciteit

Manifest

Incidenteel

   Algemene reserve

   Reserve Grondexploitatie

   Onvoorzien

Structureel

   Stille reserves    Onbenutte belastingcapaciteit

Latent

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 april 2008 is bepaald dat de minimumomvang van de 
algemene reserve € 1,8 miljoen moet bedragen.
Deze omvang is bepaald op basis van een inventarisatie van de risico’s en het kwantificeren van 
deze risico’s in financiële zin bij de jaarrekening 2007. Deze eerste berekening resulteerde in 
een totaal risicoschadebedrag van € 1.200.000. Op basis van deze berekening is in de nota 
reserves en voorzieningen van april 2008 besloten het onderdeel buffer van de algemene 
reserve vast te stellen op € 1.800.000. Deze buffer is in de berekening van de 
weerstandscapaciteit opgenomen.

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. 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.

Onbenutte belastingcapaciteit
Bij de bepaling van de onbenutte belastingcapaciteit wordt alleen uitgegaan van de onbenutte 
belastingcapaciteit op de OZB. De afvalstoffenheffing wordt geheven door de AVRI en de 
rioolrechten zijn kostendekkend.
De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend als het verschil tussen de tarieven voor de 
OZB (Onroerende Zaak Belasting) en het normtarief-OZB wat geldt voor de toelating tot artikel 
12 van de Financiële Verhoudingswet. 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 per € 2.500 WOZ-waarde. De onbenutte belastingcapaciteit OZB 
komt hiermee op afgerond € 350.000,--.
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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. 
Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen in april 2008 is het bestaande beleid 
ten aanzien van de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen tegen het licht 
gehouden. Het niet langer toevoegen van de bespaarde rente aan de exploitatie heeft dusdanig 
grote structurele financiële consequenties dat besloten is het huidige beleid te continueren.

Berekening weerstandscapaciteit (bedragen * € 1.000)
 Per 1-1-2007 Per 1-1-2008 Per 1-1-2009
Weerstandscapaciteit exploitatie  
Onvoorziene uitgaven 0 0 0 
Onbenutte belastingcapaciteit:  
- OZB 600 600 350 
- Rioolheffing 0 0 0 
- Afvalstoffenheffing 0 0 0 
- Legestarieven 0 0 0 
Weerstandscapaciteit exploitatie 600 600 350 
  
Weerstandscapaciteit vermogen  
- Algemene reserve
  Buffer 2.400 2.400 1.800 
  Aanwendbaar 2.145 1.853 2.673
- Reserve grondexploitaties 937 924 926
- Stille reserves 0 0 0 
- Saldo jaarrekening -99 1.069 903
Weerstandscapaciteit vermogen 5.383 6.231 6.302 
  
Totale weerstandscapaciteit 5.983 6.831 6.652

De weerstandscapaciteit ad. € 6.652.000 is voldoende om het risicoschadebedrag van 
€ 1.406.250,--op te kunnen vangen.
 
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.

3.1.1. 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. 

Bij de bepaling van de risicowaarde is het van belang of uitgegaan 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 wordt om uit te gaan van gemiddelden. In 
onderstaand tabel is aangegeven met welke aannames de risicowaarde berekend wordt.
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Programma 1 Burgers en bestuur

 Juridische kwaliteitszorg (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 het 
juridische 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. In 
2008 is op basis van dit plan van aanpak een belangrijke stap gezet door de invoering 
van de juridische control van BenW adviezen. Voordat een voorstel behandeld wordt in 
het College wordt het voorstel door de juridisch controller getoetst op juridische risico’s. 
In 2009 zal een richtlijn voor de behandeling van een bezwaar- en beroepsschrift 
opgesteld worden en zal een richtlijn ontwikkeld worden voor de inschakeling van 
externe juridische adviseurs.

 Regio Rivierenland (Cat. I G)
De verzelfstandiging van de AVRI is in 2008 stopgezet. Deze stap zal consequenties 
hebben die in de loop van 2009 zichtbaar gaan worden. Denk aan de projectkosten, 
reorganisatie advies en kosten van ontslag.
De expeditie bestuursdienst is afgerond. De organisatie van de Regio Rivierenland is 
aangepast. Het aantal fte is afgenomen en een aantal medewerkers zijn elders 
geplaatst.

Programma 3 Openbare 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 per jaar worden gecontroleerd. In 2008 is 
gestart met de inventarisatie en is een aanvang genomen met de uitvoering inzake 
veiligheid en risico. Het risico van schade door vallende takken of omvallende bomen 
blijft aanwezig. Gestreefd wordt dat het risico eind 2009 is opgeheven. Voor de dekking 
van de risico’s is een bestemmingsreserve met een saldo van € 40.000,-- aanwezig.

 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 voor woningbouw- en/of 
bedrijventerreinen dienen vooraf, voordat de definitieve keuze wordt gemaakt om de 
locaties te ontwikkelen, diverse onderzoeken plaats te vinden. Hierbij kunt u denken aan 
bodemonderzoek, archeologie en milieu-zoneringen vanuit de omgeving. 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 geïnformeerd. Alleen bij de locatie 
Parallelweg in Waardenburg heeft nader onderzoek plaatsgevonden. Hier is sprake van 
ernstige bodemverontreiniging. Nader onderzoek zal plaatsvinden op een natuurlijk 
moment. De onderzoeken naar de overige vier locaties zijn afgerond en hebben geen 

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 48 van 122, versie 26 mei 2009



aanleiding gegeven tot het nemen van maatregelen. Toch blijven het gevallen van 
ernstige bodemverontreiniging met alle daarbij behorende juridische en financiële 
consequenties. Inmiddels zijn in 2009 de resultaten van de onderzoeken van de 
resterende vijf locaties van de Provincie ontvangen. De gevolgen hiervan zullen in de 
jaarrekening 2009 worden meegenomen.

 Waterbeleid (Cat. III G)
Voor het realiseren van voldoende waterberging voor bestaand stedelijk gebied is door 
het waterschap een eerste berekening uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de 
gemeente Neerijnen voor ongeveer 17 ha extra waterberging moet zorgen in de directe 
omgeving van haar kerken. De eerste kostenindicatie waarbij de realisatiewaarden en 
efficiëntie onduidelijk is ligt op € 5,1 miljoen. De gemeente is hierover met het 
waterschap in overleg. Overigens kunnen deze kosten verhaald worden door middel van 
het verbreed rioolrecht.

Programma 4 Onderwijs en kinderopvang

 Uitvoering leerlingenvervoer (Cat. I H)
Het leerlingenvervoer is een open-einde-regeling. In Tiel is een cluster 4 school 
gerealiseerd (ZMOK de Sonnewijzer). De huidige leerlingen die gebruik moeten maken 
van een cluster 4 school zijn aangewezen op Den Bosch, Nijmegen of Oss. Nieuwe 
leerlingen zullen nu eerder naar Tiel gaan, waardoor de vervoerskosten voor cluster 4 
leerlingen zal gaan afnemen.

Programma 7 Welzijn en zorg

 Wet Werk & Bijstand (Cat. I L)
De Wet Werk & Bijstand (WWB) 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 en 
voor onze gemeente nadelig. De feitelijke uitgaven kunnen echter belangrijk afwijken van 
de min of meer objectief verkregen referenties.
Eind 2008 bestaat het bestaand WWB uit 51 cliënten. Daar uit het huidige bestand 
nauwelijks meer uitstroom zal plaatsvinden is de verwachting dat het aantal 
uitkeringsgerechtigden weer zal toenemen door instroom. Het Inkomensdeel voor 
Neerijnen wordt toegekend op basis van historische cijfers t-2. Wanneer het aantal 
bijstandsgerechtigden toeneemt resulteert dit in tekorten vanaf 2010. Door de 
economische crisis wordt een hogere instroom verwacht van uitkeringsgerechtigden. In 
de voorjaarsnota 2009 zal hier aandacht aan besteed worden.

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Cat. I L)
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is eveneens een open-einde-regeling. 
Deze wet is in 2007 in werking getreden. Uitgegaan is van een budgettair-neutrale 
invoering. Over 2008 is een bedrag van € 79.000,-- minder uitgegeven dan via de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds is ontvangen. Aangezien steeds meer taken in 
het kader van de WMO naar de gemeenten komen blijft het risico bestaan dat we niet 
uitkomen met de via de algemene uitkering ontvangen bedragen. In dit verband valt 
vooral te denken aan de afbouw van de AWBZ en overheveling van betreffende taken 
naar de gemeenten. Per 1 januari 2009 is dat bijvoorbeeld het geval met de 
ondersteunende begeleiding inzake psychosociale zorg.

 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Cat. I L)

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 49 van 122, versie 26 mei 2009



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 komende jaren 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. Voor zover op dit moment bekend, zullen aan de 
gemeenten geen extra bedragen in rekening gebracht worden als gevolg van deze 
kostenstijging.

 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. Eind december 2008 is gesproken 
over deze ISV subsidie met de provincie. In eerste instantie is de inzet van het college 
om de subsidie zeker te stellen. Dat zal pas duidelijk worden in 2009. De verwachting is 
dat met de aanvullende voorwaarden van de provincie de subsidieverlening zal worden 
gecontinueerd.

Dit risico lopen we eveneens voor de subsidie “Ontgroening en vergrijzing”. Uit deze 
subsidiepot is een bedrag toegezegd van € 300.000,--. Hiervan is € 160.000,-- 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. In 2008 is het activiteitenverlslag “Ontgroening en 
Vergrijzing” aangeleverd bij de provincie Gelderland. In 2009 zal een 
accountantsverklaring worden afgegeven waarna de definitieve subsidievaststelling zal 
plaatsvinden. In het overleg met de provincie is de afspraak gemaakt om bij een 
eventuele onderbesteding van het subsidiebedrag van € 300.000 (in het geval bepaalde 
subsidieposten niet subsidiabel worden verklaard), de subsidieperiode te verlengen tot 
najaar 2009. In dezen “verlenging” kunnen nog te maken subsidiabele kosten aanvullend 
worden ingediend.

 MFC Haaften (Cat. III G)
Voor de realisatie van een MFC in Haaften liggen contracten met Dura Vermeer en 
Vaessen. Wanneer wordt afgezien van de realisatie van het MFC in combinatie met het 
centrumplan kunnen we schadeclaims verwachten van deze partijen.

Programma 8 Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economie

 Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Cat. II L)
Iedereen 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 of uit een bodemsaneringplicht. 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 twee 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 
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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. 
Voor reeds eerder vastgestelde plannen (waar in het verleden geen overeenkomsten 
konden/zijn afgesloten) blijft enig risico bestaan. Het aantal oude zaken neemt af. 
Momenteel loopt er één proces inzake het verhaal van planschade op een 
projectontwikkelaar. 

 Financiële positie grondexploitaties (Cat. III G)
In 2005 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de bedrijfsvoering van de 
grondexploitaties. Dit beleid is reeds in de begroting 2006 opgenomen in de paragraaf 
Grondbeleid. Essentieel hierbij is de manier waarop voor de grondexploitaties de 
planinhoudelijke financiële risico’s worden bepaald en hiervoor het benodigde 
weerstandvermogen wordt gegenereerd. In de paragraaf grondbeleid is de buffer per 1 
januari 2009 berekend op € 900.000,--. De stand van de reserve bouwgrondexploitatie is 
per 1-1-2009 € 925.829,--. Voor een toelichting op de risico’s van de grondexploitaties 
wordt verwezen naar de paragraaf  3.4 Grondbeleid.

 
Algemene dekkingsmiddelen

 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 wordt 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%. Om met dit beperkte 
budget uit te komen, zullen gemeenten keuzes moeten maken of zelf ruimte binnen de 
begroting moeten creëren voor het opvangen van het tekort. 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 bestemmingsplanontwikkelingen. 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,--.
De tendens is waarneembaar dat burgers en bedrijven de gemeente sneller 
aansprakelijk stellen dan in het verleden. In 2008 is de gemeente 30 keer aansprakelijk 
gesteld. Van deze 30 aansprakelijkheidsstellingen zijn er 20 afgewezen, 8 toegekend en 
2 nog in behandeling. De schadebedragen zijn beperkt en worden ten laste van 
bestaande budgetten gebracht.
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 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 €  149.748,--. per 1-1-2009. Ook voor Vitens staat de gemeente garant voor 
een bedrag van € 370.800,--. Dit bedrag is naar rato van het aantal aansluitbare 
percelen. Daarnaast fungeert de gemeente als achtervang van een aantal door het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen van in totaal              
€ 14.460.000,--. 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.

Risico Kans Schadebedrag

Programma 1 Burgers en bestuur
Juridische kwaliteitszorg 125.000 50,0% 62.500
Regio Rivierenland 50.000 50,0% 25.000

Programma 3 Openbare ruimte en milieu
Bomenonderhoud 50.000 50,0% 25.000
Bodemsanering 500.000 12,5% 62.500
Waterbeleid 500.000 50,0% 250.000

Programma 4 Onderwijs en kinderopvang
Uitvoering leerlingenvervoer 50.000 87,5% 43.750

Programma 7 Welzijn en zorg
Wet Werk & Bijstand 50.000 12,5% 6.250
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 50.000 12,5% 6.250
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 50.000 12,5% 6.250
Subsidies 500.000 50,0% 250.000
MFC Haaften 500.000 50,0% 250.000

Programma 8 Ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting en economie
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 125.000 12,5% 15.625
Planschade ex artikel 49 Wet op de RO 50.000 12,5% 6.250
Financiële positie grondexploitaties 500.000 50,0% 250.000

Algemene dekkingsmiddelen
Overdracht rijkstaken naar gemeenten 125.000 50,0% 62.500
Algemene uitkering (behoedzaamheidsreserve) 125.000 12,5% 15.625
Schadeclaims 50.000 12,5% 6.250
Risico's uit borgstellingen en gemeentegaranties 500.000 12,5% 62.500

Totaal risicoschadebedrag 1.406.250

Conclusie
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit ad. € 6.652.000,-- en het berekende schade-
bedrag van de inventarisatie van de aanwezige risico’s ad. € 1.406.250,--, 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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3.2. Paragraaf Verbonden partijen 

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 kwijt zijn bij een 
faillissement en/of bij financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente.

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.

Verbonden partijen van Neerijnen
Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Neerijnen.

Verbonden partij Bestuurlijke vertegenwoordiger
Gemeenschappelijke regelingen
1. Regio Rivierenland Burgemeester De Zeeuw-Lases (DB)

Raadslid De Zeeuw-Wielders (AB)
Raadslid Bambacht-de Jongh (AB)

2. Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Wethouder Prosman

3. Hulpverlening en Veiligheid
    Gelderland-Zuid

Burgemeester De Zeeuw-Lases

4. Lander Werk en Integratie Wethouder Sijbers (DB)
Raadslid L.D. van Lith (AB)
Raadslid C. Nijhoff (AB)

5. Streekarchivariaat West-Betuwe Burgemeester De Zeeuw-Lases

6. Regeling instelling voor Openbaar
      Speciaal en Voortgezet Speciaal
      Onderwijs

Wethouder Sijbers 

Deelnemingen
7. NV Bank Nederlandse Gemeenten   (BNG) Wethouder Sijbers

1.   Regio Rivierenland
De Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten. Door dit 
samenwerkingsverband worden taken uitgevoerd op het gebied van milieu, afval, ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting, onderwijs, educatie, economie en arbeidsmarkt, 
volksgezondheid 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. De ingang gezette verzelfstandiging van de 
AVRI in een overheids NV is in 2008 stopgezet. Inmiddels vindt onderzoek plaats hoe verder 
te gaan met de AVRI.
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De expeditie Bestuursdienst is in 2008 afgerond, wat heeft geleid tot aanpassing van de 
organisatie.

Financiële consequenties:
De bijdrage van de gemeente Neerijnen in 2008 aan de Regio Rivierenland was                    
€  319.821,--.

2.   Recreatieschap Nederrijn, 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 is in 2001 in één keer afgekocht bij de 
verzelfstandiging van het Recreatieschap.

3.  Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid 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).

Financiële consequenties:
De bijdrage van de gemeente Neerijnen in 2008 aan de Gemeenschappelijke Regeling Hulp-
verlening en Veiligheid Gelderland-Zuid was € 89.151,--.

4.   Regeling instelling voor Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs
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. In 2008 is aan 
deze gemeenschappelijke regeling geen financiële bijdrage geleverd.

5.   Streekarchivariaat West Betuwe
Het Streekarchivariaat West-Betuwe beheert de gemeentearchieven van de gemeenten 
Geldermalsen en Neerijnen (ongeveer 1450 tot en met 1977) en Lingewaal (ongeveer 1450 
tot en met 1985). In de raadsvergadering van 10 juli 2008 heeft de raad besloten akkoord te 
gaan met de fusie van het Streekarchivariaat West Betuwe en het Regionaal Archief 
Rivierenland met ingang van 1 januari 2009. Tegelijkertijd is besloten de 
gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat West Betuwe per dezelfde datum op te 
heffen. De deelneming in de gefuseerde gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief 
Rivierenland zal in 2009 geëffectueerd worden.

Financiële consequenties:
De bijdrage van de gemeente Neerijnen aan het streekarchivariaat was in 2008 € 41.000,--.

6.   Lander Werk en Integratie
Lander is een gemeenschappelijke regeling van 8 gemeenten met als doel uitvoering van 
de:
a. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
b. Regeling In- en Doorstroombanen (I/D)
c. Project “Laatste kans”
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Financiële consequenties:
In 2007 is de gemoderniseerde WSW goedgekeurd en is van kracht gegaan met ingang van 
1 januari 2008. Een gevolg is dat de Rijkssubsidie 2008 voor de WSW aan de gemeenten is 
overgemaakt. Op regionaal niveau is afgesproken dat deze subsidie wordt doorgesluisd naar 
Lander. De deelnemende gemeenten hebben in 2008 niet bijgedragen aan de exploitatie van 
Lander.

7.   NV Bank 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:
In 2008 is door de gemeente Neerijnen € 24.570,-- dividend ontvangen over het boekjaar 
2007. 

3.3. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

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 meerjaren onderhoudplannen, die 
door de raad worden vastgesteld.

Water
De gemeenten zijn verplicht een Waterplan te hebben opgesteld. Samen met de gemeenten 
Geldermalsen en Lingewaal hebben wij inmiddels een Waterplan 1e fase opgesteld. Dit betreft 
een visie op hoofdlijnen. De uitwerking 2e fase is in volle gang en zal in 2009 worden afgerond. 
Belangrijk daarin is het ‘op maat’ maken van het plan voor Neerijnen. Een belangrijk onderdeel in 
de uitwerking 2e fase is de watercompensatie eis van het waterschap. Aangezien hierover nog 
onderhandelingen met het waterschap over lopen is de realisatie van de watercompensatie 
opgenomen onder de risico’s in paragraaf  3.1 Weerstandsvermogen.

Groen
In 2007 is de inventarisatie van het groenareaal voortvarend ter hand genomen. Het opgestelde 
groenbeheersplan is bij uitstek een geschikt instrument om beleidsmatig te sturen op 
veranderingen in het beheer en onderhoud. 

Wegen
Dit jaar is met gebruikmaking van het geactualiseerde beheersinstrument (wegenbeheersplan) 
voor wegen het meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Naar aanleiding van de uitkomsten is het 
onderhoudsbudget voor de wegen verdubbeld. De gegevens zijn 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, 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.

Elk jaar wordt een bedrag aan de voorziening wegen toegevoegd om middelen op te bouwen 
waarmee de kosten voor groot onderhoud kunnen worden bestreden. Met het verhoogde budget 
zal in de eerste instantie worden gekeken naar de veiligheid van de weg. In de tweede instantie 
naar het bestrijden van achteruitgang en het voorkomen van gevolg schade.
Het beheerplan wegen wordt ieder jaar geactualiseerd.
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Openbare verlichting
In de gemeente Neerijnen zijn ongeveer 1800 lichtmasten van diverse aard, kwaliteit en leeftijd. 
In 2009 wordt het verlichtingsplan herzien, waarbij aandacht zal worden besteed aan de kwaliteit 
van de verlichting en het aspect energie zuinig. Politiekeurmerk en veiligheid zullen daarbij 
tevens de aandacht krijgen. Het reguliere onderhoud wordt bekostigd uit de reguliere posten in 
de gemeentebegroting.

Riolering
Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is 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 zij de wettelijke 
taak voor 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. Het GRP, met de planperiode 2008-2012 en met een doorrekening van investeringen voor 
de komende zestig jaar, is door de raad vastgesteld op 26 maart 2009. 

Begraafplaatsen
In maart 2009 heeft de raad nieuw beleid vast gesteld voor de begraafplaatsen. Daarbij is 
uitgegaan van een grotere kostendekkendheid dan voorheen. Wel is geaccepteerd dat de kosten 
van onderhoud van de voor 2005 uitgegeven graven niet gedekt worden door het tarief 
onderhoud graven, maar ten laste van een reserve onderhoud begraafplaatsen wordt gebracht.

Gemeentelijke gebouwen
Het is gebruikelijk om de kosten van het periodiek- en groot onderhoud in een 
meerjarenonderhoudsplan op te nemen, waarna de gemiddeld per jaar 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 de gemeentelijke onroerende zaken in financiële zin voldoende 
afgedekt. Er zijn voldoende middelen voor het opvangen van de onderhoudskosten voor de 
komende 10 jaar. 

3.4. Paragraaf Grondbeleid 

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.

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 verwerven van gronden en terreinen, zonder welke 
een volledige 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 onder andere bestemmingsplanwijziging.
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- Mengvormen van actief en passief grondbeleid: omvat vormen waarbij de risico’s 
worden gedeeld zoals bij een PPS-constructie (publiek-private samenwerking).
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 bouwgrondproductie 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.

Instrumenten
De instrumenten die de gemeente ter beschikking staan om haar 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 (bijvoorbeeld aanleg straten en riolering), 
waardoor percelen beter geschikt worden voor bebouwing.
Dit instrument is vervallen met invoering van de nieuwe grondexploitatiewet per 1 juli 2008.

- 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 per 1 juli 2008.

- 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 gevallen zullen echter intentie-, samenwerking- en realisatieovereenkomsten met 
projectontwikkelaars kunnen worden afgesloten, gebaseerd op een optimale realisering van de 
programma’s en het financiële resultaat voor de gemeente.  

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.
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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.

Nieuwe 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. 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 zijn 
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 gebiedsontwikkelingen ingrijpende 
veranderingen meebrengen. In het najaar van 2008 is intern een start gemaakt met de 
praktische invoering van deze wetswijzigingen.  In maart 2009 is een presentatie over dit nieuwe 
fenomeen aan de raads- en commissieleden gegeven.

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.
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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.

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 of 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 biedprocedure of via een taxatie door een onafhankelijk taxateur.

11. Bij verkoop van een onroerende zaak aan de gebruiker de verkoopprijs 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 en/of 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 vaststellen 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: subsidiëring van ruimtelijke ontwikkelingen vindt niet plaats in de 

vorm van gereduceerde of symbolische grondprijzen.
13. In de bestuursopdrachten opnemen dat maximale winst wordt behaald op een 

exploitatie, met dien verstande dat de grondprijzen marktconform blijven.
Voor het bepalen van een marktconforme verkoopprijs wordt gebruik gemaakt van één 
van de volgende methoden:
- open biedprocedure;
- onafhankelijke taxatie;
- kostprijsmethode (in combinatie met vergelijkende methode).
De keuze voor de methode is onder andere 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 marktontwikkelingen en 
prijswijzigingen. Aanvullende maatregelen nemen, bijvoorbeeld aanpassen van het plan 
als de markt zich zo ontwikkelt dat de verkoopprijs onder de kostprijs komt.
Kavels buiten een exploitatie 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.
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Exploitaties

Bouwgrondexploitaties: 
Boekwaarde         

1-1-2008 Uitgaven Inkomsten
Boekwaarde             
31-12-2008

Aantal 
woningen

RvR        
woningen

totale 
oppervl.m2 

Start 
uitvoering 

Boekw.31-12-
2008 per m2 

uitgeefb. (grond 
eigendom 
gemeente)

Nog niet in exploitatie genomen gronden
Grond eigendom gemeente
Ophemert Slingerbos (incl. vm Lacet) 278.181,58 33.428,68 311.610,26 90 12.020 2009/2013 25,92
Tuil Klingelenberg-Noord 593.738,34 593.738,34 pm 16.595 2010/2013 35,78
Grond (nog) niet in eigendom gemeente, betreft vooronderzoekskosten
Stedelijke ontwikkeling rondweg Est 120.635,45 94.462,60 215.098,05
Waardenburg-West 11.585,48 8.971,76 20.557,24 0,00
Haaften Noord 19.246,19 19.246,19 90 2012/2015
Varik Dr DM v Londenstraat 11.028,42 11.028,42 0,00

In exploitatie genomen gronden 

Uitgeef-
baar m2

Gemeente koopt/heeft aangekocht en verkoopt/heeft verkocht aan derde/projectontwikkelaar
RvR 01 Beuningen 2e fase Ophemert 847.516,34 741.332,42 2.067.422,90 -478.574,14 13 9 12.770 2006/2009
RvR 02 (Versendaal, v. Galen) Varik 2.790.059,79 160.701,81 2.950.761,60 38 7 22.595 2009/2012 130,59
RvR 03 Heesselt Donkerstraat 605.580,98 46.892,57 652.473,55 10 5 12.800 2009/2011 50,97
Gronden eigendom projectontwikkelaars. O.b.v. overeenkomst vergoeding voor kosten aan gemeente.
RvR 05 Opijnen De Bie 9.425,17 5.422,51 14.847,68 5 2 6.970 2009/2010
RvR 10 Varik Walgtsestraat -38.717,99 6.415,70 -32.302,29 30 5 10.000 2008/2012
Tuil Melssingdreef 5.567,32 13.311,76 18.879,08 22 9.700 2009/2010
Tuil Klingelenberg 118.085,23 102.779,65 267.500,00 -46.635,12 180 42.000 2009/2013
Hellouw Hoenderkampen 10.218,72 7.129,85 17.348,57 38 3.000 2007/2009
Hellouw Karel Doormanstraat 14.630,78 1.782,56 16.413,34 0,00 7 735 2006/2008
Haaften Kloppenhofstraat /Dreef 1.351,01 823,03 2.174,04 8 2009/2012
Haaften Buitenweg 471,27 908,90 1.380,17 14 2009/2013
Haaften Molenstraat/Kerkepad 2.959,03 2.959,03 2009/2011
Haaften Molenstraat 21 118,34 118,34 2009/2013

4.774.591,13 1.851.454,11 2.382.921,90 4.243.123,34 365 28 120.570
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Toelichting

Nog niet in exploitatie genomen gronden:

a. Grond eigendom gemeente

 Ophemert Slingerbos (incl. voormalig Lacet) 
Boekwaarde per  31 december 2008: € 311.610,-- 
In het verleden zijn gronden aangekocht van de familie Lacet met aanvankelijk de gedachte 
dat hier een multifunctioneel accommodatie zou kunnen komen. Omdat het MFC – kulturhus – 
nu op het terrein komt naast de basisschool en van de gymzaal van Ophemert én in 2008 
naastgelegen gronden te koop werden aangeboden, zal dit perceel ontwikkeld gaan worden 
tot woningbouwlokatie. In december 2008 heeft de raad ingestemd met de aankoop van twee 
aanliggende percelen (totaal groot 26.977 m2) en een voorbereidingskrediet van 2 miljoen 
beschikbaar gesteld. Het notariële transport zal naar verwachting in 2009 plaatsvinden, nadat 
de uitkomsten van de gewenste onderzoeken bekend zijn. In de boekwaarde per 31 december 
2008 zit derhalve nog niet de aankoop van voornoemde percelen. De boekwaarde per 31 
december 2008 (=aanschaffingsprijs Lacet, bijkomende verwervingskosten, rente, kosten 
onderzoeken en apparaatskosten) uitgedrukt in een vierkante meter prijs bedraagt € 25,92. 

 Tuil Klingelenberg Noord
Boekwaarde per 31 december 2008: € 593.738,--
In het najaar van 2008 is door de raad een voorbereidingskrediet gevoteerd voor de aankoop 
van 16.595 m2 grond van de Stichting Vicary Tuil. Deze gronden zijn voor vervangende 
nieuwbouw CBS Klingelenburg Tuil en woningbouwontwikkeling. Het notariële transport heeft 
in december 2008 plaatsgevonden. Momenteel worden de nodige onderzoeken uitgevoerd.  
De boekwaarde per 31 december 2008 (=aanschaffingsprijs, bijkomende verwervingskosten 
en onderzoek- en apparaatskosten) uitgedrukt in een vierkante meter prijs bedraagt € 35,78. 

b. Grond (nog) niet in eigendom gemeente, betreft vooronderzoekskosten

 Stedelijke ontwikkeling Rondweg Est.
Boekwaarde per 31 december 2008: € 215.098,-- 
Op grond van de Wet Voorkeursrecht gemeenten is twee jaar geleden het besluit genomen 
voor de gronden gelegen tussen de rondweg en de bestaande bebouwing van Est. 
Op basis van de uitkomsten van met name de archeologie onderzoeken is de conclusie 
getrokken dat deze ontwikkeling economisch niet haalbaar is. 
In de raadsvergadering van maart 2009 j.l. heeft de raad besloten om af te zien van de 
aankopen én het in ontwikkeling brengen van de gronden. Nog onderzocht zal worden of een 
deel van de gemaakte kosten en mogelijkerwijs ook bovenplanse kosten op basis van de nog 
op/vast te stellen structuurvisie bij een eventuele toekomstige ontwikkeling kunnen worden 
verhaald op grond van de Grondexploitatiewet. De uiteindelijk niet verhaalbare kosten zullen 
worden afgeboekt. Met inachtneming van de voorschriften van de B.B.V. (Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten) is in het boekjaar 2008 ten laste van de reserve 
bouwgrondexploitaties een voorziening getroffen voor het nu bekend zijnde verlies ad             
€ 230.853,--. In 2009 zal naar verwachting de definitieve (financiële) afwikkeling plaatsvinden.

  
 Waardenburg-West

Boekwaarde per 31 december 2008: € 0,--
In 2007/2008 hebben onderzoeken plaatsgevonden op de beoogde locatie en  is overleg 
geweest met de eigenaren over mogelijke aankoop. Het is helaas niet mogelijk gebleken om 
tot overeenstemming te komen en deze locatie te gaan ontwikkelen tot bedrijventerrein. De 
totale kosten ad € 20.557,-- worden in dit jaar direct als verlies ten laste van de reserve 
bouwgrondexploitatie gebracht. 

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 61 van 122, versie 26 mei 2009



 Haaften - Noord
Boekwaarde per 31 december 2008: € 19.246,--
De raad heeft in de september vergadering van 2008 ingestemd met het  Een aantal 
onderzoeken is uitgevoerd en bekend. Naar verwachting zullen medio 2009 de gronden 
formeel worden aangekocht door de gemeente. Momenteel wordt bezien of het MFC Haaften 
op deze locatie kan worden gevestigd. Afhankelijk van de uitkomsten is het denkbaar dat een 
deel van de gronden eerder dan 2012 in exploitatie zullen worden genomen.

 Varik – Dr. D.M. van Londenstraat
Boekwaarde per 31 december 2008: € 0,--
Aan de gemeente werd een perceel aan de Dr. D.M. van Londenstraat te koop aangeboden.
Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden, eveneens met naburige eigenaren van percelen 
in verband met een mogelijke financieel haalbare exploitatie. Helaas moest de conclusie 
worden getrokken dat door vele onzekerheden/problemen – ontwikkeling pas ná 2015 omdat 
percelen buiten de rode contouren liggen, géén 100 % zekerheid over de mogelijkheden en 
beperkingen van provincie en waterschap en in verband met financiële haalbaarheid verplichte 
overeenstemming met alle drie de eigenaren – om niet tot aankoop van deze gronden over te 
gaan. De gemaakte kosten, totaal € 11.028,-- worden in dit jaar direct als verlies ten laste van 
de reserve bouwgrondexploitatie gebracht. 

c. Gronden eigendom projectontwikkelaars. Op basis van overeenkomst kostenvergoeding  
voor gemeente.

 Haaften Molenstraat/Kerkepad
Boekwaarde per 31 december 2008: € 2.959,--
Een projectontwikkelaar heeft het voornemen om in dit gebied 13 woningen te bouwen. In de 
commissie ruimte en de raadsvergadering van maart 2009 is een kaderstellende notitie 
voorgelegd. Deze is niet geaccordeerd en zal opnieuw in procedure worden gebracht.

 Haaften Molenstraat 21
Boekwaarde per 31 december 2008: € 118,--
Het college heeft een positieve grondhouding aangenomen ten aanzien van de ontwikkeling 
door een derde van woningbouw (7 à 8 appartementen) op voornoemde locatie.

In exploitatie genomen gronden

a. Gemeente koopt/heeft aangekocht en verkoopt/heeft verkocht aan derde

 Ruimte voor ruimte Beuningen 2e fase Ophemert 
Boekwaarde per 31 december 2008: € - 478.574,--.
Dit gebied is in het kader van Ruimte voor ruimte (RvR) ontwikkeld. Op deze locatie worden 
13 woningen gebouwd, waarvan 9 Ruimte voor ruimte woningen. 
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. In 2009 wordt het woonrijp maken ter hand 
genomen. Bij het opstellen van de jaarrekening dient volgens de B.B.V. (Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten) rekening gehouden te worden met het 
realisatiebeginsel. Dit houdt in dat positieve resultaten (winsten) pas in de jaarrekening 
worden verwerkt als zij vaststaan en zijn gerealiseerd. Als de winst vast staat dient deze te 
worden verantwoord. Gelet op het vorenstaande en het feit dat de laatste te maken kosten van 
woorijpmaken nauwkeurig bekend zijn op grond van de aanbesteding, is ten gunste van de 
reserve bouwgrondexploitatie € 550.000,-- winst gebracht in 2008.
Naar verwachting wordt eind 2009 deze exploitatie gesloten.

 Ruimte voor ruimte Versendaal, Van Galen Varik
Boekwaarde per 31 december 2008: € 2.950.762,-- 
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De gemeente is eigenaar van dit gebied tussen de molen en Kerkstraat – één kavel is van Van 
Galen – waarop aanvankelijk 38 woningen gebouwd zouden 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 2007 aan de provincie 
betaald. Naar aanleiding van opmerkingen van de monumentencommissie naar de mogelijke 
aanwezigheid van resten van “het Huis van Varik”, is aanvullend nader onderzoek en 
vervolgens een archeologisch sleuven onderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren kwam dat er 
restanten aanwezig zijn.
Vervolgens is met de Grontmij gekeken naar mogelijke oplossingsvarianten. In het najaar 
2008 is uiteindelijk één variant voorgesteld en ook voorgelegd aan de projectontwikkelaar. 
Mede onder invloed van de economische financiële crisis heeft de projectontwikkelaar hierop 
recentelijk gereageerd door een nieuw plan in te dienen voor 50 woningen. Naar de 
haalbaarheid hiervan vindt momenteel onderzoek en overleg plaats, met als uitgangspunt dat 
de projectontwikkelaar de extra kosten voor zijn rekening dient te nemen. Ook ten aanzien van 
de overeengekomen rentevergoeding worden de nodige gesprekken gevoerd. Met de 
projectontwikkelaar is overeengekomen dat deze 4% rente vergoed. Ook mede door de 
economische crisis is deze nu van mening dat slechts 2% kan worden vergoed.
Door de moeizame voortgang en strubbelingen moet het aanvankelijke verwachte kleine 
positief exploitatiesaldo van begin 2008 voor de gemeente neerwaarts worden bijgesteld.
Uitgaande van de overeengekomen rentevergoeding van 4% komt het verwachte 
eindresultaat nog uit op € 171.095,-- verlies. Een eventuele verlaging van de rentevergoeding 
naar 2% doet het eindresultaat zelfs uitkomen op een verlies van € 420.000,--. 
Met inachtneming van de voorschriften van de B.B.V. (Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten) is in het boekjaar 2008 ten laste van de reserve bouwgrond-
exploitaties een voorziening getroffen voor het nu bekend zijnde verlies ad € 171.095,--. 
Mogelijkerwijs dat in 2009 in overleg met de projectontwikkelaar en ook met de provincie in het 
kader van de Ruimte voor ruimteregeling enige financiële positieve ruimte kan worden 
gecreëerd teneinde het verwachte verlies terug te dringen. 

 Ruimte voor ruimte Heesselt, Donkerstraat 
Boekwaarde per 31 december 2008: € 652.474,--
Met de grondeigenaar De Jong is een koopovereenkomst opgesteld en getekend. Notarieel 
transport vindt op verzoek van één van de partijen plaats. 
In juni 2007 is de raad akkoord gegaan met het exploitatiekrediet. Met de projectontwikkelaar 
is 22 november 2007een koop-/ontwikkelingsovereenkomst afgesloten voor dit perceel 
waarop10 woningen gebouwd mogen worden waarvan 5 RvR-woningen.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft in het najaar 2008 ter visie gelegen. Er is één zienswijze 
en één bezwaar binnengekomen. Het bezwaar komt van de eigenaar van het aanliggende 
perceel in verband met een spuitzone. De gemeente is met desbetreffende persoon in overleg 
over een mogelijke oplossing. 
In de samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar 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 dient de rente over 
koopsom van het perceel door de projectontwikkelaar aan de gemeente te worden vergoed.
De projectontwikkelaar vindt de uitvoering van het project financieel moeilijk, hetgeen zich uit 
in een afwachtende houding met het indienen van de aanvraag bouwvergunning.
Inmiddels is door de projectontwikkelaar verzocht om twee extra woningen te mogen bouwen.
De provincie staat hier welwillend tegenover.
Indien de uitvoering conform de gesloten overeenkomst met de projectontwikkelaar zal 
plaatsvinden, sluit deze exploitatie met een positief resultaat voor de gemeente. 

 

b. Gronden eigendom projectontwikkelaars. Op basis van overeenkomst kostenvergoeding  
voor gemeente.
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 Ruimte voor ruimte Opijnen, Oude Zandstraat (Gebied aan de Waalbandijk ten westen 
van de Nieuwe stoep).

Boekwaarde per 31 december 2008: € 14.848,-- 
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. Gebleken is dat de bijdrage in de kosten 
voor ambtelijke uren en externe adviezen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden 
(langere procedure met renteverlies, meerdere onderzoeken, vele reactie’s) te laag is 
geraamd. Na uitvoering van alle werken (omstreeks 2010) is de voorlopige inschatting dat de 
gemeente € 22.590,-- te weinig in rekening heeft gebracht. Intern zijn inmiddels maatregelen 
getroffen om dit voor nieuwe soortgelijke exploitaties zoveel als mogelijk te voorkomen. Hierbij 
zal ook rekening gehouden moeten worden met de nog te verwachten normeringen 
plankosten op grond van de Grondexploitatiewet. Met inachtneming van de voorschriften van 
de B.B.V. (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is in het boekjaar 
2008 ten laste van de reserve bouwgrondexploitaties een voorziening getroffen voor het nu 
bekend zijnde te verwachten verlies ad € 22.590,--. Naar verwachting zal deze exploitatie in 
2010 worden afgesloten.

 
 Ruimte voor ruimte Varik, Walgtsestraat.

Boekwaarde per 31 december2008: € - 32.302,--
Door de grondeigenaar Laponder is met een projectontwikkelaar een intentie overeenkomst 
afgesloten voor de aankoop en ontwikkeling in het gebied van 31 woningen waarvan 5 RvR- 
woningen. De samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar en het planschade-
contract is afgesloten. De projectontwikkelaar heeft aan de gemeente een bedrag van             
€ 191.500,-- betaald waarin zijn begrepen de gemaakte en te maken kosten van planvoor-
bereiding, planbegeleiding, toezicht, bovenwijkse voorzieningen en kunstfonds. Dit bedrag is 
exclusief de leges voor de behandeling en afhandeling van vrijstellingsprocedure, bouw-
vergunningaanvraag 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 31 december 2008: € 18.879,--
Op deze locatie aan de Melssingdreef was 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 planvoor-
bereiding, planbegeleiding, toezicht, bovenwijkse voorzieningen en kunstfonds. Dit bedrag is 
exclusief de leges voor de behandeling en afhandeling van vrijstellingsprocedure, bouw-
vergunningaanvraag en planschadevergoeding. In voornoemd bedrag is € 16.246,-- begrepen 
voor de kosten van ambtelijke ondersteuning. Mede naar aanleiding van het vaststellen van de 
Geurverordening, heeft de gemeenteraad in december 2008 een motie aangenomen waarin 
het college wordt verzocht om binnen de gestelde kaders van de Visie Wonen en Werken te 
komen met een aangepast bouwplan en dit terug te koppelen naar de raad uiterlijk juni 2009.  
Er ligt nu een uitgewerkt plan voor 17 woningen waarvoor een nieuwe bestemmingsplan 
procedure zal moeten worden gevolgd. Door verschillende oorzaken waaronder bewerkelijke 
onderzoeken, de wijze van tijdsverantwoording (uren die geschreven hadden kunnen/moeten 
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worden op het product bestemmingsplan procedure in plaats van dit “project”) en de extra 
uren door aanpassing van het plan leiden ertoe dat de raming aan het eind van looptijd € 
29.823,-- te laag zal zijn.
Intern zijn inmiddels maatregelen getroffen om dit voor nieuwe soortgelijke exploitaties zoveel 
als mogelijk te voorkomen. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden met de nog te 
verwachten normeringen plankosten op grond van de Grondexploitatiewet. Met inachtneming 
van de voorschriften van de B.B.V. (Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten) is in het boekjaar 2008 ten laste van de reserve bouwgrondexploitaties een 
voorziening getroffen voor het nu bekend zijnde te verwachten verlies ad € 29.823,--. 
Bij een voorspoedig verloop is de verwachting dat deze exploitatie in 2010 kan worden 
afgesloten.

 Klingelenberg Tuil
Boekwaarde per 31 december 2008: € - 46.635,--
Dit betreft de voormalige camping waarvan een projectontwikkelaar eigenaar is en circa 180 
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.
De samenwerkingsovereenkomst en planschadecontract zijn in oktober 2007 ondertekend. De 
bijdrage wordt geïnd 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 31 december 2008: € 17.349,--
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 € 23.216,-- zal zijn. Met inachtneming van de 
voorschriften van de B.B.V. (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) is 
in het boekjaar 2008 ten laste van de reserve bouwgrondexploitaties een voorziening getroffen 
voor het nu bekend zijnde te verwachten verlies ad € 23.216,--. Naar verwachting zal deze 
exploitatie in 2009 worden afgesloten.

 K. Doormanstraat Hellouw
Boekwaarde per 31 december 2008: € 0,-- 
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. In 2008 heeft de projectontwikkelaar 
laten weten dat het project is afgerond en dat de openbare voorzieningen kunnen worden 
overgedragen aan de gemeente. Het eindresultaat van deze exploitatie komt uit op een tekort 
van € 16.413,--. Concrete oorzaken voor het tekort op de ambtelijke uren zijn niet direct te 
herleiden. Het heeft te maken met een combinatie van onjuiste tijdsverantwoording en een te 
lage inschatting van de te verwachte uren. Ervaring leert dat met name de kleine projecten 
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ambtelijk arbeidsintensiever zijn dan grotere projecten. Voornoemd verlies ad € 16.413,-- is in 
de jaarrekening ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie gebracht. 

 Haaften Kloppenhofstraat / Dreef 
Boekwaarde per 31 december 2008: € 2.174,-- 
Het initiatief komt van een projectontwikkelaar om op dit perceel 8 woningen te mogen 
bouwen. In april 2008 heeft het college besloten een positieve grondhouding aan te nemen ten 
aanzien van de totale ontwikkeling. 

 Haaften Buitenweg 
Boekwaarde per 31 december 2008: € 1.380,--
Een verzoek is ingediend om 14 woningen te mogen bouwen. Door het college is dit project in 
principe positief beoordeeld. Het waterschap en de projectontwikkelaar zijn in overleg voor 
een aanvaardbare oplossing ten aanzien van de uitkomsten van de watertoets. In januari 2009 
is een ruimtelijke onderbouwing binnengekomen. 

Financiële positie 

Bepaling buffer algemene reserve bouwgrondexploitatie  
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 
gronduitgifte 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) verwachte maximale boekwaarde. Voor 
deze berekening wordt uitgegaan van de boekwaarde van de complexen per 1 januari 
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 2½ jaar rente van 6% bij een gemiddelde doorlooptijd van 5 jaar.

Berekening stand buffer per 1-1-2009:
De boekwaarde op 31 december 2008 van de grondexploitatie complexen bedraagt 
€ 4.243.123,-- . Dit bedrag wordt vermeerderd met 50% van de te verwachten nog te maken kosten in 
2009  (met name genoemd aankoop gronden Haaften Noord, Slingerbos Ophemert, en 
woonrijpmaken Beuningen 2e fase Ophemert) à € 1.800.000,--. 
Bij elkaar opgeteld  € 6.043.123,-- à 15 % maakt dat de buffer per 1 januari 2009 gesteld dient te 
worden op € 900.000,-- afgerond.
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De werkelijke stand van de reserve per 1 januari 2008 bedroeg € 934.481,--. 
In 2008 wordt de reserve aangewend met € 558.653,--:

 €  16.413,--: afsluiten complex Karel Doormanstraat te Hellouw; 
 €  20.557,--: niet doorgaan van de ontwikkeling van Waardenburg-West;
 €  11.028,--: niet doorgaan van de ontwikkeling van Dr. DM van Londenstraat te Varik;
 €  12.541,--: kosten juridische bijstand gerechtelijke procedure afwikkeling 

Blankenburgsestraat Ophemert;
 €  10.939,--: gemaakte kosten juridische bijstand gerechtelijke procedure planschade met 

projectontwikkelaar van de reeds afgesloten exploitatie ’t Zandpad Opijnen;
 €    9.598,--: voorbereidingskosten in verband met invoering nieuwe grondexploitatiewet per 1 

juli  2008;
 € 477.577,--: ingestelde voorziening voor de opvang van de te verwachten verliezen op de   

exploitaties:
* Molenblok Varik € 171.095,--
* Oude Zandstraat Opijnen €   22.590,--
* Melssinghdreef Kruijt Tuil €   29.823,--
* Hoenderkampen Hellouw €   23.216,--
* Rondweg Est € 230.853,--

Toegevoegd aan de reserve in 2008:
 € 550.000,--: tussentijdse winstneming op het bouwgrondcomplex Beuningen 2e fase 

Ophemert

Op 31 december 2008 bedraagt de reserve bouwgrondexploitatie € 925.828,--, hetgeen volgens de 
berekening voldoende zou moeten zijn om als buffer te fungeren voor risico’s.

Tussentijdse winstneming
De nota waarin nadere spelregels ten aanzien van het afsluiten van grondexploitaties en de wijze van 
winstneming worden voorgesteld, wordt in het voorjaar 2009 aan het college en de auditcommissie 
voorgelegd. Rekening houdend met de B.B.V. (Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten) en Nadere richtlijnen Accountant Deloitte (handboek: Gemeente Governance 
Grond(ig)beleid) en met de tot nu uitgevoerde ongeschreven regels waarbij risicomijdend wordt 
geopereerd, wordt voorgesteld het beleid ten aanzien van verlies en winstneming grondexploitaties 
voor Neerijnen vanaf 1 januari 2009 als volgt toe te passen:
Winst binnen een exploitatieopzet of afzonderlijk deel daarbinnen, kan alléén tussentijds genomen 
worden als:

- Alle kosten van een complex geheel zijn gedekt door gerealiseerde verkopen. Iedere 
verdere verkoop is dus pure winst.

- Bijna alle kosten zijn gemaakt én ook de behoedzaam geraamde nog te maken 
laatste kosten zijn geheel gedekt door gerealiseerde verkopen.

- De gerealiseerde verkopen de gemaakte kosten overtreffen én de behoedzaam 
geraamde nog te verkrijgen verkoopopbrengsten aanmerkelijk hoger zijn dan de 
behoedzaam geraamde nog te maken laatste kosten. Deze situatie kan zich voordoen 
bij locaties met een relatief grote winstgevendheid.

Verlies wordt genomen bij de jaarrekening zodra deze bekend is. Bij het afsluiten van een (nog niet 
opgestarte) exploitatie wordt het verlies direct afgeboekt, voor nog lopende exploitaties wordt voor de 
te verwachten verliezen een voorziening getroffen.

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 onder andere naast de gewenste omvang van 
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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 is een aanvang 
gemaakt met het opstellen van de structuurvisie. In de begroting 2008 waren hiervoor de middelen 
gereserveerd.
Op 1 december 2008 bedroeg voornoemde reserve € 553.112,--. In verband met verkoop bouwgrond 
in  Beuningen 2e fase Ophemert wordt aan deze reserve in 2008 ca € 56.000,-- toegevoegd en 
€ 20.000,-- onttrokken voor groot onderhoud aan de dorpshuizen.

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,  Slimwei Waardenburg en De Geer te Ophemert.
De resterende werkzaamheden voor ’t Rot te Varik (behoudens nog aan te leggen verharding achter 
de woningen voor € 15.000,--), De Geer Ophemert en ‘t Overrijke te Haaften zijn in 2008 volledig 
afgerond. Op 31 december 2008 bedraagt deze reserve € 434.865,--, hetgeen voldoende is om de 
nog resterende werkzaamheden uit te voeren op Slimwei.

3.5. Paragraaf Bedrijfsvoering

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 en de bestuurlijke 
organisatie. De inwoner mag erop vertrouwen dat de gemeente de gelden doelmatig, doeltreffend en 
rechtmatig besteedt en dat ze een betrouwbare partner is voor onze burger, het bedrijfsleven en 
instellingen en transparant is.

In 2008 zijn de volgende maatregelen gerealiseerd:
- Implementatie van een integraal vergunningensysteem

Met het integraal vergunningensysteem kunnen alle in de gemeente voorkomende
vergunningen verleend worden. In 2008 heeft het nieuwe systeem SBA (Stadsbeheer 
Administratie) gedraaid naast het bestaande systeem. Vanaf 1 januari 2009 is SBA volledig 
ingevoerd. Het is nu ook mogelijk dat burgers via internet de voortgang van de 
vergunningaanvraag globaal kunnen volgen.

- Aanpassen loketten
De fysieke loketten voor de burgers zijn aangepast, zodat er nu meer klantgericht gewerkt kan
worden.

- Digitale dienstverlening
In 2008 zijn meerdere producten opgenomen die digitaal verleend kunnen worden, zoals het 
aanvragen van een kapvergunning, een uittreksel uit de burgelijke stand of een verhuizing 
doorgeven. Daarnaast is de website verbeterd en zijn we gestegen van plaats 415 naar 185 
van gemeentelijke websites.

- Interne controle rechtmatigheid
De interne controle op de rechtmatigheid van de financiële beheershandeling is verder
geborgd in de organisatie.

- Kostendekkendheid leges
Er zijn stappen gezet in het meer efficiënter werken en de kostprijzen van de rechten en leges 
zijn opnieuw berekend. Een aantal leges zijn vanaf 1 januari 2009 verhoogd, bijvoorbeeld het 
rioolrecht. 

Ons bedrijf (de ambtelijke organisatie)
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 bevoegd-
heden hebben we lager in de organisatie neergelegd. De productieve uren zijn aanzienlijk 
toegenomen en de organisatie is platter. We richten ons op kostenreductie en optimalisering van onze 
dienstverlening.
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In 2008 heeft er weer een “tussenbalans” plaatsgevonden. Een evaluatie van de laatste organisatie 
verandering.
Het doel en resultaat van de tussenbalans zijn:

- het verkrijgen van inzicht in de huidige performance en het functioneren van Neerijnen in 
relatie met wat is beoogd met de organisatieverandering;

- het verkrijgen van aandachtspunten, die van belang zijn voor verdere verbetering;
- de synergiemogelijkheden in beeld krijgen;
- inzicht in de bestuurlijke- en ambtelijke relaties;
- inzicht in de scheiding ontwikkeling en beheer;
- inzicht in de bedrijfsvoering van de onderdelen.

De uitkomsten van de tussenbalans zijn in 2008 verder geïmplementeerd in de organisatie. Het aantal 
managementfuncties is terug gebracht en deze lijn zet zich voort in 2009. Aandachtspunt is het 
integraal werken.
Processen en procedures zijn aangepast om een nog betere dienstverlening te bewerkstelligen. Ook 
is continu gekeken naar het nut en de noodzaak van regels en procedures en zijn voorstellen 
opgesteld om bepaalde regels te schrappen. 
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;
- maximale toegankelijkheid.

In 2008 zijn de doorlooptijden in een aantal gevallen teruggebracht. Het proces vergunning verlening 
is met twee weken versneld. Dat komt door de invoering en aanpassing van de huidige mandaat-
regeling. Door invoering van het SBA-pakket zal de vergunning verlening verder worden bekort. In 
welke mate dat zal zijn is nu nog niet geheel bekend. 
Er wordt nu ook gewerkt met automatisch aangemaakte bevestigingen op inkomende brieven van 
burgers. Daarnaast is het Burgerservicenunmmer ingevoerd.

Personeel
De gemeente heeft te maken met een voortdurende groei van het aantal taken, ondanks het 
rijksprogramma “Andere Overheid”. Deze taken worden steeds complexer. Daarnaast volgen allerlei 
wijzigingen van regelingen en wetten elkaar in sneltreintempo op. Het management  heeft ook in 2008  
maximale aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden en heeft gewerkt aan een klimaat waar 
de medewerkers er toe doen.

Formatie 
De formatie is vanaf 2007 gedaald, onder meer door het werk anders te organiseren, meer samen te 
werken en taken eventueel op afstand te plaatsen. Eind 2008 was de formatie 69,1 fte. In 2007 was 
de formatie 71,5 fte.
Door kennis en capaciteit te bundelen kan de continuïteit 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 met 
Geldermalsen en Lingewaal wordt er samengewerkt op het terrein van Integrale Veiligheid en 
Brandweer (IVR). Per 1 januari 2009 is Geldermalsen uit de IVR gestapt. 
Vanaf 1 januari 2009 is het cluster belastingen overgegaan naar de BSR (Belasting Samenwerking 
Rivierenland). Ook wordt er meer en meer met elkaar ingekocht en aanbesteed. 
Met betrekking tot de inhuur van personeel van derden wordt een uiterst terughoudend beleid 
gevoerd. Dit beleid is overigens al in 2007 in gang gezet. Uitgangspunt is dat geen extern personeel 
ingehuurd wordt tenzij de noodzaak hiervan aangetoond wordt. Uitbesteden is een gemotiveerde 
uitzondering. Het gevolg van deze beleidswijziging is dat bij uitval van personeel niet alles volgens 
planning kan worden uitgevoerd en dat zonodig prioriteiten gesteld moeten worden.

Automatisering
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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 ook 
mogelijk. De website van de gemeente is vernieuwd in 2008 en wij waren als één van de eerste 
gemeenten in deze regio actief met DigiD. De burger kan vanuit huis een product digitaal bestellen en 
direct afrekenen. In 2008 is het aantal producten uitgebreid. 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. 

Communicatie
Communicatie is en blijft zeer belangrijk en verlangt voortdurend veel aandacht. Op verschillende 
manieren wordt 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 is de gemeentelijke website verbeterd en daarmee is de service naar de burger 
toegenomen. In 2008 zijn we overgegaan op een nieuwe lay-out voor gemeentelijke publicaties en per 
1 januari 2009 wordt de informatierubriek opgenomen in Het Kontakt (voorheen Nieuwsblad 
Geldermalsen). Ook is er gewerkt aan het burgerjaarsverslag 2008 in nieuwe vorm met daarin een 
overzicht van belangrijke gebeurtenissen in Neerijnen.

Planning en control
In 2008 zijn belangrijke stappen gemaakt inzake de verdere professionalisering van de planning en 
control-functie binnen de gemeente Neerijnen.
Enkele voorbeelden zijn:

- Het uitvoeren van de interne controle conform het Interne Controle Plan.
- Het implementeren van een nieuw Financieel pakket.
- Het opschonen van de financiële administratie waaronder de overlopende activa en passiva.
- Het tussentijds aansluiten van de financiële administratie.
- Het opstellen en vaststellen van de financiële verordening.
- De actualisatie van de nota reserves en voorzieningen.
- Integreren juridische controlling in de bedrijfsvoering.
- Verbetering afstemming begroting, financiële verantwoording en rechtmatigheid en verwerking 

balansposities in administratie inzake Sociale Zaken.

Met het realiseren van deze punten komt het moment dat de organisatie in-control is met rasse 
schreden dichterbij.

Organogram gemeente Neerijnen, situatie 31 december 2008
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3.5.1. Doelmatigheid en rechtmatigheid  
In de Gemeentewet was bepaald dat de doelmatigheid en rechtmatigheid van de administratie en van 
het beheer moeten worden gewaarborgd en getoetst. Bij de invoering van het dualisme heeft er ten 
aanzien van het onderdeel doelmatigheid een verschuiving plaats gevonden van toetsing door een 
accountant naar toetsing door de raad door middel van bijvoorbeeld de rekenkamer(functie).
Hiertoe dient enerzijds de raad regels te stellen die de doelmatigheid en de rechtmatigheid 
waarborgen (beheers- en controleverordening) en anderzijds dient de accountant bij zijn controle van 
de rekening van de gemeente deze borging van de rechtmatigheid te toetsen.

In artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet is opgenomen dat de Raad er door regels voor moet 
zorgen dat de organisatie van de administratie en het beheer van de vermogenswaarden voldoen aan 
de eisen van de doelmatigheid en controle. Met andere woorden: de Raad dient een verordening vast 
te stellen die waarborgen schept voor (het vergroten van) doelmatigheid en rechtmatigheid. De Raad 
heeft deze verordening op 18 maart 2004 vastgesteld.

Wanneer er gesproken wordt over rechtmatigheid, dan komen daar de volgende aspecten aan de 
orde:

- deugdelijkheid van de financiële verantwoording;
- rechtmatigheid van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten;
- misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen;
- ordelijk en controleerbaar financieel beheer.
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In het kader van rechtmatigheid is in bijlage 5.1 een analyse opgenomen van de begrotingsafwijkingen 
en in bijlage 5.2 een analyse van de begrotingsrechtmatigheid.

3.6. Paragraaf Financiering 

Inleiding
Op 1 januari 2001 is de wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) in werking getreden. In 
deze wet worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en 
uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Naast de van hogerhand opgelegde 
regels, geven de individuele gemeenten zelf een nadere inkadering door het vaststellen van een 
treasurystatuut. In 2007 is het nieuwe Treasurystatuut van de gemeente Neerijnen door het college 
vastgesteld.

Per 1 januari 2009 treedt de Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in werking. De 
wetswijziging is met name bedoeld ter verbetering van de financieringsfunctie.
De wet is gewijzigd op een beperkt aantal punten. De belangrijkste zijn:

- Beëindiging van de hypotheekverstrekking aan eigen personeel.
- Mogelijkheid tot variabele kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regeling.
- De kwartaalrapportages voor het toezicht op de kasgeldlimiet vervallen. De informatie hierover 

wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag.
- De gewijzigde renterisiconorm: de jaarlijkse verplichte renteaflossingen en renteherzieningen 

mogen voor gemeenten niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

De uitvoering van het treasurybeleid binnen de kaders van het Treasurystatuut vereist een planning- 
en controlcyclus met een daaraan verbonden verantwoordingsinformatie. De gemeenteraad 
mandateert de uitvoering van de treasury-activiteiten aan de ambtelijke organisatie, daarom is in het 
treasurystatuut vastgelegd welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de uitvoerende 
ambtenaren hebben. Een van de verantwoordelijkheden is het periodiek informeren van de raad over 
de treasury-activiteiten. In de begroting leggen wij u de beleidsplannen met betrekking tot de 
treasuryfunctie voor. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het in dat jaar uitgevoerde 
treasury-activiteiten. 

Treasurybeheer

Resultaat financiering en rentelasten
Bij het vaststellen van de begroting 2007 is uitgegaan van een totale doorverdeling van de rentelasten 
tegen een vast percentage van 5,5 %, tenzij een ander percentage is afgesproken (bijvoorbeeld bij 
begraafplaatsen, riolering, bouwgrondexploitatie en verstrekte geldleningen). Het niet verdeelde saldo 
van de rentelasten en –baten wordt in één bedrag naar de exploitatie verdeeld bij het onderdeel 
algemene dekkingsmiddelen.

Financieringsbeleid
Uitgangspunt is dat bij een normale rentestructuur (lange rente is hoger dan de korte rente) tot aan de 
kasgeldlimiet kort gefinancierd wordt via het aantrekken van daggeld en dat boven deze limiet er 
langdurige (vaste) geldmiddelen worden aangetrokken. Het bedrag aan opgenomen kasgeld ultimo 
2008 bedroeg € 0,00. Per ultimo 2007 was voor € 6.500.000,-- aan kasgeld opgenomen.
In 2008 zijn een tweetal vaste geldleningen afgesloten voor een totaalbedrag van € 8.000.000,--. Deze 
leningen zijn met name afgesloten voor de herfinanciering van de kasgeldleningen en in verband met 
de aflossing van een vaste geldlening van € 2.500.000.

Beleggingen
In 2001 heeft de gemeente Neerijnen de opbrengst van de verkoop van het gasbedrijf van € 3.630.242 
(NLG 8 miljoen) in een Garantiemandaat bij de ABNAMRO belegd. Dit product heeft een looptijd van 
20 jaar (tot 1-9-2021) en heeft een hoofdsomgarantie van € 3.630.242. Dit houdt in dat aan het eind 
van de looptijd in ieder geval de hoofdsom uitgekeerd wordt. Daarnaast wordt elk jaar een uitkering 
gedaan van € 136.134 (3,75% van de hoofdsom).
Om er voor te zorgen dat in 2021 de hoofdsom uitgekeerd kan worden is er een obligatie aangekocht 
met een looptijd van 20 jaar. Met een klein deel van het ingelegde bedrag (het actieve deel) wordt 
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belegd in beleggingen met hoog verwacht rendement en hoog risico. Door de wereldwijde financiële 
crisis is de waarde van dit actieve deel aanzienlijk gedaald. De waarde van het totale pakket is per 1 
april 2009 € 4.433.167,--. Het rendement vanaf 2001, inclusief de jaarlijkse stortingen, komt hiermee 
op  € 1.655.863,--. Dit is 5,1% gemiddeld per jaar.
Door de overname van ABNAMRO door Fortis en de Royal Bank of Scotland (RBS) is de obligatie die 
zorgt voor de garantie van de hoofdsom in beheer bij RBS. Het risico wat we hierbij lopen is beperkt, 
aangezien RBS op dit moment voor 80% in handen van de Staat is. Overigens is de ABNAMRO, nu 
ze volledig eigendom van de Nederlandse Staat zijn, druk doende om weer een bank te worden die 
het volledige pakket bankzaken kan aanbieden. Om dit te bewerkstelligen zijn zij in onderhandeling 
met de RBS om het beheer van beleggingen, waaronder onze obligatie, weer terug in eigen handen te 
krijgen. De verwachting is dat hierover na de zomer van 2009 meer bekend is. 

Renterisicobeheer
Als maatstaf voor een goed treasurybeleid geldt het renterisico dat wordt gelopen over zowel het lang 
en kort vreemd vermogen. Als richtlijn voor het lang vreemd vermogen wordt gebruik gemaakt van de 
renterisiconorm. Deze norm houdt in dat maximaal over 20% van de vaste schuld per 1 januari een 
renterisico wordt gelopen. Het renterisico over het kort vreemd vermogen wordt bepaald aan de hand 
van de kasgeldlimiet. Deze limiet geeft aan dat de vlottende schuld maximaal 8,5% van het 
begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar mag bedragen.
De kasgeldlimiet voor 2008 kwam uit op een bedrag van €  1.500.000,--.

Ruimte kasgeldlimiet 2008
De gemiddelde ruimte per kwartaal blijkt uit onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000        1e kw       2e kw       3e kw        4e kw
Gemiddeld tekort vlottende middelen 6.540 5.987 6.099 3.082
Kasgeldlimiet 1.500 1.500 1.500 1.500
Ruimte onder kasgeldlimiet 5.040 4.487 5.999 1.582

Het hele jaar was de kasgeldlimiet overschreden. Door het aantrekken van twee langlopende 
geldleningen in het 4e kwartaal 2008 met een totaalbedrag van € 8.000.000,-- is per ultimo 2008 
sprake van een overschot op de vlottende middelen van € 585.000,--.

Renterisiconorm
De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuldpositie van de gemeente. Het 
renterisico wordt bepaald door de som van het bedrag aan herfinanciering en van het bedrag aan 
renteherziening op de vaste schuld. Het percentage voor de risiconorm voor de gemeenten is 
vastgesteld op 20%. Er mag dus per jaar maar 1/5e deel van de langlopende schuld aan rentewijziging 
onderhevig zijn.
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Renterisiconorm 2008 en volgende jaren

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld 
2008-2011,  bedragen * € 1.000

2008 2009 2010 2011

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a -/- 1b) 0 0 0 0

3a Nieuw aan te trekken vaste schuld 7.500 500 500 500
3b Nieuw te verstrekken vaste schuld 0 0 0 0
4 Netto aan te trekken vaste schuld (3a -/- 3b) 7.500 500 500 500

5 Te betalen aflossingen 3.800 1.000 1.000 1.000
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 3.800 500 500 500
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 3.800 500 500 500

 Renterisiconorm
8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 9.217 13.416 12.916 12.416
9 Te hanteren % 20% 20% 20% 20%

10 Renterisiconorm (8 x 9) 1.843 2.683 2.583 2.483

 Toets renterisiconorm
10 Renterisiconorm 1.843 2.683 2.583 2.483

Renterisico op vaste schuld 3.800 500 500 500
11 Ruimte (10 -/- 7) -1.957 2.183 2.083 1.983

3.7. Paragraaf lokale heffingen

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 en de hondenbelasting). Deze laatste categorie van 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 lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid en staan altijd in de 
politieke belangstelling. Deze heffingen raken de burgers namelijk direct in de portemonnee.

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.

Onroerende-zaakbelastingen 
Onder de naam onroerende-zaakbelastingen wordt belasting geheven van de eigenaren en de 
gebruikers van alle woningen, 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. Voor het jaar 2008 zijn de waarden gehanteerd naar de toestand per waardepeildatum 
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1 januari 2007. Met ingang van 1 januari 2006 is het gebruikerstarief voor de categorie woningen 
afgeschaft en worden de gemeenten hiervoor door het rijk gecompenseerd via het Gemeentefonds.

Onderstaand een overzicht van de tarieven per € 2.500,-- WOZ-waarde in onze gemeente.

Belasting-
plichtige

Woningen Niet-woningen
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Eigenaren  €  2,04    €  2,09 €  2,08 € 2,01 €  3,56 €  3,63 €  3,81 € 3,80
Gebruikers €  1,63 €  0,00 €  0,00 € 0,00 €  2,85 €  2,91 €  3,06 € 3,05

Totaal €  3,67 € 2,09 €  2,08 € 2,01 €  6,41 € 6,54 €  6,87 € 6,85

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 m³ water verbruikt wordt en dit afvalwater wordt geloosd op het 
gemeentelijk rioleringssysteem.

De tarieven rioolrecht bedroegen in de afgelopen jaren:
2004 € 134,00
2005        € 146,20
2006        € 160,00
2007        € 174,00
2008        € 192,00

Als gevolg van het in 2004 vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) zijn de tarieven in 2008 
verhoogd met € 10,00 (prijspeil: 2004) met daarbovenop een inflatiecorrectie.

Hondenbelasting
Onder de naam hondenbelasting wordt een belasting geheven ter zake van het houden van een hond 
binnen de gemeente. De tarieven hondenbelasting bedroegen in de afgelopen jaren:

Jaar 1 hond 2e hond volgende hond Kennel

2004 €  38,40 €  51,00 €  58,20 €  219,00
2005 €  39,00 €  51,80 €  59,10 €  222,30
2006 €  40,20 €  53,40 €  60,60 €  228,00
2007 €  41,40 €  54,60 €  62,40 €  234,00
2008 € 43,20 € 56,40 € 64,80 € 241,80

In 2008 heeft de Raad besloten de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2009 af te schaffen.

Toeristenbelasting
Een campingeigenaar betaalt deze belasting aan de gemeente. Op grond van de verordening is per 
overnachting en per persoon een bedrag verschuldigd. De tarieven toeristenbelasting bedroegen in de 
afgelopen jaren:
2004 € 0,32
2005           € 0,32
2006           € 0,33
2007           € 0,75
2008       € 0,77
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Afvalstoffenheffing
Het inzamelen van afval wordt in een samenwerkingsverband (Regio Rivierenland) uitgevoerd door de 
Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) te Geldermalsen. Ook de invordering van de afvalstoffenheffing 
wordt door de Regio Rivierenland uitgevoerd.

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 voor begravingen. 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.

Overzicht lokale heffingen Neerijnen

Naam heffing Tarief
2008

Grondslag 
heffing

Werkelijke
inkomsten

2006

Werkelijke 
inkomsten

2007

Raming 
inkomsten

2008

  Werkelijke 
inkomsten

2008

OZB Diversen Waarde / € 2.500 1.449.160 1.550.486 1.377.942 1.402.163

Rioolrechten  € 192,00 Aansluiting 747.838 821.291 908.753 911.021

Hondenbelasting Diversen Aantal honden 42.806 42.155 48.900 49.035

Toeristenbelasting €      0,77 Overnachting 1.987 2.083 2.900 2.929

Begraafrechten Diversen Gemaakte kosten 201.241 172.343 177.326 197.085

Bijzondere wetten Diversen Gemaakte kosten 16.187 17.671 10.325 20.797

Burgerzaken: gem.  leges Diversen Gemaakte kosten 189.523 215.298 227.925 239.074

Bouwleges Diversen Gemaakte kosten 304.848 373.714 500.000 607.565

Overige legesopbrengsten Diversen Gemaakte kosten 13.396 20.257 15.210 5.914

Kwijtschelding
Gemeenten kunnen, met inachtneming van de Invorderingswet 1990, kwijtschelding verlenen voor 
gemeentelijke heffingen. Hierbij kunnen zij zelf beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk 
is. In Neerijnen kon in 2008 voor de OZB en rioolrechten kwijtschelding worden aangevraagd. Indien 
het netto besteedbaar inkomen onder de door de rijksoverheid bepaalde normen ligt, dan kan men 
voor kwijtschelding in aanmerking komen. In 2008 is er één verzoek om kwijtschelding inzake 
gemeentelijke belastingen voor een totaalbedrag van € 427,-- ontvangen, waarvoor kwijtschelding is  
verleend.
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Deel 2 - JAARREKENING 2008

4. Balans en programmarekening met toelichting

4.1. Waarderingsgrondslagen

De gehanteerde uitgangspunten zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV). 

Vaste activa
De immateriële- en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 
verminderd met afschrijvingen en duurzame waardeverminderingen en in voorkomende gevallen 
verminderd met ontvangen subsidies of ten behoeve van bepaalde investeringen gevormde reserves 
en voorzieningen.

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de 
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Activa met een relatief geringe betekenis worden 
in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. Op vaste 
activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is 
afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De financiële vaste activa zijn deels 
opgenomen tegen verkrijgingswaarde en deels tegen de nominale waarde.

In november 2001 is door de gemeenteraad de nota activabeleid vastgesteld. In deze nota zijn de 
beleidsregels met betrekking tot het investeren en afschrijven vastgelegd ten behoeve van een 
uniform gemeentelijk activabeleid, waardoor toekomstige financiële nadelen in de investeringssfeer 
worden beperkt c.q. weggenomen. De uitgangspunten en financiële effecten van deze nota zijn (voor 
zover deze niet strijdig zijn met de verslagleggingregels in het BBV) in deze jaarrekening verwerkt.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Indien vorderingen dubieus worden 
geacht, dan wordt dit vermeldt in de toelichting bij de betreffende post. Er zijn voorzieningen wegens 
oninbaarheid getroffen (een voorziening voor algemene vorderingen en een voorziening voor de 
vorderingen van sociale zaken). Zie hiervoor ook de risicoparagraaf 3.1.1.

Voorraden
De onder de voorraden opgenomen werken van de grondexploitaties worden gewaardeerd tegen 
verkrijging- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met een renteopslag over het geïnvesteerde 
vermogen en eventueel met tussentijdse toevoegingen aan het eigen vermogen of voorzieningen. 

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva
Voorzover niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het nog te bestemmen resultaat volgend uit de 
programmarekening. Reserves worden gevormd conform de door de raad genomen besluiten. Dit 
geldt eveneens voor de toevoegingen en onttrekkingen. Belangrijke afwijkingen zijn vermeld in de 
toelichting op de balans. Aan de reserves wordt jaarlijks op basis van het in de begroting vastgestelde 
bedrag, rente toegevoegd. Bestemmingsreserves zijn de voor een specifiek doel afgezonderde 
bestanddelen van het eigen vermogen.

Voorzieningen



Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de desbetreffende verplichting c.q. 
het voorzienbare verlies.
Voorzieningen worden gevormd ter afdekking van:
- Verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten 

zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Overige activa en passiva
De waardering van de overige activa en passiva geschiedt in het algemeen op nominale waarde. 
Wanneer hiervan wordt afgeweken is dit in de toelichting bij de desbetreffende post vermeld.

4.2. Grondslagen resultaatbepaling

Deze grondslagen zijn grotendeels ontleend aan de waarderingsgrondslagen. Voor het overige geldt 
dat de lasten en baten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 
hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn; winsten worden eerst 
verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn.

Afschrijvingen
Afschrijving van de activa vindt zowel plaats op lineaire als annuïtaire basis en is gebaseerd op de 
verwachte gebruiksduur. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de financiële verordening van april 
2008. De eerste afschrijving vindt in principe plaats in het eerste jaar na gereedkoming van het 
activum.

Rente
Onder de rentelasten is tevens begrepen de aan de reserves toegerekende rente, de zogenoemde 
“bespaarde rente”. Omdat deze rentelasten niet werkelijk worden betaald, komen zij op één centrale 
plaats binnen de gemeentebegroting en –rekening tot uitdrukking. Namelijk als baten bij het onderdeel 
“Algemene dekkingsmiddelen”. Met ingang van 2004 wordt er niet meer direct rente aan de reserves 
en voorzieningen toegevoegd, maar wordt deze gewoon via de exploitatie toegevoegd.
De rentelasten worden in beginsel middels een vast percentage van 5,5% verdeeld, tenzij hiervoor 
andere afspraken zijn gemaakt. Het resultaat van de niet verdeelde rentelasten en –baten wordt in 
één bedrag aan de exploitatie toegerekend. In afwijking van algemeen aanvaarde grondslagen 
worden uitgaven wegens rente van voor 1 januari 1985 aangegane langlopende geldleningen 
verantwoord in het jaar waarin deze verschuldigd worden. Terzake wordt aan het eind van het 
verslagjaar geen transitorische schuld verantwoord. Ten aanzien van de recente langlopende 
geldleningen wordt wel rekening gehouden met transitorische rente aan het einde van het verslagjaar.

Kostentoerekening
De doorberekening van de kostenplaatsen vindt plaats op basis van het voorcalculatorische tarief.
De doorberekening van de hulpkostenplaats huisvesting vindt plaats op basis van het aantal fte’s.
De doorberekening van de kostenplaatsen Gemeentewerken, BOR, Bouwen & Wonen, MEG en 
Samenlevingszaken vindt plaats op basis van het aantal gewerkte (productieve) uren. De hulpkosten-
plaats Automatisering wordt doorberekend op basis van het aantal fte’s en gewerkte (productieve) 
uren ten behoeve van de beleidstaken van de medewerkers van de afdeling Automatisering. De 
doorberekening van de overige ondersteunende teams vindt plaats op basis van het aantal gewerkte 
(productieve uren) voor de diverse beleidstaken en daarnaast worden de indirecte productieve uren 
doorberekend op basis van het aantal formatieplaatsen. De toerekening van de rentelasten aan de 
kapitaaluitgaven vindt in beginsel plaats op basis van een vast rentepercentage. Een (eventueel) 
saldo op de kostenplaatsen wordt verantwoord op het product saldo kostenplaatsen.
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4.3. Balans per 31 december 2008 

ACTIVA 31-12-2008
 

31-12-2007
 

     

Vaste activa    

    

Materiële vaste activa    

- Investeringen met een economisch nut 8.238.394    7.018.604  

- Investeringen in de openbare ruimte met    

  uitsluitend een maatschappelijk nut 9.671.912     9.765.770  
  17.910.306 16.784.373

Financiële vaste activa    

- Beleggingen 3.630.987 3.630.987

- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen         48.010  48.010  

- Leningen aan  woningbouwcorporaties       802.429  817.648  

- Overige langlopende leningen u/g    4.345.520     3.807.828  

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0  0  

   8.826.946   8.304.473

    
     

Totaal vaste activa   26.737.252  25.088.847

     

Vlottende activa     

     

Voorraden     

- Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden   1.142.770  410.402  
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie    2.622.775  4.364.189  

     3.765.545     4.774.591

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar     

- Vorderingen op openbare lichamen 1.213.325 1.166.482

- Overige vorderingen    1.370.618  1.378.572  
- Overlopende activa 517.442     346.469  

     3.101.385  2.891.523

     
Liquide middelen     

- Kassaldi           4.868  5.679  

- Bank- en girosaldi    0  978.766  

     4.868     984.445

     
Totaal vlottende activa   6.871.798  8.650.559

     

Totaal-generaal   33.609.050  33.739.406
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PASSIVA 31-12-2008  31-12-2007  

     

Vaste passiva    

    

Eigen vermogen    

- Algemene reserve 4.472.628  4.253.474  

- Bestemmingsreserves    

  - Overige bestemmingsreserves 5.665.761  5.323.528  

- Nog te bestemmen resultaat 903.022  1.069.110  

  11.041.410 10.646.112

Voorzieningen    

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 0  0  

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 2.073.804  1.462.880  

- Voorzieningen middelen van derden met een specifieke 0  2.317.957  

  aanwendingsrichting  2.073.804 3.780.837

    
Vaste schulden, rentetypische looptijd van 1 jaar of langer    

- Onderhandse leningen van:     

   binnenlandse banken en overige financiële instellingen 13.416.175  9.217.000  

- Waarborgsommen 1.443  1.443  

- Door derden belegde gelden 44.223  40.555  

  13.461.841 9.258.998

     

Totaal vaste passiva  26.577.055  23.685.947

     

Vlottende passiva    

    

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd    
korter dan één jaar    

- Kasgeldleningen 0 6.500.000

- Bank- en girosaldi 638.675  0  

- Overige schulden 1.757.217  393.633  

  2.395.892 6.893.663

    

    

Overlopende passiva  4.636.103 3.159.826

    

    

     

Totaal vlottende passiva  7.031.995  10.053.459

     

Totaal-generaal  33.609.050  33.739.406

     

Gewaarborgde geldleningen  14.980.548  14.839.673

4.4. Toelichting op de balans 
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4.4.1. Materiële vaste activa 
Vaste activa die in het verleden geheel ten laste van een daartoe gevormde bestemmingsreserve zijn 
gebracht of geheel zijn afgeschreven zijn niet opgenomen in de investerings- en financieringsstaat. 
Tevens worden eventuele investeringsbijdragen van derden en bijdragen uit daartoe gevormde 
bestemmingsreserves in het jaar van ingebruikname in mindering gebracht op de aanschafwaarde van 
het actief. Op grond van de BBV moeten de materiële vaste activa vanaf 2004 worden ingedeeld in 
een tweetal categorieën, namelijk de investeringen met een economisch nut en investeringen met een 
maatschappelijk nut.

De vaste materiële activa worden tussen de 10 jaar en 40 jaar afgeschreven. De afschrijvingstermijn 
van deze investeringen is afhankelijk van de technische levensduur (en indien deze langer is dan de 
economische levensduur is de afschrijvingstermijn afhankelijk van de economische levensduur).
In november 2001 is door de gemeenteraad de nota activabeleid vastgesteld. In deze nota zijn de 
beleidsregels met betrekking tot het investeren en afschrijven vastgelegd ten behoeve van een 
uniform gemeentelijk activabeleid, waardoor toekomstige financiële nadelen in de investeringssfeer 
worden beperkt c.q. weggenomen. De uitgangspunten en financiële effecten van deze nota zijn (voor 
zover deze niet strijdig zijn met de verslagleggingregels in het BBV) in deze jaarrekening verwerkt.

Materiële vaste activa met een economisch nut
 

Bedrijfs-
gebouwen

Gronden 
en 

terreinen

Machines, 
apparaten 

en 
installaties

Vervoer-
middelen

Woon-
ruimten Totaal

Boekwaarde per 1-1-2008 5.717.118 501.609 508.752 271.726 19.399 7.018.604

Correctie boekwaarde 

Overheveling van 
immateriële vaste activa 

Investeringen 1.158.170 70.091 286.246 330.613 1.845.120

Bijdrage derden / 
desinvesteringen

128.050  128.050

Afschrijvingen
269.512 27.966 150.879 47.901 1.021 497.279

Boekwaarde per 31-12-2008 6.477.726 543.734 644.119 554.438 18.378 8.238.395

Tot de posten “bedrijfsgebouwen” en “gronden en terreinen” behoren de elf schoolgebouwen voor het 
openbaar en bijzonder basisonderwijs. Hoewel de juridische eigendom van deze scholen berust bij de 
desbetreffende schoolbesturen zijn de gebouwen op grond van het economisch eigendom van de 
gemeente in de balans opgenomen. De boekwaarde van dit onderdeel bedroeg eind 2008 ruim 2 
miljoen euro. Het bedrag van vermeerderingen bij de “bedrijfsgebouwen” betreft hoofdzakelijk de 
nieuwbouw van de school in Ophemert. Onder de “machines, apparaten en installaties” worden onder 
andere de automatiseringsmiddelen (zowel hardware als software) verantwoord. 

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
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Grond-, weg- en water-
bouwkundige werken

Overige materiële 
activa Totaal

Boekwaarde per 1-1-2008 9.526.159 239.611 9.765.770

Correctie boekwaarde  

Investeringen 469.099 11.765 480.864

Bijdrage derden/ desinvesteringen 108.196 108.196

Afschrijvingen 439.474 27.051 466.525

Boekwaarde per 31-12-2008 9.447.588 224.325 9.671.913

De investeringen onder de “grond-, weg-, en waterbouwkundige werken” betreffen onder andere de
aanleg rondweg Est, de reconstructie van de Wethouder van Akenstraat in Est, uitbreiding en de 
investeringen op grond van het Gemeentelijk Rioleringsplan. 

4.4.2. Financiële vaste activa
Beleggingen Leningen

(u/g) 
woningbouw

Aandelen
en effecten

Overige 
leningen

(u/g)

Totaal

Boekwaarde per 1-1-2008 3.630.987 817.648 48.010 3.807.828 4.673.486

Vermeerderingen  1.163.097 1.163.097

Aflossingen  15.219 625.405 640.624

Afschrijvingen  

Boekwaarde per 31-12-2008 3.630.987 802.429 48.010 4.345.520 5.195.959

Onder “Beleggingen” is het Gemeente Garantieplan opgenomen tegen de nominale waarde. Dit 
product is afgesloten bij de ABNAMRO en heeft een looptijd tot 1 september 2021.
De post leningen (u/g) woningbouw bestaat uit langlopende vorderingen op Woningstichting Rivieren-
gebied en Woningbouwvereniging “De Goede Woning Neerijnen” in verband met door deze vereniging 
en stichting aangegane geldleningen. Deze geldleningen zijn destijds door de gemeente uit eigen 
middelen gefinancierd. Voor vier leningen zijn tot gelijke bedragen leningen bij de Bank voor Neder-
landse Gemeenten afgesloten (saldo restantschuld per 31-12-2008 bedraagt € 719.418,--). 
De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Koersverschillen op aandelen worden derhalve 
niet in aanmerking genomen. Overige leningen betreft onder andere hypothecaire geldleningen aan 
ambtenaren (€ 4.203.139,--), geldleningen aan ambtenaren in verband met PC-privé project en 
gemeentelijk fietsenplan (€ 6.575--) en leningen aan diverse instellingen € 135.806,--).

4.4.3. Vlottende activa 

 Voorraden: onderhanden werk
De onder de voorraden opgenomen werken van de grondexploitaties worden gewaardeerd tegen 
verkrijging- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met een renteopslag over het geïnvesteerde 
vermogen en eventueel met tussentijdse toevoegingen aan het eigen vermogen of voorzieningen. 
Hierop worden ontvangsten uit verkoop, andere bijdragen van derden en onttrekkingen aan eigen 
vermogen of voorzieningen in mindering gebracht. Toevoegingen en onttrekkingen aan, respectievelijk 
van eigen vermogen of voorzieningen houden verband met het resultaat van de onderhanden werken.
De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Voor specificaties van de verschillende complexen wordt verwezen naar de overzichten 
grondexploitaties (staten P). Voor het opvangen van negatieve dan wel positieve exploitatieresultaten 
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van de nog af te ronden complexen is een bestemmingsreserve voor bouwgrondexploitaties 
aanwezig. De stand van deze bestemmingsreserve bedraagt per 31 december 2008 € 925.829,--.
Daarnaast is er voor de te verwachten verliezen op de diverse complexen in 2008 besloten een 
voorziening te vormen. De stand hiervan bedraagt per 31 december 2008 € 477.577,--.

Ten aanzien van de complexen wordt het volgende opgemerkt:
Complex Boekwaarde

1-1-2008
Uitgaven 

2008
Inkomsten 

2008
Boekwaarde

31-12-2008

Nog niet in exploitatie genomen:
Ophemert, Slingerbos 278.182 33.429 0 311.611

Est, Stedelijke ontwikkeling rondweg 120.635 94.463 0 215.098

Waardenburg, West 11.585 8.972 20.557 0

Haaften-Noord 0 19.246 0 19.246

Haaften, Molenstraat / Kerkepad 0 2.959 0 2.959

Haaften, Molenstraat 21 0 118 0 118

Tuil, Klingelenberg-Noord 0 593.738 0 593.738

Varik, Dr DM van Londenstraat 0 11.028 11.028 0

Totaal ng niet in exploitatie genomen: 410.402 763.953 31.585 1.142.770

In exploitatie genomen:
RvR Beuningen 2e fase Ophemert 847.516 741.332 2.067.423 - 478.574

Ruimte voor Ruimte Varik 2.790.060 160.702 0 2.950.762

Heesselt, Donkerstraat 605.581 46.893 0 652.474

Opijnen, de Bie 9.425 5.423 0 14.848

Varik, Walgtsestraat - 38.718 6.416 0 - 32.302

Melssingdreef Kruijt Tuil 5.567 13.312 0 18.879

Klingelenberg Tuil 118.085 102.780 267.500 - 46.635

Hoenderkampen Hellouw 10.219 7.130 0 17.349

Karel Doormanstraat Hellouw 14.631 1.782 16.413 0

Haaften, Kloppenhofstraat/Dreef 1.351 823 0 2.174

Haaften, Buitenweg 471 909 0 1.380
Subtotaal

Voorziening
4.364.189

0
1.087.502 2.351.336

477.577
3.100.352

-477.577

Totaal in exploitatie genomen: 4.364.189 1.087.502 2.828.913 2.622.775

Totaal 4.774.591 3.765.545

Voor de tekstuele toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 3.4 grondbeleid.
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 Vorderingen

De vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd:
31-12-2007 31-12-2008

Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen 1.166.482 1.213.325

Overige vorderingen 19.869 40.330

Debiteuren 718.178 576.101

Vorderingen sociale zaken 640.526 754.187

Overlopende activa 346.469 517.442

Totaal  2.891.524 3.101.386

De belangrijkste openstaande posten betreffen:

Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen
-   Belastingdienst (BTW-compensatiefonds) 1.213.325

Overige vorderingen
31-12-2007 31-12-2008

Overige vorderingen 19.869 40.330

Hieronder zijn opgenomen de op de balansdatum nog te ontvangen c.q. vooruitbetaalde bedragen.

De belangrijkste posten betreffen:
- Te verrekenen posten sociale zaken      24.955
- Te verrekenen uitkeringen      14.401

Debiteuren
De vorderingen bestaan uit een groot aantal posten. Ook de vorderingen in verband met 
gemeentelijke belastingen zijn hieronder opgenomen.
Het verloop is als volgt weer te geven:

31-12-2007 31-12-2008
Debiteuren conform debiteurenlijst 875.541 607.701
Af: voorziening dubieuze debiteuren 157.363 31.600
Debiteuren conform balans 718.178 576.101

Vorderingen sociale zaken
Deze vorderingen zijn te splitsen in vier categorieën, tevens is een voorziening gevormd:

 verstrekte leningen (€ 170.664,--) inzake IOAW-, IOAZ- en BZ-regelingen;
 vorderingen (€ 104.864,--) op grond van krediethypotheek;
 vorderingen (€ 643.259,--) inzake de leenbijstand ;
 overige vorderingen (€ 39.733,--), waaronder o.a. verhaal van ten onrechte verleende 

bijstandsuitkeringen;
 Voorziening debiteuren sociale zaken (€ 204.333,--).
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 Liquide middelen

De saldi staan ter vrije beschikking van de gemeente.
Specificatie per balansdatum:
- Kas                                                                                         4.868
Totaal 4.868

4.4.4. Passiva - Eigen vermogen 

 Algemene reserve

Overige 
Bestemmings-

reserves Totaal

Saldo 1-1-2008 4.253.474 5.323.528 9.577.002

- Vermeerdering 
rekeningresultaat 
2007

1.069.110 1.069.110

- Bijschrijving i.v.m. 
inflatiecorrectie

68.307 68.307

- Vermeerdering uit de 
rekening van baten 
en lasten

718.971 1.633.908 2.352.879

- Aanwending uit de 
rekening van baten 
en lasten

1.565.878 1.359.981 2.925.859

- Aanwending voor 
dekking investeringen

3.050 0 3.050

Saldo 31-12-2008 4.472.628 5.665.763 10.138.391

 Algemene reserve
Doel: Weerstandsvermogen, ten behoeve van het opvangen van tegenslagen in de toekomst.
De algemene reserve is te splitsen in een minimaal weerstandsvermogen en een vrij 
aanwendbaar gedeelte. Omtrent de gewenste hoogte van het minimale weerstandsvermogen is in 
2008 een herziene nota “Reserves en voorzieningen”  aan de raad aangeboden. De raad kan het 
vrij aanwendbare gedeelte een bepaalde bestemming geven. In dat geval zal het gedeelte met 
een specifieke bestemming onder de bestemmingsreserve moeten worden opgenomen.
De door de raad geaccordeerde verminderingen van de algemene reserve zijn:
- Dotatie VZ Egalisatie tarieven rioolrecht     120.000
- Waterplan deel II 7.839
- Vorming reserve L.O.P. 75.000
- Fasering I.H.P. 19.635
- Ik Start Smart 9.100
- Actualisatie bestemmingsplannen 95.770
- Woningbehoefteonderzoek 7.421
- Begeleiding woonwagenkamp 2.975
- Achterstanden archief 119.483
- Werkgroep digitalisering 48.522
- Vorming reserve Eigen Wijs ivierenland   250.000
- Dotatie reserve sociaal statuut 200.000
- Fietspadenplan 3.050
- Project Hellouw Groeit 10.133
- Correctie buffer Algemene Reserve 600.000

Totaal 1.568.928
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Als vermeerderingen kunnen worden genoemd :
- Positief saldo jaarrekening 2007 1.069.111
- Correctie buffer Algemene Reserve 600.000
- Vervallen reserve Rentekosten niet in 
  exploitatie genomen gronden

41.919

- Vervallen reserve Rondweg Est 22.706
- Vervallen reserve Weer samen naar school 8.008
- Vervallen reserve 5-jaarlijkse afrekening 27.439
- Vervallen voorziening duurzaam veilig 18.899

Totaal 1.788.081

 Bestemmingsreserves
Onder de overige bestemmingsreserves zijn opgenomen de gereserveerde gelden waaraan de 
raad een bijzondere bestemming heeft gegeven. In de gemeente Neerijnen worden de 
bestemmingsreserves gebruikt voor de egalisatie van de investerings- en exploitatielasten en 
reservering van nog niet bestede middelen. De belangrijkste bestemmingsreserves zijn:
a. BTW-Compensatiefonds

Doel: Tijdelijke egalisatie van het nadeel als gevolg van de invoering van het BTW-
compensatiefonds.

b. Multifunctionele centra
Doel: Het beschikbaar stellen van een bijdrage van 50% t.b.v. de realisering van MFC’s in de 
kernen Haaften en Ophemert.

c. Accommodatiebeleid
Doel: Uitvoering van het beleid “Dorpshuizen op maat”. 

d. Dorpsuitleg / bovenwijkse voorzieningen
Doel: Opvang van kosten ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen.

e. Sociaal statuut
Doel: opvangen van de financiële lasten voor de uitvoering van een sociaal statuut als gevolg
van de uitvoering van de door de gemeenteraad eind 2004 vastgestelde bezuinigings-
maatregelen.

De vermeerderingen in 2008 van € 1.702.215,-- zijn als volgt weer te geven:
- Bijschrijving in verband met inflatiecorrectie 68.307
- Onderhoud buitenkant schoolgebouwen 267.040
- Afbouw diverse complexen 2.499
- Kunstbeleid (toevoeging uit grondverkopen) 4.293
- Dorpsuitleg / bovenwijkse voorzieningen 
(toevoeging uit grondverkopen)

42.932

- Lokale Educatieve Agenda (LEA) 87.008
- Buitensportaccommodaties 36.204
- Sociaal Statuut 200.000
- Accommodatiebeleid 20.000
- Dorpshuis Haaften 14.747
- BTW Compensatiefonds 23.465
- Eigen Wijs Rivierenland 250.000
- Landschap Ontwikkelings Plan (LOP) 75.000
- BOS-project 60.720
- Bouwgrondexploitatie 550.000

Totaal 1.702.215
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Als verminderingen (€ 1.359.981,--) kunnen worden genoemd:
- Onderhoud buitenkant schoolgebouwen 142.708
- Opheffing reserve rentekosten niet in exploitatie               
genomen gronden

41.919

- Opheffing reserve Rondweg Est 22.706
- Opheffing reserve 5-jaarlijkse afrekening basisonderwijs 27.439
- Opheffing reserve weer samen naar school 8.008
- Accommodatiebeleid 10.000
- Subsidiering restauratie monumenten 22.033
- Buitensportaccommodaties 11.907
- MFC’s Haaften/Ophemert 7.676
- Dorpsuitleg / bovenwijkse voorzieningen 20.000
- Afbouw diverse complexen 38.406
- Aawending bouwgrondexploitatie 558.652
- Aanwending reserve BTW-Compensatiefonds 118.261
- Sociaal statuut 320.603
- BOS-project 9.662

Totaal 1.359.981

4.4.5. Passiva - Vreemd vermogen

 Voorzieningen

De meeste voorzieningen zijn gevormd voor het egaliseren van de exploitatielasten en toekomstige 
uitgaven voor (groot) onderhoud.
 Voorzieningen 

voor 
verplichtingen, 
verliezen en 

risico’s

Voorzieningen 
gelijkmatige 

verdeling van 
lasten

Voorzieningen 
middelen derden met 

specifieke 
bestedingsverplichting

Totaal

Saldo 01-01-2008
0 2.454.163 1.326.674 3.780.837

Vermeerdering in verband 
met inflatie

 0 35.893 0 35.893

Vermeerdering uit de 
rekening van baten en lasten

 0 822.947 1.151.750 1.974.697

Overige vermeerderingen 0 0 0 0

Aanwending uit de rekening 
van baten en lasten

 0 1.239.199 2.478.424 3.717.623

Aanwending voor dekking 
investeringen

 0 0 0 0

Saldo 31-12-2008 0 2.073.804 0 2.073.804

Conform artikel 44.2 van de BBV zijn in 2008 de ‘Voorzieningen middelen derden met specifieke 
bestedingsverplichting’ uit de voorzieningen gehaald en ondergebracht onder de overlopende passiva.
De voorzieningen ‘dubieuze debiteuren’ en ‘bouwgrondexploitaties’ zijn in overleg met de accountant 
op de balans in mindering gebracht op respectievelijk het debiteurensaldo en de voorraden.
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De belangrijkste voorzieningen zijn:

- Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Doel: egalisatie onderhoudslasten gemeentelijke gebouwen op basis van de 
meerjarenonderhouds-planning. Bij de 22e begrotingswijziging 2001 is besloten een 
onderhoudsvoorziening te vormen voor het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen (exclusief 
schoolgebouwen, waarvoor op basis van de wettelijke regelgeving afzonderlijke voorzieningen zijn 
gevormd).

Saldo per 1-1-2008 607.810

Toevoeging i.v.m. inflatiecorrectie 12.156
Toevoeging volgens jaarplan 156.252
De werkelijke onderhoudskosten worden onttrokken aan deze voorziening 249.719

Saldo per 31-12-2008 526.499

- Voorziening onderhoud wegen
Doel: het egaliseren van de exploitatielasten onderhoud wegen, op basis van een 
meerjarenplanning

Saldo per 1-1-2008 0
Toevoeging i.v.m. inflatiecorrectie 153
Jaarlijkse toevoeging 381.000
Eenmalige extra toevoeging 67.201
Onttrekking werkelijke onderhoudsuitgaven 448.354

Saldo per 31-12-2008 0

- Voorziening onderhoud begraafplaatsen
Doel: het egaliseren van de exploitatielasten onderhoud begraafplaatsen voor de het aandeel van 
de in het verleden uitgegeven graven

Saldo per 1-1-2008 730.370

Toevoeging i.v.m. inflatiecorrectie 14.662
Jaarlijkse toevoeging 85.000
Onttrekking werkelijke onderhoudsuitgaven 113.997

Saldo per 31-12-2008 716.035

- Voorziening riolering
Doel: Egalisatie van exploitatielasten.

Saldo per 1-1-2008
Toevoeging

183.580
100.000

Aanwending ten gunste van exploitatie 283.502

Saldo per 31-12-2008 78
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- Voorziening pensioenverplichtingen wethouders
Doel: Egalisatie van exploitatielasten.

Saldo per 1-1-2008 376.819
Toevoeging i.v.m. inflatiecorrectie 8.922
Jaarlijkse toevoeging 17.844

Saldo per 31-12-2008 403.585

Voor een specificatie van de toename en afname per voorziening wordt verwezen naar de staat van 
reserves en voorzieningen.

 Langlopende schulden

De langlopende passiva bestaan uit schulden aan derden met een looptijd langer dan 1 jaar.

Specificatie per balansdatum: 31-12-2007 31-12-2008

Langlopende leningen 9.217.000 13.416.176

Belegde reserves Stichting Variks Belang 40.555 44.223

Waarborgsommen 1.443 1.443

Totaal 9.258.998 13.461.842

Het verloop van deze posten wordt in de volgende tabel weergegeven.

Onderhandse 
leningen

Belegde reserves
St. Variks Belang

Waarborg-
sommen

 Saldo 1-1-2008 9.217.000 40.555 1.443

Vermeerderingen 8.000.000 63.858 0

Aflossingen 3.800.824 60.190 0

Saldo 31-12-2008 13.416.176 44.223 1.443

Over de langlopende geldleningen is in 2008 gemiddeld 3,79 % rente betaald (2007: 5,00%)
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 Vlottende passiva - Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gerubriceerd:

Specificatie 31-12-2007 31-12-2008

Crediteuren algemeen 1.668.929 1.390.102

Overlopende passiva 1.329.781 4.584.757

Bank- en girosaldi 0 638.675

Overige kortlopende schulden 554.748 418.461

Kasgeldleningen 6.500.000 0

Totaal  9.659.826 7.031.995

Crediteuren algemeen en overige kortlopende schulden
De belangrijkste posten betreffen:

- Provincie (regiotaxi) 145.589
- Brujo, diverse werkzaamheden
- Belastingdienst, loonbelasting december
- Regio Rivierenland, exploitatievergoeding
- Gemeente Tiel, cohort WI

51.438
181.723
213.784

75.006
- Vooruitontvangen bedragen 51.346

Overlopende passiva
In verband met een wijziging in de voorschriften van de B.B.V. zijn in 2008 een groot aantal 
voorzieningen komen te vervallen. Deze waren gevoed door subsidies van diverse overheidsorganen. 
Op het moment dat hiervoor geen werkzaamheden worden verricht dienen deze subsidiebedragen 
terugbetaald te worden. Vandaar dat deze vanaf heden zijn ondergebracht onder de overlopende 
passiva. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2.200.409,--.

Bank- en girosaldi
Dit betreft de schulden aan de Postbank, ABN-AMRO, Rabobank en Bank voor Nederlandse 
Gemeenten per 31 december 2008.

Kasgeldleningen
Op 31 december 2008 waren er geen kasgeldleningen.        0

4.4.6. Resultaat boekjaar 

De rekening 2008 sluit met een positief saldo (na bestemming) van € 903.024,--.
Een nadere analyse van het resultaat is opgenomen in paragraaf 4.5.
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4.4.7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen
Naast door de gemeente verstrekte geldleningen (zoals opgenomen onder de financiële vaste activa) 
staat de gemeente borg voor een aantal geldleningen van instellingen die binnen de gemeente 
werkzaam zijn (zoals bejaardenoord De Wittenberg). Voor deze borgstellingen is geen voorziening 
opgenomen in de balans.

De gewaarborgde geldleningen per 31-12-2008 betreffen:

- Stichting De Wittenberg 149.748

- Vitens 370.800

- Waarborgfonds Sociale Woningbouw 14.460.000

Totaal 14.980.548

4.5. Toelichting op de programmarekening

4.5.1. Toelichting op het rekeningresultaat 

De jaarrekening 2008 sluit met een voordelig resultaat van € 903.024,--. In deze paragraaf wordt een 
nadere toelichting gegeven op dit voordelige resultaat. Deze toelichting is gebaseerd op verklaringen 
zoals die door diverse onderdelen van de ambtelijke organisatie zijn aangeleverd.

De toelichting is als volgt opgebouwd:
 Toelichting op de (hulp)kostenplaatsen (paragraaf 4.5.2)
 Toelichting op de beleidstaken (paragraaf 4.6)

Bij deze toelichtingen worden de door de raad vastgestelde ramingen (begroting) vergeleken met het 
uiteindelijke resultaat (rekening). 

Redenen voor het kiezen van deze opbouw

Volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (B.B.V.) moeten lasten en 
baten zoveel mogelijk worden toegelicht op de beleidsproducten of beleidstaken. Deze lasten en 
baten per beleidstaak bestaan boekhoudkundig gezien uit lasten en baten die direct op de beleidstaak 
drukken en uit indirecte lasten en baten die zijn toegerekend aan de beleidstaken. Deze indirecte 
lasten en baten betreffen bijvoorbeeld de personeelslasten en de kapitaallasten.
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Resultaat dat wordt toegelicht

 Begroting 2008 Rekening 
2008 Verschil 2008 (na wijziging)

Lasten (exclusief dotaties 
reserves)

19.325.287 18.846.096

Baten (exclusief aanwendingen 
reserves)

18.231.886 19.279.369

Resultaat voor bestemming - 1.093.401 433.273 1.526.674
 
Dotaties aan de reserves 381.002 2.421.186
Aanwending van de reserves 1.538.283 2.890.937
Totaal mutaties reserves 1.157.281 469.751 - 687.530
 
Resultaat na bestemming 63.880 903.024 839.144
            
Het voorgaande betekent dat het verschil tussen en begroting en rekening zoals dat in de voorgaande 
tabel is weergegeven in de paragrafen 4.5.2 en in de paragraaf programmarekening 4.6 wordt 
verklaard.

4.5.2. Toelichting op de (hulp)kostenplaatsen 

Algemeen
In de gemeente Neerijnen wordt voor de verdeling van de kapitaallasten en de apparaatskosten 
gebruik gemaakt van de volgende (hulp)kostenplaatsen:

- hulpkostenplaats personeel
- hulpkostenplaats automatisering
- hulpkostenplaats huisvesting
- hulpkostenplaats Interne dienstverlening
- kostenplaats team Beheer Openbare Ruimte
- kostenplaats overige teams
- kostenplaats kapitaallasten

Verdeelsleutels
De doorberekening van de (hulp)kostenplaatsen vindt plaats op basis van de werkelijk voor de 
beleidstaak gemaakte uren tegen het voorcalculatorische tarief. Het verschil tussen de werkelijke netto 
lasten en de doorverdeelde lasten wordt verantwoord op de beleidstaak “saldo van kosten-plaatsen”. 
De doorberekening van de hulp- en kostenplaatsen vind plaats op basis van het aantal gewerkte 
productieve uren. Voor de verdeling van de kosten is in 2008 gebruik gemaakt van de 
tijdschrijfgegevens uit het TIM-pakket. 

De kapitaallasten worden doorberekend aan de hand van de werkelijke boekwaarde van de 
investeringen aan het begin van het boekjaar op basis van het voorcalculatorische rentepercentage.
Het verschil wordt verantwoord op de beleidstaak “saldo van kostenplaatsen”.
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Analyse kapitaallasten
De verschillen van de doorverdeelde baten en lasten van de kostenplaats kapitaallasten is in 
onderstaand overzicht uitgewerkt en geeft per programma het volgende beeld te zien:

 Geraamde 
kapitaal-

lasten

Werkelijke 
kapitaal-

lasten

Verschil Correspon
-derende 
posten

Totaal

Programma 1 Burgers en bestuur 6.244 2.797 3.447 0 3.447

Programma 2 Veiligheid 174.646 117.353 57.293 0 57.293

Programma 3 Openbare ruimte en 
milieu

1.046.407 958.401 88.006 - 42.181 45.825

Programma 4 Onderwijs en 
kinderopvang

409.930 371.749 38.181 - 38.181 0

Programma 5 Kunst en Cultuur 23.244 39.500 - 16.256 0 - 16.256

Programma 6 Sport, recreatie en 
toerisme

43.722 43.721 1 0 1

Programma 7 Welzijn en zorg 44.140 44.139 1 0 1

Programma 8 Ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting en economie

284.575 314.086 - 29.511 - 6.493 - 36.004

Algemene dekkingsmiddelen 138.775 138.324 451 0 451

Saldo doorverdeelde lasten - 316.108 - 275.370 - 40.738 0 - 40.738

Subtotaal 1.855.575 1.754.700 100.875 - 86.855 14.020

Kostenplaatsen 506.318 383.299 123.019 0 123.019

Totaal kapitaallasten 2.361.893 2.137.999 223.894 - 86.855 137.039

Het voordeel op de aan de exploitatie doorverdeelde kapitaallasten van € 14.020,-- bestaat uit een 
voordelig verschil van € 100.875,-- tussen de geraamde en de werkelijke kapitaallasten en een nadeel 
van € 86.855,-- op de corresponderende posten.

Het nadelig resultaat van € 86.855,-- op de corresponderende posten van de exploitatie bestaat uit de 
volgende onderdelen:

Riolering
Mede als gevolg van de (latere) uitvoering van investeringen uit het GRP is aan de riolering een lager 
bedrag van € 42.181,-- aan kapitaallasten doorberekend. Omdat het hier om een kostendekkende 
taak gaat en de kosten volledig aan de burger worden doorberekend, is er eigenlijk geen sprake van 
een voordeel en is er sprake van een nadelige corresponderende post van € 42.181,-- in de vorm van 
een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening riolering.

Overige voorzieningen onderwijs
Onder deze post zijn ook de kapitaallasten opgenomen van de investeringen in de schoolgebouwen. 
Ten opzichte van de begroting vallen de kapitaalasten € 38.181,-- lager uit. De lagere lasten worden 
veroorzaakt door het achterblijven van de investeringen in schoolgebouwen. Aangezien de kapitaal-
lasten van deze investeringen worden gedekt door een bijdrage uit de voorziening “Buitenkant 
onderhoud schoolgebouwen” is er per saldo geen verschil tussen de geraamde en werkelijke lasten.
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Verstrekte geldleningen ten behoeve van woningbouw
De gemeente heeft aan 2 binnen de gemeenten opererende woningcorporaties geldleningen verstrekt 
ten behoeve van woningbouw. De werkelijke kapitaallasten zijn lager uitgevallen als gevolg van 
renteherzieningen door de geldverstrekkers. Dit voordeel wordt echter teniet gedaan doordat hierdoor 
ook een lagere rentevergoeding wordt ontvangen.

Analyse apparaatskosten
Onder apparaatskosten worden niet alleen de salarislasten van het ambtelijke apparaat (exclusief 
onderwijs) verstaan, maar ook de overhead zoals de lasten van de huisvesting (gemeentehuis en 
gemeentewerkplaats) en de gebruikte materialen (voertuigen, gereedschappen en meubilair).

De financiële effecten van de doorverdeling van de apparaatskosten voor de exploitatie bestaan uit 
twee componenten, namelijk een rechtstreeks effect en de effecten van de corresponderende posten.
Bij de corresponderende posten, die verderop in deze paragraaf in detail vermeld staan, kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan de nadeligere doorverdeling naar de riolering. Doordat deze beleidstaak 
kostendekkend is, heeft er een hogere (voordeligere) bijdrage van de bestemmingsreserve ‘tarief-
egalisatie rioolrechten’ plaatsgevonden.

De verschillen van de doorverdeelde baten en lasten van de apparaatskosten is in onderstaand 
overzicht uitgewerkt en geeft per programma het navolgende beeld te zien:

 Geraamde 
doorbelasting

Werkelijke 
doorbe-
lasting

Verschil Correspon-
derende 
posten

Totaal

Programma 1 Burgers en bestuur 1.309.762 1.151.128 158.634 0 158.634

Programma 2 Veiligheid 297.196 260.955 36.241 0 36.241

Programma 3 Openbare ruimte en 
milieu

1.927.775 1.595.484 332.291 2.811 335.102

Programma 4 Onderwijs en 
kinderopvang

202.148 245.463 - 43.315 0 - 43.315

Programma 5 Kunst en Cultuur 86.254 103.362 - 17.108 0 - 17.108

Programma 6 Sport, recreatie en 
toerisme

80.189 87.330 - 7.141 0 - 7.141

Programma 7 Welzijn en zorg 262.474 295.608 - 33.134 0 - 33.134

Programma 8 Ruimtelijke 
ordening, volkshuisvesting en 
economie

1.704.484 1.459.908 244.576 - 10.164 234.412

Algemene dekkingsmiddelen 44.482 29.445 15.037 0 15.037
Saldo doorverdeelde lasten 187.560 607.929 - 420.369 0 - 420.369

Subtotaal 6.102.324 5.836.612 265.712 - 7.353 258.359

Kostenplaatsen 0 0 0 -123.019 -123.019

Totaal apparaatskosten 6.102.324 5.836.612 265.712 - 130.372 135.340
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Het voordeel op de apparaatskosten van € 258.359,-- bestaat uit een voordelig verschil van 
€ 265.712,-- tussen de geraamde en de werkelijke apparaatskosten en een nadeel van € 7.353,-- op 
de corresponderende posten. Het voordeel op de apparaatskosten wordt veroorzaakt door verschillen 
in de baten en lasten van de diverse (hulp)kostenplaatsen.

Het nadelig resultaat op de corresponderende posten van € 7.353,-- bestaat uit de volgende 
onderdelen:
 Riolering

Aan de riolering is een hoger bedrag van € 2.811,-- aan apparaatskosten toegerekend. Omdat het 
hier om een kostendekkende taak gaat en de kosten volledig aan de burger worden doorberekend, 
is er eigenlijk geen sprake van een nadeel en is er sprake van een voordelige corresponderende 
post van € 2.811,-- in de vorm van een hogere bijdrage uit de egalisatievoorziening riolering.

 Grondexploitaties
Aan de grondexploitaties is een lager bedrag van € 10.164,-- aan apparaatskosten toegerekend. 
Omdat het hier om een kostendekkende taak gaat en de kosten volledig aan de grondexploitatie 
worden doorberekend, is er eigenlijk geen sprake van een voordeel en is er sprake van een 
nadelige corresponderende post van € 10.164,-- in de vorm van een lagere doorbelasting van de 
apparaatskosten naar de grondexploitaties. 

 Kostenplaatsen
De uitgaven op de kostenplaatsen worden zowel bij de begroting en de jaarrekening volledig 
doorberekend naar de exploitatie. De opgenomen corresponderende post betreft het voordeel van 
de kapitaallasten die aan de kostenplaatsen zijn toegerekend. Zonder deze “correctie” zou dit 
voordeel bij zowel de kapitaallasten en de kostenplaatsen worden verantwoord.

Analyse verschillen apparaatskosten: 
Het voordeel van € 265.712,-- op de doorverdeelde apparaatskosten bestaat uit de afwijkingen op de 
verschillende (hulp)kostenplaatsen. De toelichting van de afwijkingen wordt hieronder weergegeven.

Hulpkostenplaats Personeel (€ 100.260,-- voordelig)
Op de hulpkostenplaats personeel is er sprake van de volgende afwijkingen:
 Loonbetalingen en sociale premies / personeel van derden

Op dit gewijzigde budget loonbetalingen en sociale premies van € 5.091.178,-- resteert een 
voordeel van € 512.096,--. In dit voordeel is ook een bedrag opgenomen voor nog te betalen 
uitkeringen aan bovenformatief personeel. Het voordeel valt voor een groot deel weg tegen de 
hogere inhuur van personeel van derden. De oorspronkelijke raming bedroeg € 4.489.022,--. Dit 
bedrag betreft de oorspronkelijke raming inclusief de tussentijdse verhoging in verband met 
loonontwikkelingen.
De oorspronkelijke begroting van personeel van derden bedroeg € 20.000,--. Uitgegeven is een 
bedrag van € 517.799,--, dit is een overschrijding van een bedrag van € 497.799,--. Dit bedrag 
wordt gecompenseerd door het voordeel op de loonbetalingen en sociale premies. Per saldo 
levert dit een voordeel op van € 14.297,--.

 Kosten dienstreizen
De kosten voor dienstreizen zijn in werkelijkheid € 10.004,-- hoger uitgevallen dan geraamd.

 Kosten werving en selectie
Door een mindere hoeveelheid vacatures zijn de kosten voor werving en selectie € 4.353,-- lager 
uitgevallen dan geraamd.

 Overige personeelsbudgetten
Op de overige personeelsbudgetten is er per saldo sprake van een nadeel van € 6.001,--. 
De overschrijding komt voornamelijk voor rekening van de inhuur van juridische dienstverlening 
en de begeleiding van boventallig personeel naar een baan buiten onze organisatie.
Deze kosten worden ruimschoots gecompenseerd door een hogere bijdrage van € 97.615,-- uit 
de bestemmingsreserve “Sociaal statuut”.
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Hulpkostenplaats Automatisering (€ 77.817,-- voordelig)
Op de hulpkostenplaats Automatisering zijn er, behalve bij de kapitaallasten, haast geen afwijkingen te 
constateren. De afgenomen goederen en diensten van derden zijn € 2.666,-- lager uitgevallen, terwijl 
de kapitaallasten € 75.151,-- lager waren.
De lagere kapitaallasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat begrote investeringen 
(€ 17.500,--) zijn doorgeschoven naar 2009 of nog later en omdat in 2008 conform de financiële 
verordening niet meteen in het eerste jaar is begonnen met afschrijven. Er is voor een bedrag van € 
186.152,-- geïnvesteerd in 2007.

Hulpkostenplaats Huisvesting (€ 48.514,-- voordelig)
Op de hulpkostenplaats huisvesting is er sprake van de volgende afwijkingen:
 Energie

Voor de energiekosten was een budget van € 35.520,-- geraamd. Van dit budget resteert nog een 
bedrag van € 11.015,--. 

 Verzekeringen
De werkelijke verzekeringspremies zijn in 2007 € 13.823,-- lager uitgevallen ten opzichte van de 
ramingen. 

 Kapitaallasten
De werkelijke kapitaallasten zijn € 12.395,-- lager uitgevallen ten opzichte van de ramingen.
Dit voordeel wordt veroorzaakt door de uitgestelde investeringen uit het investeringsplan en 
doordat op de investeringen in de werkplekken niet meteen in 2008 begonnen met afschrijven. 
Met name de herinrichting van het management en PCF zijn doorgeschoven naar 2009, hiervoor 
was in totaal € 17.500,-- begroot.

 Overige goederen en diensten
Deze zijn per saldo € 11.281,-- lager uitgevallen.

Hulpkostenplaats Interne dienstverlening (€ 10.583,-- nadelig)
Op deze hulpkostenplaats zijn de lasten in 2008 incidenteel € 10.583,-- hoger uitgevallen. Dit komt 
met name door een lagere aanwending van de algemene reserve van € 11.995,--. Op de overige 
goederen en diensten is een voordeel van € 1.412,--.

Kostenplaats team Beheer Openbare Ruimte (€ 35.267,-- voordelig)
Op de hulpkostenplaats BOR is er sprake van de volgende afwijkingen:
 Verzekeringen en belastingen

De verzekeringen zijn in 2007 € 4.083,-- lager uitgevallen dan geraamd.
De belastingen zijn € 1.092,-- lager uitgevallen. 

 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn € 37.467,-- lager uitgevallen. Voornamelijk door de uitgestelde 
investeringen voor de gladheidsbestrijding en de gereedschappen voor het team BOR. Ook wordt 
over de investeringen in 2008, conform de financiële verordening, nog niet in 2008 begonnen met 
afschrijven.

 Overige uitgaven
De overige uitgaven zijn € 7.375,-- hoger uitgevallen. Dit komt met name door de kleding en 
onderhoud aan het materieel.

Overige kostenplaatsen (€ 14.437,-- voordelig)
Het nadeel bestaat voor € 11.600,-- door geraamde, maar niet ontvangen leges. De kosten voor de 
accountant zijn € 2.013,-- hoger uitgevallen. Enerzijds doordat de kosten van de controle € 4.792,-- 
hoger zijn uitgevallen en anderzijds lagere lasten van € 2.779,--. Verder zijn de kapitaallasten voor het 
BAG-project niet ten laste van 2008 gekomen, dit omdat in de financiële verordening niet in het eerste 
jaar wordt afgeschreven. Dit is een voordeel van € 28.050,--.
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4.6. Programmarekening 2008 

4.6.1. Programma 1 - Burgers en bestuur

    
 Begroting 2008 Begroting 2008
 voor wijziging na wijziging Rekening 2008
LASTEN
Raad en Commissies 231.683 242.409 232.009
Burgemeester en wethouders 605.063 605.063 580.508
Intergemeentelijke samenwerking 104.500 134.055 96.429
Representatie 31.122 30.122 25.905
Rechtsbescherming 64.502 84.368 79.293
Voorlichting 119.402 123.402 102.002
Burgerlijke stand 100.411 100.411 87.308
GBA personen 105.624 115.920 113.241
Reisdocumenten 103.382 109.382 100.799
Rijvaardigheidsbewijzen 53.251 55.551 51.690
Straatnaamgeving en 
huisnummering 23.311 23.311 11.678
Verkiezingen 6.637 6.637 1.463
Naturalisatie en vreemdelingen 5.588 5.695 5.970

Totale lasten 1.554.476 1.636.326 1.488.295
 
BATEN
Raad en Commissies 1.310 1.310 576
Burgemeester en wethouders 0 0 0
Intergemeentelijke samenwerking 0 0 0
Representatie 0 0 0
Rechtsbescherming 0 0 0
Voorlichting 100 100 0
Burgerlijke stand 68.500 68.500 76.047
GBA personen 11.825 20.578 16.753
Reisdocumenten 79.500 94.500 100.669
Rijvaardigheidsbewijzen 47.625 55.125 53.386
Straatnaamgeving en 
huisnummering 0 0 0
Verkiezingen 0 0 0
Naturalisatie en vreemdelingen 2.400 2.400 1.620

Totale baten 211.260 242.513 249.051
 
Resultaat voor bestemming - 1.343.216 - 1.393.813 - 1.239.244
 
Toevoeging/onttrekking aan reserves 0 0 0
 
Resultaat na bestemming - 1.343.216 - 1.393.813 - 1.239.244
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Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008

Ten opzichte van de gewijzigde begrotingsramingen is het werkelijke saldo € 154.569,-- voordeliger 
uitgekomen. Hiervan is reeds € 163.785,--  voordelig toegelicht in § 4.5.2 als niet beïnvloedbare 
kosten. De verklaring van dit saldo bestaat voor een bedrag van € 9.216,-- nadelig uit werkelijk 
beïnvloedbare baten en lasten. 

Verschillen in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:

   

PROGRAMMA 1 
Totaal 

lasten/baten  
   
Raad en Commissies 981 voordeel
Burgemeester en wethouders - 19.368 nadeel
Intergemeentelijke samenwerking 7.843 voordeel
Representatie - 1.827 nadeel
Rechtsbescherming -2.922 nadeel
Voorlichting - 10.515 nadeel
Burgerlijke stand 8.340 voordeel
GBA personen 2.778 voordeel
Reisdocumenten 1.146 voordeel
Rijvaardigheidsbewijzen - 1.158 nadeel
Straatnaamgeving en huisnummering 4.036 voordeel
Verkiezingen 1.000 voordeel
Naturalisatie en vreemdelingen 446 voordeel

  
Totaal verschil beïnvloedbare kosten - 9.220 nadeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken:

Burgemeester en Wethouders
Het nadeel wordt voor € 12.766,-- veroorzaakt door een hogere dotatie aan de voorziening voor het 
pensioen van de wethouders. De werkelijke dotatie is hoger uitgevallen als gevolg van de meeste 
actuele actuariële berekeningen. Daarnaast is voor een bedrag van € 5.447,-- aan eenmalige kosten 
gemaakt in verband met de verhuizing van Burgemeester L.A.G.M. de Zeeuw-Lases. De overige 
lasten voor het college zijn € 1.155,-- hoger uitgevallen.
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4.6.2. Programma 2 - Veiligheid

    
 Begroting 2008 Begroting 2008
 voor wijziging na wijziging Rekening 2008
LASTEN
Integrale veiligheid 62.246 62.246 70.170
Bijzondere wetten 79.816 93.769 45.111
Brandweer: preparatie 556.081 557.081 520.271
Brandweer: repressie 168.250 214.880 236.060
Brandweer: preventie 54.343 51.490 50.966
Rampenbestrijding 14.568 17.421 9.225
Zwerfdieren 8.817 8.817 8.003
 

Totale lasten 944.121 1.005.704 939.806
 
BATEN
Bijzondere wetten 10.925 10.925 20.797
Brandweer: preparatie 12.042 12.042 9.457
Brandweer: repressie 0 38.300 46.998
 

Totale baten 22.967 61.267 77.252
 
Resultaat voor bestemming - 921.154 - 944.437 - 862.554
 
Toevoeging/onttrekking aan reserves 0 0 0
 
Resultaat na bestemming - 921.154 - 944.437 - 862.554
    



Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008

Ten opzichte van de gewijzigde begrotingsramingen is het werkelijke saldo € 81.883,-- voordeliger 
uitgekomen. Hiervan is reeds € 93.534,-- voordelig toegelicht in § 4.5.2 als niet beïnvloedbare kosten.
De verklaring van dit saldo bestaat voor een bedrag van € 11.651,-- nadelig, uit werkelijk beïnvloed-
bare baten en lasten.

Verschillen in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:

   

PROGRAMMA 2
Totaal

lasten/baten  
  
Integrale veiligheid - 9.176 nadeel
Bijzondere wetten 9.741 voordeel
Preparatie - 33.236 nadeel
Repressie 8.795 voordeel
Preventie 524 voordeel
Rampenbestrijding 11.779 voordeel
Zwerfdieren - 76 nadeel
  
 Totaal verschil beïnvloedbare kosten 11.649 nadeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken.

Preparatie
In 2008 zijn bij de brandweer een aantal nieuwe mensen in dienst getreden. Hierdoor is het 
opleidingsbudget en het budget voor cursussen overschreden: € 34.600. 

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 100 van 122, versie 26 mei 2009



4.6.3. Programma 3 – Openbare ruimte en milieu

    
 Begroting 2008 Begroting 2008
 voor wijziging na wijziging Rekening 2008
LASTEN
Wegen 1.276.033 1.312.561 1.318.933
Verkeer 145.983 149.212 128.765
Openbaar vervoer / Regiotaxi 165.590 242.695 224.034
Veerdiensten 8.358 11.758 16.249
Watergangen 127.257 201.857 164.593
Openbaar groen 675.064 705.364 593.933
Afstoten snippergroen 69.920 69.920 66.171
Landschapsontwikkeling 29.801 29.801 14.407
Afvalverwijdering 1.283.207 1.272.207 1.058.163
Riolering 1.192.481 1.385.257 1.297.429
Milieu (algemeen en beleid) 69.098 69.098 73.842
Milieu (bedrijven en particulieren) 276.193 366.193 227.971
Milieu (bodem en grondwater) 60.931 60.931 49.164
Milieu (Gemeentewerken) 4.073 4.073 1.271
Natuur- en milieueducatie 1.589 1.589 381
Milieu (externe veiligheid) 12.625 12.625 9.629
Ongediertebestrijding 32.819 32.819 3.947
Beheer begraafplaatsen 355.575 355.575 359.831
 

Totale lasten 5.786.597 6.283.535 5.608.711
 
BATEN
Wegen 11.000 39.880 31.582
Openbaar vervoer / Regiotaxi 0 66.570 65.315
Veerdiensten 2.170 2.170 7.655
Watergangen 0 50.000 37.525
Afstoten snippergroen 18.400 94.280 99.059
Landschapsontwikkeling 0 0 0
Afvalverwijdering 1.176.000 1.176.000 1.100.207
Riolering 1.192.481 1.220.257 1.177.428
Ongediertebestrijding 1.500 0 0
Beheer begraafplaatsen 260.740 260.740 280.499
 

Totale baten 2.662.291 2.909.897 2.799.270
 
Resultaat voor bestemming - 3.124.306 - 3.373.638 - 2.809.441
 
Toevoeging/onttrekking aan 
reserves 0 189.600 127.839
 
Resultaat na bestemming - 3.124.306 - 3.184.038 - 2.681.602
    

Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Aanwending Algemene reserve t.b.v. extra dotatie VZ Egalisatie tarieven rioolrecht 120.000
Aanwending Algemene reserve t.b.v. opstellen Waterplan Deel II     7.839
Aanwending Algemene reserve t.b.v. vorming BR Landschaps Ontwikkelings Plan   75.000
Dotatie Bestemmingsreserve t.b.v. Landschaps Ontwikkelingsplan - 75.000



Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008

Ten opzichte van de gewijzigde begrotingsramingen is het werkelijke saldo € 502.436,-- voordeliger 
uitgekomen. Hiervan is reeds € 508.024,-- voordelig toegelicht in § 4.5.2 als niet beïnvloedbare 
kosten, de verklaring van dit saldo bestaat voor een bedrag van €  5.588,-- nadelig, uit werkelijk 
beïnvloedbare baten en lasten.

Verschillen in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:

PROGRAMMA 3
Totaal 

Lasten/baten  
   
Wegen - 85.917 nadeel
Verkeer 3.659 voordeel
Openbaar vervoer / Regiotaxi 7.547 voordeel
Veerdiensten 1.256 voordeel
Watergangen - 217 nadeel
Openbaar groen - 1.898 nadeel
Afstoten snippergroen
Landschapsontwikkeling

691
8.764

voordeel
voordeel

Afvalverwijdering - 13.639 nadeel
Riolering 0
Milieu (algemeen en beleid) 3.690 voordeel
Milieu (bedrijven en particulieren) 39.135 voordeel
Milieu (bodem en grondwater) 5.798 voordeel
Natuur- en milieueducatie 64 voordeel
Ongediertebestrijding -821 nadeel
Beheer begraafplaatsen 26.300 voordeel
 
Totaal verschil beïnvloedbare kosten 5.589 nadeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken:

Wegen
De onttrekking aan de voorziening was hoger dan het saldo van de voorziening. Om een negatieve 
voorziening te voorkomen heeft er een extra dotatie van € 67.201,-- plaatsgevonden. De bijdrage voor 
openbare verlichting van de Provincie voor 2008 (circa € 11.000,--) moet nog aangevraagd worden.

Milieu (bedrijven en particulieren)
Een bedrag van € 90.000 is beschikbaar gesteld voor handhavingwerkzaamheden. Hiervan is een  
deel niet uitgegeven. In het voorstel voor budgetoverheveling is € 10.000 hiervan meegenomen voor 
werkzaamheden in 2009.

Beheer begraafplaatsen
In totaal werd € 19.593 meer aan begrafenisrechten geïncasseerd dan begroot.
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4.6.4. Programma 4 – Onderwijs en kinderopvang

    
 Begroting 2008 Begroting 2008
 voor wijziging na wijziging Rekening 2008
LASTEN
Openbare basisscholen 156.041 246.529 207.858
Administratie, beheer en bestuur 145.435 145.435 232.806
Overige zaken onderwijs 4.200 4.200 1.520
Huisvesting bijzonder 
basisonderwijs

105.637 207.747 373.258

Openbaar speciaal onderwijs 14.557 14.557 4.119
Bijzonder speciaal onderwijs 1.843 1.843 78
Onderwijsbegeleiding 94.132 53.494 3.778
Leerlingenvervoer 224.035 224.035 241.087
Overige voorzieningen onderwijs 527.016 371.167 223.774
Logopedie 66.112 66.112 52.486
Onderwijs allochtone levende talen 10.440 0 0
Onderwijs achterstandsbeleid 63.546 54.948 50.010
Volwasseneneducatie 109.160 109.160 137.724
Kinderopvang/peuterspeelzalen 85.983 76.042 45.038
 

Totale lasten 1.608.137 1.575.269 1.573.537
 
BATEN
Administratie, beheer en bestuur 143.627 143.627 226.386
Huisvesting bijzonder 
basisonderwijs 454 0 0
Onderwijsbegeleiding / LEA 43.500 0 0
Leerlingenvervoer 10.500 10.500 17.734
Onderwijs allochtone levende talen 10.440 0 0
Onderwijs achterstandsbeleid 54.504 25.906 30.306
Volwasseneneducatie 106.900 129.359 131.330
Kinderopvang/peuterspeelzalen 1.048 1.048 323
 
 370.973 310.440 406.380
 
Resultaat voor bestemming - 1.237.164 - 1.264.829 - 1.167.157
 
Toevoeging/onttrekking aan 
reserves 115.569 32.459 - 191.705
 
Resultaat na bestemming - 1.121.595 - 1.232.370 - 1.358.862
    

Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Dotatie reserve Onderhoud buitenkant schoolgebouwen - 267.040
Dotatie reserve Lokale educatieve agenda (LEA) -   87.008

Aanwending reserve Onderhoud buitenkant schoolgebouwen   142.708
Aanwending algemene reserve t.b.v. fasering IHP     19.635

Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008



Ten opzichte van de gewijzigde begrotingsramingen is het werkelijke saldo € 126.492,-- nadeliger 
uitgekomen. Hiervan is reeds € 5.134,-- nadelig toegelicht in § 4.5.2 als niet beïnvloedbare kosten.
De verklaring van dit saldo bestaat slechts voor een bedrag van € 121.359,-- nadelig, uit werkelijk 
beïnvloedbare baten en lasten. 

Verschillen in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:
 Totaal  
PROGRAMMA 4 Lasten/baten  
   
LASTEN
Openbare basisscholen
Administratie, beheer en bestuur

140.052
- 1.973

voordeel
nadeel

Overige zaken onderwijs 2.680 voordeel
Huisvesting bijzonder basisonderwijs 5.982 voordeel
Openbaar speciaal onderwijs - 168 nadeel
Bijzonder speciaal onderwijs 35 voordeel
Onderwijsbegeleiding / LEA 0 voordeel
Leerlingenvervoer - 22.770 nadeel
Overige voorzieningen onderwijs - 227.751 nadeel
Logopedie 0 voordeel
Onderwijs achterstandenbeleid - 7.500 voordeel
Volwasseneneducatie - 28.853 nadeel
Kinderopvang/peuterspeelzalen 18.907 voordeel

 
Totaal verschil beïnvloedbare kosten - 121.359 nadeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken:

Openbare basisscholen / Huisvesting bijzonder basisonderwijs / Overige voorzieningen onderwijs
In 2008 zijn de kapitaallasten betreffende onderwijs opgesplitst conform de voorschiften BBV. Dit heeft 
tot gevolg dat de begroting en rekening verschillen. Op Openbaar onderwijs en Bijzonder onderwijs 
levert dit een voordeel op, op overige voorzieningen een nadeel. Daarnaast waren de kapitaallasten in 
zijn totaliteit lager, te weten € 137.156. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking uit de reserve dan 
begroot. De lagere onttrekking uit de reserve levert een nadeel op.

Leerlingenvervoer
In 2008 is het aantal te vervoeren leerlingen toegenomen ten opzichte van 2007. Hierdoor is het 
begrote bedrag met € 30.000,-- overschreden. De eigen bijdragen zijn echter toegenomen met een 
bedrag van € 7.233,--.

Openbare basisscholen
Op de post ‘Onderhoud Buitenkant Openbare Scholen’ was een bedrag begroot van € 75.488. Hiervan 
is in 2008 slechts € 593,-- uitgegeven. 

Onderwijs achterstandenbeleid
Het geraamde bedrag voor onderwijsbegeleiding is in 2008 niet uitgegeven. In het voorstel voor 
budgetoverheveling is hiervoor een bedrag van € 23.999,-- opgenomen voor 2009.

Volwasseneneducatie
De overschrijding wordt voor € 24.430,-- verklaard door de hogere bijdrage aan de Stichting ROC 
Rivor voor de uitvoering van volwasseneneducatie.

Kinderopvang / Peuterspeelzalen
Het voordeel op deze beleidstak wordt met name verklaard door het niet uitgegeven budget voor 
beleidsintensivering beleid ten aanzien van peuterspeelzalen à € 18.000,--.
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4.6.5. Programma 5 – Kunst en cultuur

    
 Begroting 2008 Begroting 2008
 voor wijziging na wijziging Rekening 2008
LASTEN
Bibliotheekwerk 123.528 120.528 112.898
Muziekscholen en centra voor kunst 34.521 521 2.528
Volwassenenwerk 2.000 2.000 155
Muziektenten 4.718 5.318 4.292
Kunst- en cultuurbeleid 69.506 119.156 85.684
Monumenten 146.952 144.691 153.043
Streekarchief 51.288 46.288 46.677
 

Totale lasten 432.513 438.502 405.296
 
BATEN
Kunst- en cultuurbeleid 0 0 1
Monumenten 11.000 14.500 24.871
 

Totale baten 10.505 14.500 24.872
 
Resultaat voor bestemming - 421.513 - 424.002 - 380.425
 
Toevoeging/onttrekking aan reserves 2.250 50.766 22.033
 
Resultaat na bestemming - 419.263 - 373.236 - 358.392
    

Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Aanwending reserve Monumenten 22.033
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Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008

Ten opzichte van de gewijzigde begrotingsramingen is het werkelijke saldo € 14.844,-- voordeliger 
uitgekomen. Hiervan is reeds € 33.364,-- nadelig toegelicht in § 4.5.2 als niet beïnvloedbare kosten.
De verklaring van dit saldo bestaat slechts voor een bedrag van € 48.208,-- voordelig, uit werkelijk 
beïnvloedbare baten en lasten. 

Verschillen in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:

   

PROGRAMMA 5 
Totaal 

lasten/baten  
  
Bibliotheekwerk 9.838 voordeel
Volwassenenwerk 1.845 voordeel
Muziektenten 480 voordeel
Kunst- en cultuurbeleid 24.762 voordeel
Monumenten 11.441 voordeel
Streekarchief - 159 nadeel
Totaal verschil beïnvloedbare kosten 48.208 voordeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken:

Kunst- en cultuurbeleid
Het voordeel op deze beleidstaak wordt in positieve zin voor € 25.042,-- veroorzaakt door de volgende 
factoren:

- Niet uitgegeven budget jeugdbeleid kultuurconnect naar 2009 : € 6.500,--;
(voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2009);

- niet uitgegeven subsidie Vrienden van het Stroomhuis : € 5.000,--;
- niet uitgegeven subsidies aan lokale omroepen (incl. voorgaande jaren) : € 13.542,--.
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4.6.6. Programma 6 -  Sport, recreatie en toerisme

    
 Begroting 2008 Begroting 2008
 voor wijziging na wijziging Rekening 2008
LASTEN
Buitensportaccommodaties 24.037 33.400 33.534
Binnensportaccommodaties 177.369 147.369 149.578
Zwemaccommodaties 1.800 0 278
Sportbeleid en -subsidiëring 82.078 67.078 73.655
Bevordering toerisme en recreatie 47.808 35.808 22.657
Feesten en herdenkingen 7.002 12.002 7.756
Volkstuinen 815 815 2.667
Speelplekvoorzieningen / BOS-project 47.460 75.432 - 30.481
 

Totale lasten 388.369 371.904 259.646
 
BATEN
Buitensportaccommodaties 5.916 5.916 5.916
Binnensportaccommodaties 59.400 59.400 49.342
Sportbeleid en -subsidiëring 0 0 675
Volkstuinen 350 350 629
Speelplekvoorzieningen / BOS-project 0 8.486 8.486
 

Totale baten 65.666 74.152 65.048
 
Resultaat voor bestemming - 322.703 - 297.752 - 194.598
 
Toevoeging/onttrekking aan reserves - 36.204 - 18.355 - 75.355
 
Resultaat na bestemming - 358.907 - 316.107 - 269.952
    

Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Dotatie bestemmingsreserve Buitensportaccommodaties 36.204
Dotatie bestemmingsreserve BOS-project 60.720

Aanwending bestemmingsreserve Buitensportaccommodaties 11.907
Aanwending bestemmingsreserve BOS-project   9.662

Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008



Ten opzichte van de gewijzigde begrotingsramingen is het werkelijke saldo € 46.155,-- voordeliger 
uitgekomen. Hiervan is reeds € 7.140,-- nadelig toegelicht in § 4.5.2 als niet beïnvloedbare kosten.
De verklaring van dit saldo bestaat voor een bedrag van € 53.295,-- voordelig, uit werkelijk 
beïnvloedbare baten en lasten.

Verschillen in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:

  

PROGRAMMA 6
Totaal

lasten/baten  
  
Buitensportaccommodaties 1.492 voordeel
Binnensportaccommodaties - 10.683 nadeel
Sportbeleid en -subsidiëring 1.015 voordeel
Bevordering toerisme en recreatie 12.778 voordeel
Feesten en herdenkingen 359 voordeel
Volkstuinen 279 voordeel
Speelplekvoorzieningen / BOS-project 48.057 voordeel
  
 Totaal verschil beïnvloedbare kosten 53.295 voordeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken:

Speelplekvoorzieningen / BOS-project
Op de overlopende passiva is een aantal jaren een bedrag opgenomen voor de aanleg van een 
skatebaan. Aangezien dit tot op heden niet is uitgegeven is besloten deze in 2008 ten gunste van de 
exploitatie te laten vrijvallen. Deze vrijval à € 20.872, alsmede de onderschrijding op de uitgaven van 
€ 26.372 verklaren het voordelige verschil op speelplekvoorzieningen.
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4.6.7. Programma 7 -  Welzijn en zorg  

 
Begroting 2008 Begroting 2008 Rekening 2008

 voor wijziging na wijziging  
LASTEN
Sociale zaken 1.821.402 1.588.544 1.487.307
Wet sociale werkvoorziening 0 1.181.613 1.183.622
WMO: gehandicaptenbeleid 349.662 338.188 351.716
Alg.maatschappelijke dienstverlening 197.794 114.794 146.992
VVTV / Wet inburgering 49.117 70.638 87.401
Ouderenzorg 113.616 230.212 209.276
Jeugd- en jongerenwerk 95.836 77.596 49.502
Multifunctionele centra en Dorpshuizen 193.495 88.342 101.223
Gezondheidszorg 448.143 465.236 435.692
Wet maatschappelijke ondersteuning 851.387 1.037.779 1.048.803
 

Totale lasten 4.120.452 5.192.942 5.101.534
BATEN
Sociale zaken 1.179.592 998.731 945.953
Wet sociale werkvoorziening 0 1.181.613 1.183.622
WMO: gehandicaptenbeleid 36.500 24.000 79.062
VVTV / Wet inburgering 38.586 18.786 44.525
Jeugd- en jongerenwerk 0 0 0
Multifunctionele centra en Dorpshuizen 0 1 0
Gezondheidszorg 0 200.681 231.970
Wet maatschappelijke ondersteuning 200.681 0 100.408
 

Totale baten 1.455.360 2.443.812 2.585.540
 
Resultaat voor bestemming -2.665.092 -2.749.130 -2.515.994
 
Toevoeging/onttrekking aan reserves 37.288 34.747 2.929
 
Resultaat na bestemming - 2.627.804 -2.783.877 -2.513.065
    

Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Dotatie aan reserve Dorpshuis Haaften 14.747
Dotatie aan reserve Accommodatiebeleid 20.000
Aanwending reserve Dorpsuitleg 20.000
Aanwending reserve Accommodatiebeleid 10.000
Aanwending reserve MFC’s Haaften/Ophemert   7.676

Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008

Ten opzichte van de gewijzigde begrotingsramingen is het werkelijke saldo € 270.812,-- voordeliger 
uitgekomen. Hiervan is reeds € 33.133,-- nadelig toegelicht in § 4.5.2 als niet beïnvloedbare kosten. 
De verklaring van dit saldo bestaat voor een bedrag van € 303.945,-- voordelig, uit werkelijk 
beïnvloedbare baten en lasten.

Verschillen in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:



PROGRAMMA 7
Totaal

lasten/baten  
   

Sociale zaken 50.328 voordeel

WMO: gehandicaptenbeleid 51.614 voordeel

Alg.maatschappelijke dienstverlening 6.953 voordeel

Ouderenzorg 18.983 voordeel

VVTV / Wet inburgering 10.050 voordeel

Jeugd- en jongerenwerk 27.606 voordeel

Multifunctionele centra en Dorpshuizen 1.070 Voordeel

Gezondheidszorg 58.228 Voordeel

Wet maatschappelijke ondersteuning 79.113 voordeel

  
Totaal verschil beïnvloedbare kosten 303.945 voordeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken:

Sociale zaken
Het positieve saldo komt voor een bedrag van € 84.537,-- voort uit lagere uitgaven dan begroot voor 
het W-deel. Het resultaat t.o.v. de begroting voor de Minima c.q. Bijzondere bijstand is € 17.984,-- 
slechter, met name omdat er minder terugvorderingen zijn geweest dan begroot. Verder komt het 
verschil voort uit de correctie op de debiteuren Sociale Zaken Tiel die plaatsgevonden heeft.

WMO: gehandicaptenbeleid
Het ministerie heeft in 2008 de oude nog lopende Vrom-regeling woningaanpassing afgekocht. De 
ontvangen bedragen zijn bijna volledig doorbetaald aan de belanghebbenden. 
De uitgaven voor Vervoersvoorzieningen (€ 16.405,--), Rolstoelvoorzieningen (€ 19.562,--) en 
Woonvoorzieningen (€ 3.969,=) zijn lager geweest dan begroot.

Ouderenzorg
Er is in 2008 minder subsidie uitgekeerd dan begroot, waardoor er een voordeel is van  € 18.983,--.

Jeugd- en jongerenwerk
De grootste afwijking betreft een vrijval vanuit de Overlopende passiva van € 7.461,--. Daarnaast zijn 
de begrote bedragen voor de ‘Jongerensite’ (€ 6.000,--) en het ‘Overige jeugdbeleid” (€ 7.500,--) niet 
besteed. Er is in 2008 ook (€ 11.185,--) minder aan subsidies uitbetaald. De kosten voor de inhuur van 
de jongerenwerker waren € 3.860,-- hoger dan begroot.

Gezondheidszorg
De extra bate voor loon- en prijscompensatie subsidiegelden van ong. € 30.000,-- is niet uitbetaald. 
De begrote kosten voor Onderzoek SEGV, Legionella en Gelderse Roos (totaal € 25.815,--) zijn niet 
besteed. Ook voor de Taakmutatie EKD ad € 4.116,-- zijn geen kosten gemaakt. 

Wet maatschappelijke ondersteuning
Per saldo zijn de kosten voor het onderdeel huishoudelijke zorg van de wet maatschappelijke 
ondersteuning € 79.000,-- lager dan dat via de algemene uitkering uit het Gemeentefond ontvangen is.
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4.6.8. Programma  8 - Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economie

 
Begroting 2008 Begroting 2008

 voor wijziging na wijziging Rekening 2008
LASTEN
Economische ontwikkeling 25.673 35.739 40.228
Industrie 11.501 11.501 11.501
Nutsvoorzieningen 15.554 15.554 19.407
Agrarische zaken 5.452 5.452 2.226
Bestemmingsplannen 426.945 462.763 318.788
Onderzoek bouwmogelijkheden 33.717 33.717 20.024
Cartografie 222.458 195.758 97.853
Woningbouw (toegelaten instellingen) 68.953 68.953 50.740
Beheer woningen / garages 17.770 17.770 22.131
Bouw-, woning- en welstandstoezicht 858.760 898.760 823.690
Reclamebeleid 8.703 8.703 2.884
Woonruimtezaken 18.921 43.182 33.908
Huisvesting woonwagenbewoners 17.432 33.072 15.948
Vangnetregeling verstrekkingen 6.100 0 0
Duurzaam bouwen 0 0 79
Grondexploitatie (algemeen) 104.810 83.258 79.311
Bouwgrondexploitatie (complexen) 335.431 380.585 1.212.879
Grondzaken 18.734 20.084 35.300
Wet WOZ 145.139 146.139 117.864
 

Totale lasten 2.342.053 2.459.990 2.904.761
BATEN
Economische ontwikkeling 0 0 1.750
Agrarische zaken 584 584 605
Bestemmingsplannen 14.667 0 7.324
Cartografie 1.000 1.000 1.151
Woningbouw (toegelaten instellingen) 61.064 61.064 48.406
Beheer woningen / garages 11.280 11.280 11.870
Bouw-, woning- en welstandstoezicht 309.550 555.000 663.475
Reclamebeleid 78.965 2.200 887
Woonruimtezaken 250 250 1.503
Huisvesting woonwagenbewoners 3.103 3.103 2.632
Vangnetregeling verstrekkingen 7.626 0 0
Grondexploitatie (algemeen) 30.471 30.471 0
Bouwgrondexploitatie (complexen) 335.431 377.983 1.274.486
Wet WOZ 56.774 56.774 60.571

Totale baten 910.765 1.099.709 2.074.660
 
Resultaat voor bestemming - 1.431.288 - 1.360.281 - 830.101
 
Toevoeging/onttrekking aan reserves 75.000 209.320 87.812
 
Resultaat na bestemming - 1.356.288 - 1.150.961 - 742.289
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Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Aanwending algemene reserve : Ik Start Smart     9.100
Aanwending algemene reserve : Actualisatie bestemmingsplannen   95.770
Aanwending algemene reserve : Woningbehoefteonderzoek      7.421
Aanwending algemene reserve : Begeleiding woonwagenkamp     2.975
Aanwending bestemmingsreserve bouwgrond : Blankenburgsestraat   12.541
Aanwending bestemmingsreserve bouwgrond t.b.v. vorming voorziening 525.576
Aanwending bestemmingsreserve bouwgrond : ’t Zandpad – Lithos   10.938
Aanwending bestemmingsreserve bouwgrond : invoering GREX     9.598
Aanwending algemene reserve: Hellouw groeit   10.133
Aanwending bestemmingsreserve: afbouw complexen     3.483

Dotatie bestemmingsreserve afbouw complexen : De Geer     2.499
Dotatie bestemmingsreserve kunstbeleid : Beuningen     4.293
Dotatie bestemmingsreserve dorpsuitleg : Beuningen   42.932
Dotatie bestemmingsreserve bouwgrond : Beuningen 550.000

Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008

Ten opzichte van de begrotingsramingen is het werkelijke saldo € 408.671,-- voordeliger uitgekomen. 
Hiervan is reeds € 262.541,-- voordelig toegelicht in §  4.5.2 als niet beïnvloedbare kosten De 
verklaring van dit saldo bestaat dus voor een bedrag van € 146.130,-- voordelig, uit werkelijk 
beïnvloedbare baten en lasten.

Verschillen in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:

PROGRAMMA 8
Totaal

Lasten/baten
 

Economische ontwikkeling - 1.949 nadeel
Nutsvoorzieningen 300 voordeel
Agrarische zaken 4.001 voordeel
Bestemmingsplannen 70.531 voordeel
Cartografie 7.066 voordeel
Woningbouw (toegelaten instellingen) - 6.192 nadeel
Beheer woningen / garages - 3.587 nadeel
Bouw-, woning- en welstandstoezicht 81.019 voordeel
Reclamebeleid - 2.463 nadeel
Woonruimtezaken 1.754 voordeel
Huisvesting woonwagenbewoners - 736 nadeel
Grondexploitatie (algemeen)
Grondexploitatie (complexen)

- 21.632
2.602

nadeel
voordeel

Grondzaken 155 voordeel
Wet WOZ 15.261 voordeel

Totaal verschil beïnvloedbare kosten 146.130 voordeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken:

Bestemmingsplannen
In 2008 is een begin gemaakt met de actualisatie van oude bestemmingsplannen. De kosten hiervan 
worden gedekt vanuit de algemene reserve. Op het jaarlijkse budget is echter een onderschrijding van 
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€ 70.000,--. Van dit bedrag heeft € 40.000,-- betrekking op de actualisering van de Structuurvisie. De 
uitvoering hiervan zal in 2009 plaatsvinden. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2009.

Bouw-, woning- en welstandstoezicht 
In de begroting voor 2008 was een bedrag voor de bouwleges opgenomen van € 309.550,--, 
gebaseerd op de inkomsten van 2007. In de loop van 2008 is dit bedrag echter bijgesteld tot 
€ 500.000,--. Niet alleen het aantal bouwaanvragen was groot, ook werden er een aantal verleend 
voor nieuwbouwprojecten, kassencomplexen en de spoorlijn Waardenburg, waardoor deze post werd 
overschreden met een bedrag van € 107.585,--. Op de uitgavenpost is een overschrijding van 
€ 27.456,--, in verband met het grotere aantal aanvragen.

Grondexploitatie (algemeen)
Het nadeel wordt veroorzaakt doordat voor het jaar 2008 is besloten de algemene kosten op de 
grondexploitaties niet door te verdelen over de afzonderlijke complexen.

Grondexploitatie (complexen)
Deze beleidstaak is in principe volledig kostendekkend. Het voordeel van € 2.602,-- wordt veroorzaakt 
door een foutieve boeking in de begroting van 2008.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.4 Grondbeleid.

Wet Waardering Onroerende Zaken
In 2007 was voor de uitvoering van de WOZ een extern budget van € 61.700,-- beschikbaar. Van dit 
budget is een bedrag van € 11.464,-- niet uitgegeven. Daarnaast is van het Rijk een hogere bijdrage 
van € 3.797,-- ontvangen voor het aandeel van het waterschap in de kosten van de taxaties. 
Voorgesteld wordt via budgetoverheveling een bedrag van € 11.000 over te hevelen naar 2009 voor 
het afronden van enkele werkzaamheden inzake de overgang van de BSR (Belastingsamenwerking 
Rivierenland).
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4.6.9. Programma  9 – Algemene dekkingsmiddelen 

     
 Begroting 2008 Begroting 2008  
 voor wijziging na wijziging Rekening 2008  
LASTEN  
Onroerende zaakbelastingen 24.686 24.686 22.321  
Hondenbelasting 12.148 12.148 4.804  
Toeristenbelasting 1.691 1.691 0  
Invordering gemeentelijke belastingen 15.957 15.957 4.803  
Beleggingen 149.775 149.775 151.435  
Algemene uitkering 0 0 1.375  
Algemene baten en lasten 161.900 285.406 47.755  
Saldo kostenplaatsen (apparaatskosten) - 64.460 187.560 607.688
Saldo kostenplaatsen (kapitaallasten) - 194.608 -316.108 - 275.670
Saldo kostenplaatsen (invloed reserves) 0 0 0  
  

Totale lasten 107.089 361.115 564.511  
  
BATEN  
Onroerende zaakbelastingen 1.557.942 1.637.942 1.657.908  
Hondenbelasting 44.330 48.900 49.035  
Toeristenbelasting 2.900 2.900 2.929  
Invordering gemeentelijke belastingen 5.000 5.000 6.569  
Beleggingen 718.275 697.545 713.370  
Algemene uitkering 8.735.535 8.769.264 8.745.090  
Algemene baten en lasten 435.294 317.033 311.004  
Saldo kostenplaatsen (apparaatskosten) 0 0 0
Saldo kostenplaatsen (kapitaallasten) 0 0 0
Saldo kostenplaatsen (invloed reserves) - 144.926 - 402.988 - 488.608  
  

Totale baten 11.354.350 11.075.596 10.997.297  
  
Resultaat voor bestemming 11.247.261 10.714.481 10.432.786  
  
Toevoeging/onttrekking aan reserves - 43.011 325.250 7.590  
Idem via (hulp)kostenplaatsen 144.926 402.988 488.608
  
Resultaat na bestemming 11.349.176 11.442.719 10.928.984  

Totaal resultaat van alle programma’s 76.643 63.880 903.024
     

Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Vrijval bestemmingsreserve Rondweg Est   22.706
Vrijval bestemmingsreserve Samen weer naar School     8.008
Vrijval bestemmingsreserve 5-jaarlijkse afrekening basisonderwijs   27.439
Vrijval bestemmingsreserve Rentekosten   41.919
Verlaging buffer algemene reserve 600.000
Aanwending algemene reserve t.b.v. Eigen Wijs Rivierenland 250.000
Aanwending bestemmingsreserve BTW Compensatiefonds 118.261
Aanwending bestemmingsreserve Sociaal Statuut 320.603
Aanwending algemene reserve t.b.v. Sociaal Statuut 200.000
Aanwending algemene reserve t.b.v. achterstanden archief 119.483
Aanwending algemene reserve t.b.v. werkgroep digitalisering   48.522

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 114 van 122, versie 26 mei 2009



Dotatie vrijval bestemmingsreserve Rentekosten aan algemene reserve   41.919
Dotatie vrijval bestemmingsreserve Rondweg Est aan algemene reserve   22.706
Dotatie vrijval bestemmingsreserve Samen weer naar School aan algemene reserve     8.008
Dotatie vrijval bestemmingsreserve 5-jaarlijkse afrekening aan algemene reserve   27.439
Dotatie vrijval voorziening Duurzaam Veilig aan algemene reserve   18.899
Verhoging aanwendbaar deel algemene reserve 600.000
Dotatie bestemmingsreserve Eigen Wijs Rivierenland 250.000
Dotatie inflatiecorrecties aan bestemmingsreserves   68.307
Dotatie bestemmingsreserve BTW Compensatiefonds   23.465
Dotatie bestemmingsreserve Sociaal Statuut 200.000

Verschillen tussen de begroting 2008 en de rekening 2008

Ten opzichte van de begrotingsramingen is het werkelijke saldo van dit programma € 513.735,-- 
nadeliger uitgekomen. Hiervan is reeds € 469.253,-- nadelig toegelicht in §  4.5.2 als niet 
beïnvloedbare kosten. De verklaring van dit saldo bestaat slechts voor een bedrag van € 44.482,-- 
nadelig, uit werkelijk beïnvloedbare baten en lasten.
Verschil in beïnvloedbare baten en lasten per beleidstaak:

  

PROGRAMMA 9
Totaal

lasten/baten  
   
Onroerende zaakbelastingen 20.211 voordeel
Hondenbelasting 2.135 nadeel
Toeristenbelasting 29 voordeel
Invordering gemeentelijke belastingen 6.842 voordeel
Beleggingen 13.713 voordeel
Algemene uitkering - 1.375 nadeel
Algemene baten en lasten - 86.038 nadeel
  
Totaal verschil beïnvloedbare kosten - 44.482 nadeel

Verschillenanalyse actuele begroting en werkelijkheid
De oorzaken van de belangrijkste verschillen (> € 15.000,--), in deze beïnvloedbare baten en lasten, 
betreffen de hierna genoemde beleidstaken:

Onroerende zaakbelastingen
Voornamelijk door een toename van het areaal als gevolg van verbouw en nieuwbouw zijn de 
werkelijke opbrengsten € 19.966,-- hoger uitgevallen. 

Algemene baten en lasten
Het voordeel op deze beleidstaak wordt veroorzaakt door de herwaardering van de voorziening 
dubieuze debiteuren per 31-12-2008. Dit heeft geleid tot een vrijval van € 87.347,--.
Nadelen werden veroorzaakt door de volgende factoren :

- over 2008 is een hogere exploitatievergoeding betaald aan de Regio à € 16.729,--
- de BTW-component van de AVRI, inzake inzameling huishoudelijk afval à € 135.740 is

direct verrekend in programma 3 op afvalverwijdering.
- herberekening van de inflatiecorrectie heeft geleid tot een verschil van € 32.531,--
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5. BIJLAGEN

5.1. Analyse begrotingsafwijkingen 

Hiervoor is in de programmarekening bij de verschillende programma’s reeds ingegaan op de 
verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers inclusief begrotingswijzigingen. In dit 
totaaloverzicht worden de grootste afwijkingen genoemd. 

Beleidstaak Afwijking Structureel Incidenteel Opmerkingen Effect 2008
uitgaven

Burgemeester en wethouders -19.368 0 -19.368 Dotatie pensioenvoorziening, kosten verhuizing. 0
Preparatie -33.236 0 -33.236 Extra cursussen nieuwe korpsleden. 0
Wegen -85.917 0 -85.917 Extra dotatie voorziening, bijdrage provincie nog 

aanvragen. 0
Milieu (bedrijven en particulieren) 39.135 0 39.135 Handhavingswerkzaamheden nog niet uitgevoerd.

0
Beheer begraafplaatsen 26.300 0 26.300 Meer begrafenisrechten geïncasseerd. 0
Leerlingenvervoer -22.770 -20.000 -2.770 Meer leerlingen te vervoeren. -20.000
Volwasseneneducatie -28.853 0 -28.853 Hogere bijdrage betaald voor uitvoering. 0
Kinderopvang/peuterspeelzalen 18.907 0 18.907 Beleidsintensivering niet uitgevoerd. 0
Kunst- en cultuurbeleid 24.762 0 24.762 Subsidies niet uitbetaald. 0
Speelplekvoorzieningen/BOS-
project

48.057 0 48.057 Minder uitgaven in 2008, ook vrijval eerdere jaren 
opgenomen kosten. 0

Sociale zaken 50.328 0 50.328 Minder uitgaven Wet inschakeling werkzoekenden. 0
WMO: gehandicaptenbeleid 51.614 0 51.614 Uitgaven vervoersvoorzieningen en 

rolstoelvoorzieningen lager dan begroot. 0
Ouderenzorg 18.983 0 18.983 Minder subsidie uitgekeerd. 0
Jeugd- en jongerenwerk 27.606 0 27.606 Vrijval overloop voorgaande jaren (7500) en verder 

minder uitgaven, wel 4*9500 euro per kwartaal voor 
mozaiek.

0

Gezondheidszorg 58.228 0 58.228 Meer subsidie ontvangen (31000 euro) en minder 
doorbetaald (27500). 0

Wet maatschappelijke 
ondersteuning

79.113 0 79.113 Eigen bijdrage huishoudelijke verzorging niet begroot 
(100408 ontvangen), verder uitgaven huishoudelijke 
verzorging 34422 hoger, kosten loket WMO, Taxi 
Zuijdam en Mantelzorg (19414) niet begroot. 
Uitvoeringskosten WMO 27132 lager uitgevallen. 
Taakbudget WMO 5409 euro niet gebruikt.

0

Bestemmingsplannen 70.531 0 70.531 Structuurvisie niet uitgevoerd in 2008. 0

Bouw-, woning- en 
welstandstoezicht

81.019 0 81.019 Veel extra aanvragen bouwvergunningen.
0

Grondexploitatie (algemeen) -21.632 0 -21.632 Algemene kosten niet doorverdeeld naar 
grondexploitates. 0

Wet WOZ 15.261 0 15.261 Extern budget niet volledig uitgegeven en bijdrage van 
waterschap ontvangen. 0

Onroerende zaakbelasting 20.211 0 20.211 Toename areaal a.g.v. verbouw en nieuwbouw. 0
Algemene baten en lasten 87.000 0 87.000 Vrijval dubieuze debiteuren.

Overige beleidstaken 60.976 0 60.976 Saldo van diverse geringe afwijkingen. 0
Subtotaal beïnvloedbare baten en 
lasten 566.255 -20.000 586.255 -20.000
Personeelskosten 100.260 0 100.260 Door efficiënte inhuur personeel derden
Huisvesting 36.119 0 36.119 Besparing op energie en verzekering
Kapitaallasten/rente 137.039 0 137.039 Minder investeringen
Verschil jaarrekening 2008 t.o.v. 
begroting 2008 839.673 -20.000 859.673 -20.000



5.2. Analyse begrotingsrechtmatigheid 

Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de 
geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het de begrotings-
overschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk 
in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet.

Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past 
binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de 
lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen òf respectievelijk welke begrotingsover-
schrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad. In het controleprotocol is 
aangegeven welke overschrijdingen de raad wél en welke overschrijdingen de raad niet als 
onrechtmatig beschouwt.

Begrotingsoverschrijdingen kunnen in een aantal categorieën worden gerangschikt. In de volgende 
tabel zijn de in het dienstjaar 2008 opgetreden begrotingsoverschrijdingen gerangschikt en is tevens 
aangegeven of de overschrijding rechtmatig of onrechtmatig is geweest.
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overschrijding rechtmatig onrechtmatig

1
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompen-seerd door direct 
daaraan gerelateerde inkomsten
Hulpkostenplaats Personeel (dotatie BR Sociaal Statuut) 200.000,00€               x
Kostenplaats Sector Bedrijfsvoering (overige kosten) 4.800,00€                   x
Wegen 6.400,00€                   x
Onderwijs : administratie, beheer en bestuur (ID Banen) 87.400,00€                 x
Leerlingenvervoer 17.000,00€                 x
Volwasseneneducatie (doorbetaling rijksbijdrage) 29.000,00€                 x
Binnensportaccommodaties (overige kosten) 600,00€                      x
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) 2.000,00€                   x
Gehandicaptenbeleid (doorbetaling VROM-bijdrage) 14.000,00€                 x
VVTV / Wet Inburgering 15.900,00€                 x
Multifunctionele centra / Dorpshuizen (gedekt uit BR Accommodatie) 12.900,00€                 x
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 11.000,00€                 x
Economische ontwikkeling (overige kosten) 3.700,00€                   x
Beheer woningen en garages (overige kosten) 4.400,00€                   x
Bouwgrondexploitatie (complexen) 832.300,00€               x
Beleggingen (beheerloon 4e kwartaal 2007) 1.700,00€                   x

2
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig 
konden worden gesignaleerd

2a openeinde regelingen

niet van toepassing -€                            

2b overige afwijkingen
Hulpkostenplaats Personeel (doorberekende uren) 30.000,00€                 x
Naturalisatie en vreemdelingen (doorberekende uren) 300,00€                      x
Brandweer : repressie (doorberekende uren) 21.200,00€                 x
Integrale Veiligheid (overige kosten) 7.900,00€                   x
Veerdiensten (afrek.verenfonds 2007 en doorberekende uren) 4.500,00€                   x
Milieu algemeen en beleid (doorberekende uren) 4.400,00€                   x
Beheer begraafplaatsen (doorberekende uren) 4.300,00€                   x
Huisvesting bijzonder basisonderwijs (doorber.uren en kapitaallasten) 165.500,00€               x
Monumenten (doorberekende uren) 8.400,00€                   x
Streekarchief (doorberekende uren) 400,00€                      x
Binnensportaccommodaties (doorberekende uren) 1.600,00€                   x
Sportbeleid en -subsidiëring (doorberekende uren) 6.600,00€                   x
Volkstuinen (doorberekende uren) 1.900,00€                   x
Algemeen Maatschappelijk Werk (doorberekende uren) 32.000,00€                 x
VVTV / Wet Inburgering (doorberekende uren) 1.100,00€                   x
Economische ontwikkeling (doorberekende uren) 800,00€                      x
Nutsvoorzieningen (doorberekende uren) 3.900,00€                   x
Grondzaken (doorberekende uren) 15.200,00€                 x

3
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de 
accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

niet van toepassing -€                            

4
Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid 
en waarvoor bewust geen voorstel tot begrotings-aanpassing is ingediend

niet van toepassing -€                            

5
Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrecht-matig moeten 
worden beschouwd omdat dit achteraf blijkt

5a Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

niet van toepassing -€                            

5b Geconstateerd na verantwoordingsjaar

niet van toepassing -€                            

6

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen)
waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrij-
vings- en financieringslasten in het jaar zelf of volgende jaren

niet van toepassing -€                            

Oorzaak van de mogelijke kostenoverschrijding

Verantwoording 2008,  zaak 8605/1209, pagina 119 van 122, versie 26 mei 2009



5.3. Overzicht reserves en voorzieningen 

Omschrijving Saldo Saldo
1-1-2008 Inflatie t.l.v. t.b.v. t.b.v. t.b.v. 31-12-2008

correctie exploitatie exploitatie activa saldo

A. ALGEMENE RESERVE 

a. Buffer 2.400.000,00 600.000,00 1.800.000,00
b. Aanwendbaar 1.853.474,00 718.971,00 968.928,00 -1.069.111,00 2.672.628,00

Totaal algemene reserve 4.253.474,00 0,00 718.971,00 1.568.928,00 0,00 -1.069.111,00 4.472.628,00

B. BESTEMMINGSRESERVES

bestemmingsreserves ter dekking van
investeringen met een economisch nut

MFC's Haaften/Ophemert (dekking 50%) 1.483.381,00 29.668,00 7.676,00 1.505.373,00
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen 814.307,00 16.286,00 267.040,00 142.708,00 954.925,00
Rentekosten nog niet in exploitatie genomen gronden 41.919,00 41.919,00 0,00

bestemmingsreserves ter dekking van
investeringen met een maatschappelijk nut

Afbouw diverse complexen 470.586,00 9.412,00 2.499,00 38.406,25 444.090,75

overige bestemmingsreserves
Kunstbeleid 50.145,00 4.293,21 54.438,21
Accommodatiebeleid (aankoop Dorpshuis Haaften) 50.253,00 14.747,00 10.000,00 55.000,00
Accommodatiebeleid (algemeen) 127.009,00 20.000,00 147.009,00
Buitensportaccommodaties 93.970,00 1.879,00 36.204,00 11.907,00 120.146,00
Dorpsuitleg / bovenwijkse voorzieningen 553.112,00 11.062,00 42.932,15 20.000,00 587.106,15
BTW Compensatiefonds 268.931,00 23.465,40 118.261,00 174.135,40
Monumenten (restauratiesubsidies aan derden) 75.901,00 22.033,00 53.868,00
Rondweg Est 22.706,00 22.706,00 0,00

5-jaarlijkse afrekening basisonderwijs 27.439,00 27.439,00 0,00
Weer samen naar school (speciaal onderwijs) 8.008,00 8.008,00 0,00
Lokale Educatieve Agenda (LEA) 61.094,00 87.008,00 148.102,00
Sociaal statuut 143.077,00 200.000,00 320.603,10 22.473,90
Calamiteiten bomen 40.000,00 40.000,00
Eigen Wijs Rivierenland 0,00 250.000,00 250.000,00
Landschap Ontwikkelings Plan (LOP) 0,00 75.000,00 75.000,00
BOS-project 0,00 60.719,65 9.662,00 51.057,65

Algemene reserve bouwgrondexploitatie 934.481,00 550.000,00 558.652,34 925.828,66

WMO 57.209,00 57.209,00

Totaal bestemmingsreserves 5.323.528,00 68.307,00 1.633.908,41 1.359.980,69 0,00 0,00 5.665.762,72

C. VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico,s
Dubieuze debiteuren 157.363,00 38.416,00 87.347,00 31.600,00
Bouwgrondexploitatie 0,00 477.576,57 477.576,57

Voorzieningen ter gelijkmatige verdeling van lasten
over de begrotingsjaren

Onderhoud gemeentelijke gebouwen (incl. gymzalen) 607.810,00 12.156,00 156.252,00 249.719,00 526.499,00
Onderhoud wegen 0,00 153,00 448.201,00 448.354,00 0,00
Onderhoud begraafplaatsen 730.370,00 14.662,00 85.000,00 113.997,00 716.035,00
Wethouderspensioenen 376.819,00 8.922,00 17.844,00 403.585,00
Bruidschat Fluvium 430.884,00 143.627,00 287.257,00
Egalisatie tarieven rioolrecht 183.580,00 100.000,00 283.502,00 78,00
Vervanging inventaris gymnastieklokalen 124.700,00 15.650,00 140.350,00

Subtotaal 2.454.163,00 35.893,00 822.947,00 1.239.199,00 0,00 2.073.804,00
Voorzieningen middelen van derden met een
specifieke bestedingsverplichting

Regeling Duurzaam Veilig 18.899,00 18.899,00 0,00
Educatie inburgering nieuwkomers 39.180,00 39.180,00 0,00
Inburgering oudkomers 55.203,00 55.203,00 0,00
Buitenschoolse opvang 19.953,00 19.953,00 0,00
Stimuleringsregeling Sociale Activering 11.434,00 11.434,00 0,00
Spoorlijn Waardenburg 762.589,00 1.071.750,00 1.834.339,00 0,00
Ontgroening en vergrijzing 85.480,00 80.000,00 165.480,00 0,00
Binnensportvoorzieningen 290.000,00 290.000,00 0,00
Rijksbijdrage BANS 43.936,00 43.936,00 0,00

Subtotaal 1.326.674,00 0,00 1.151.750,00 2.478.424,00 0,00 0,00 0,00

Vermeerderingen Verminderingen
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5.4. Accountantsverklaring

Aan: Gemeenteraad van de gemeente Neerijnen
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5.5. Overzicht Single information single audit (SISA) 

Bijgevoegd als A-3 formaat.
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