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Samenvatting

Uit de risicoanalyse zijn geen grote risico’s naar voren gekomen die nog niet bekend waren bij de
vakafdelingen en bestuurders. De beheerorganisaties zijn in control en de bedrijfsvoering is op
orde. Wel zijn de beheerorganisaties door hun bescheiden omvang kwetsbaar. Voor het overgrote
deel van de beheerdisciplines zijn actuele en betrouwbare beheerplannen aanwezig. Daar waar
beheerplannen ontbreken gaat het om disciplines met een beperkt risico, hetzij omdat het om
relatief beperkte bedragen gaat (bijvoorbeeld wegmeubilair), hetzij omdat het gaat om een relatief
bescheiden areaal (bijvoorbeeld civiele kunstwerken in Lingewaal en Neerijnen, beschoeiingen).

Het grootste financiële risico betreft de (structurele, reeds langdurige) tekorten voor onderhoud
en vervanging van verhardingen in gemeente Neerijnen. Minder omvangrijk risico’s liggen bij het
vervangen van bomen in de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal, het groot onderhoud van een
gebouw en de exploitatie van de begraafplaatsen in de gemeente Neerijnen. Het onderhoud van
civieltechnische kunstwerken in Neerijnen en Lingewaal is niet in beeld, hiervoor kan op dit mo-
ment het risico niet worden gekwantificeerd. In de onderstaande tabel staat een samenvatting van
de geconstateerde financiële risico’s per kapitaalgoed. Het al of niet fuseren van de gemeenten
beïnvloedt deze risico’s niet.

Kapitaalgoed,
risico’s

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Wegen;
groot onderhoud

- € 250.000
per jaar

-

Wegen; vervanging /
rehabilitatie

- € 800.000 - 1.200.000
per jaar (vanaf ca. 2018)

-

Bomen;
vervangen

€ 149.000 per jaar
(2019-2029)

---- € 30.000 per jaar

Civiele kunstwerken en
duikers, onderhoud

P.M. P.M.

Gebouwen,
groot onderhoud

- € 250.000
eenmalig

-

Begraafplaatsen;
exploitatietekort*

- € 75.000
per jaar

-

*) Noot: bestuurlijke keuze voor mate van kostendekkendheid van begraafplaatsen is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Separaat van bovenstaande risico’s op het gebied van beheer en onderhoud zien wij de grootste
(financieel/inhoudelijke) uitdaging in de harmoniseringsslag die als gevolg van de fusie gemaakt
moet worden:

• Met name de wezenlijk verschillende bedrijfsvoeringsconcepten van enerzijds de gemeenten
Geldermalsen en Lingewaal (traditionele beheergemeenten) en anderzijds de gemeente Nee-
rijnen (regiegemeente in samenwerking met AVRI). Deze bedrijfsvoeringconcepten geven een
zeer verschillende bedrijfscultuur en laten zich niet zonder meer in elkaar schuiven of integre-
ren.

• Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan: de harmonisatie en uniformering van ambitieniveaus
met betrekking tot de kwaliteit van de openbare ruimte; de keuzes die zijn gemaakt met be-
trekking tot sport en spelen; evenals de verschillen in het dienstverleningsniveau op de be-
graafplaatsen.
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1 Onderzoeksopdracht

1.1 Aanleiding en doel

In het kader van een eventuele fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal
(GNL gemeenten) is aan Antea Group gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de aard en
samenstelling van de beheerplannen van de drie gemeenten.

In deze bestuursrapportage worden de hoofdlijnen van het onderzoek en de belangrijkste conclu-
sies en aanbevelingen verwoord. In een achterliggende technische rapportage zijn de bevindingen
van het onderzoek voor de betreffende afdelingen en beheerders meer in detail vastgelegd.

1.2 Onderzoeksvragen en aanpak onderzoek

Centrale vraag voor het onderzoek is een onderzoek de beheerplannen van de drie GNL gemeenten
met als doel:

• Mogelijke risico’s in de kapitaalgoederen benoemen en kwantificeren;

• In beeld brengen van de overeenkomsten en de verschillen tussen de beheerplannen van de
drie gemeenten;

• In beeld brengen van de bedrijfsvoering; hoe het beheer en onderhoud is georganiseerd en of
dit afdoende is;

Het onderzoek is uitgevoerd in april en mei 2016. Het onderzoek is gericht op de volgende beheer-
domeinen; kapitaalgoederen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen:

• Wegen (inclusief schoonhouden verharding)

• Civiele kunstwerken (bruggen en duikers)

• Waterketen (riolering) en watersysteem
(waterkwaliteit en waterberging)

• Beschoeiingen

• Groen en bomen

• Begraafplaatsen

• Sportvelden (renovatie)

• Watergangen (maaien en baggeren )

• Openbare verlichting

• Speeltuinen

• Gemeentelijke gebouwen

• Wegmeubilair (bebording, hekwerken)

• Gladheidbestrijding

De gemeenten hebben basisinformatie aangeleverd (beheerplannen voor de diverse beheerdo-
meinen, areaalgegevens en begrotingscijfers). Op basis hiervan zijn op 13, 14 en 15 april 2016 door
Antea Group interviews afgenomen met de betrokken vakbeheerders. De bevindingen en consta-
teringen van Antea Group zijn vastgelegd in een ‘technische bijlage’. Deze bijlage is op 26 april
besproken met de betrokken medewerkers, waarna de gemeenten feitelijke aanvullingen en reac-
ties hebben doorgegeven. Dit is verwerkt tot een bijgestelde technische bijlage, die als basis heeft
gediend voor deze samenvattende bestuursrapportage met de hoofdlijnen van het onderzoek. Op
11 mei 2016 is de bestuursrapportage in concept besproken met beheermanagers / teamleiders
van de drie gemeenten. Waarna de bestuursrapportage tot een eindconcept is verwerkt en vervol-
gens definitief is gemaakt.
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2 Vergelijking beheerplannen op hoofdlijnen

2.1 Beschikbaarheid van de beheerplannen

Geconstateerd wordt dat de drie gemeenten het beheer en onderhoud voor de meeste belangrijke
beheerdomeinen op orde hebben, op enkele uitzonderingen na. Voor vrijwel alle beheerdomeinen
zijn beheerplannen opgesteld, actueel en volledig.

De gemeenten hebben hiermee een voldoende tot goed inzicht in de aard en omvang van hun
beheeropgaven. Onderstaande tabel geeft een gecomprimeerd overzicht van de aanwezigheid en
volledigheid van de beheerplannen per gemeente.

Status beheerplan
per domein

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

IBOR beleidskader / Nota waar-
dering en activering kapitaal-
goederen

x x O
verharding   
onkruid op verharding/vegen   
groen en bomen   
openbare verlichting   
civiele kunstwerken en duikers  x x
beschoeiingen O x x
riolering & watergangen   
begraafplaatsen   
sportvelden  x 
speeltuinen n.v.t  
gebouwen   
wegmeubilair x O / x x
gladheidsbestrijding   

 beheerplan aanwezig, volledig en actueel

O beheerplan aanwezig, deels volledig en actueel

X beheerplan niet aanwezig, niet volledig of niet actueel

Voor wegen, groen en bomen, openbare verlichting, riolering, water en gebouwen zijn beheer-
plannen aanwezig. Evenals voor begraafplaatsen, gladheidsbestrijding, onkruid op verharding / ve-
gen en (renovatie) van sportvelden met uitzondering van Neerijnen. Onderhoud van sportvelden
is meestal belegd bij de verenigingen. Daarmee zijn de belangrijke beheerdomeinen geborgd.

Een integraal beheerplan (IBOR beleidskader) of Nota waardering en activering kapitaalgoederen
is niet aanwezig. Lingewaal heeft het Manifest als kader, maar dat gaat weinig in op beheer van de
openbare ruimte. De onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken (zoals bruggen) is niet goed
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in beeld bij Neerijnen en Lingewaal. Beschoeiingen betreft een relatief beperkt areaal. Geldermal-
sen heeft onderhoud van speeltuinen volledig overgedragen aan de verenigingen, voor Lingewaal
is dit gedeeltelijk het geval. Voor wegmeubilair hebben de gemeenten gezien de aard en omvang
geen beheerplan, maar hanteren ze een ‘piepsysteem’.

2.2 Ambitieniveaus in de beheerplannen

In een beheerplan wordt de vertaling gemaakt van de bestuurlijke ambities en doelstellingen naar
de concrete opgaven voor het beheer en onderhoud, inclusief de vervangingen. Gemeenten heb-
ben lokale keuzevrijheid in hun ambities, ook in relatie tot de beschikbare middelen. Landelijke
kaders en richtlijnen geven een basis aan het beheer en onderhoud. Voor wegen de CROW syste-
matiek voor rationeel wegbeheer, NSVV / ROVL richtlijnen voor openbare verlichting, de leidraad
rioleringszorg van RIONED, NEN conditiemetingen voor gebouwen, wettelijke kaders voor veilig-
heid van speelvoorzieningen enzovoorts. Ambitieniveaus voor de beeldkwaliteit kunnen in grote
lijnen als volgt worden getypeerd:

Tussen de drie gemeenten onderling, maar ook tussen de verschillende beheerdomeinen binnen
één gemeente bestaan significante verschillen in de ambities en doelstellingen. Onderstaande ta-
bel geeft een schematische en sterk vereenvoudigde weergave van de ambities en doelstellingen
uit de verschillende beheerplannen.

Ambitie / kwaliteitsniveau
Domein

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

verharding
rationeel wegbe-

heer: B
rationeel wegbe-

heer: B
rationeel wegbe-

heer: B

onkruid op verharding B B B

groen en bomen
A centrum

B overig

A centrum
B overig

en deels C

A hotspots
B overig

C bedrijven

openbare verlichting
(sober 2011)

vervangen en ver-
nieuwen met LED

2014 achterstallige
vervangingen.

keuze SON of LED

sober (2009)
vervangen en ver-
nieuwen met LED

civiele kunstwerken en duikers B geen beleid B

beschoeiingen B geen beleid B
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Ambitie / kwaliteitsniveau
Domein

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

riolering & watergangen Leidraad riolering: B Leidraad riolering: B Leidraad riolering: B

begraafplaatsen A+ / A A
C (technisch)
B (netheid)

sportvelden
NOC*NSF

Renovatieplan
NOC*NSF

renovatieplan
NOC*NSF

renovatieplan

speeltuinen
n.v.t.

wettelijk veilig
B

wettelijk veilig wettelijk veilig

gemeentelijke gebouwen
Matige kwaliteit

(NEN conditiescore
4)

Planmatig onder-
houd, geen expli-

ciete ambities

Planmatig onder-
houd, geen expli-

ciete ambities

wegmeubilair geen beleid geen beleid geen beleid

gladheidsbestrijding
Voldoen aan ver-

plichting
Voldoen aan ver-

plichting
Voldoen +

extra in kernen

2.3 Budgetten en kengetallen

Op hoofdlijnen zijn de beschikbare budgetten vergeleken. Een eerste scan binnen de kaders van
de huidige opdracht van aangeleverde budgetten en arealen leert dat er significante verschillen
zijn in de resulterende kengetallen (Euro per m² of Euro per inwoner).

Bijvoorbeeld voor wegen, groen, riolering, sportvelden, begraafplaatsen en baggeren. Deze ver-
schillen kunnen onder andere worden verklaard doordat verschillende uitgangspunten of ambities
worden gehanteerd, de achterliggende maatregelpakketten waarmee gerekend wordt verschil-
lend zijn of door de kenmerken en leeftijd van het te beheren areaal. Ook verschillen in financiering
en toerekening (bijvoorbeeld al of niet toerekenen van investeringen aan GREX) kunnen een ver-
klaring vormen. Een analyse van deze verschillen valt buiten het kader van huidige quickscan.

Kengetal Euro per inwoner Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Wegen € 80,80 € 70,13 € 94,31

Onkruid op verharding € 11,02 € 6,76 € 5,40

Groen € 70,06 € 41,40 € 134,20

Openbare verlichting € 13,17 € 15,38 € 13,66

Civiele kunstwerken/brug € 1,97 € 0,00 € 1,25

Beschoeiingen € 1,80 € 9,95 € 0,73

Riolering € 252,16 € 132,02 € 100,49

Watergangen € 6,10 € 9,95 € 6,21

Begraafplaatsen € 26,26 € 18,76 € 24,46

Sportvelden € 11,38 € 4,64 € 8,92

Speeltoestellen € 5,61 € 1,94 € 4,03

Gebouwen € 41,54 € 52,02 € 39,67

Wegmeubilair € 2,18 € 0,00 € 0,68

Gladheidsbestrijding € 2,41 € 3,51 € 4,28

Baggeren € 6,72 € 13,35 € 5,25
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2.4 Risico’s en aandachtspunten beheerplannen

Op basis van de aangereikte informatie, toelichtende gesprekken en bespreking met de gemeente
constateert Antea Group de volgende risico’s en aandachtspunten op basis van de beheerplannen.

Het aantal grote risico’s is beperkt. De risico’s hebben vooral betrekking op ontoereikende budget-
ten voor de vervangingsopgave op korte tot middellange termijn. De meest urgente en omvang-
rijkste risico’s zijn:

• Voor Neerijnen is de vervangingsopgave voor wegen op korte termijn urgent. Daar komt bij
dat er structureel onvoldoende budget is voor het reguliere onderhoud van de verhardingen.
De kwaliteit van de verhardingen vertoont een duidelijk dalende trend en ligt ver onder het
landelijke gemiddelde. In het beheerplan is de situatie vastgelegd, maar het benodigde budget
voor de gekozen ambitie B is niet beschikbaar, ook niet voor C kwaliteit;

• In Neerijnen is groot onderhoud van de gymzaal Waardenburg noodzakelijk volgens het be-
heerplan en bevestigd door de beheerder. De benodigde budgetten zijn hiervoor (nog) niet
gereserveerd;

Overige risico’s zijn:

• De gemeenten gaan verschillend om met de duikers in watergangen. Lingewaal legt de ver-
antwoordelijkheid voor onderhoud of vervangen van duikers (via vergunningen) bij de per-
ceeleigenaar. Andere gemeenten lijken dit niet zo scherp te hebben vastgelegd;

• Op langere termijn speelt een vervangingsopgave voor wegen in Geldermalsen en Lingewaal.
Voor beide gemeenten valt dit buiten de planningshorizon van het huidige beheerplan;

• Vervangingen voor bomen op korte termijn in Geldermalsen en Lingewaal. Geldermalsen heeft
deze vervangingskosten ambtelijk in beeld gebracht, maar nog niet bestuurlijk gedeeld. Linge-
waal verwacht de bomen grotendeels te financieren uit houtopbrengsten. Lingewaal verwacht
ook groen op korte termijn te moeten vervangen, beide andere gemeenten pas op langere
termijn;

Beperkte risico’s of aandachtspunten:

• Geen van de gemeenten werkt met een integraal beheerplan (IBOR) of nota waardering en
activering kapitaalgoederen. Lingewaal hanteert het Manifest van Lingewaal als kader en toe-
komstvisie, maar deze geeft weinig specifieke ambities voor beheer van de openbare ruimte.
Hiermee zijn er geen integrale beheerkaders beschikbaar;

• Voor verschillende domeinen is er op langere termijn sprake van een vervangingsopgave. Over
het algemeen zijn deze vervangingen wel in beeld, maar vallen ze buiten de looptijd / doorkijk
van de betreffende beheerplannen;

• De civiele kunstwerken vormen een risico. Het gaat hierbij om een relatief klein areaal aan
bruggen. Neerijnen en Lingewaal hebben het areaal en de onderhoudstoestand hiervan niet
in beeld;

• Beschoeiingen heeft betrekking op een beperkt areaal;

• In Neerijnen is de administratie van de begraafplaats niet op orde, zodat er onvoldoende zicht
is op wie de rechthebbenden zijn, welke afspraken er zijn, tarieven en dergelijke. De gemeente
heeft dit eerder al onderkend en een verbeteractie voor komende drie jaar in gang gezet,
waarmee het risico afgedekt wordt.

• Lingewaal heeft privatisering van het onderhoud van de sportvelden aan de verenigingen wel
in gang gezet, maar dat is nog niet doorgevoerd. Antea Group ziet hierin een aandachtspunt;

• Geldermalsen heeft het volledige onderhoud van de speeltoestellen overgedragen aan de ver-
enigingen. De andere gemeenten verzorgen het geheel (Neerijnen)of gedeeltelijk (Lingewaal)
zelf het onderhoud. Bij een eventuele fusie vormt dit een aandachtspunt bij de implementatie;

• Alle drie de gemeenten hanteren voor wegmeubilair een piepsysteem. Gezien de huidige om-
vang en gebiedskennis is dat passend. Bij een eventuele fusie wordt de scope te groot en past
een andere, meer planmatige, registratie en aanpak. Neerijnen heeft geen budget.
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In de onderstaande tabel staan de risico’s per beheerdomein en per gemeente samengevat.

Domein Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

IBOR / Nota waardering en acti-
vering kapitaalgoederen

Niet aanwezig Niet aanwezig
Manifest weinig mbt

openbare ruimte

verharding Vervanging na 2020

Budget onderhoud
niet voldoende

+ Vervanging nodig al
op korte termijn

Vervanging op lange
termijn

onkruid op verharding - - -

groen en bomen
Vervanging bomen op

korte termijn +
groen lange termijn

Vervanging lange ter-
mijn

Vervanging bomen op
korte termijn, groen

op korte en lange ter-
mijn

openbare verlichting
Mits nieuw beleid
wordt vastgesteld

(mei 2016)

Budget onvoldoende,
extra budget aange-

vraagd

Budget voor beheer
onvoldoende, opvan-
gen via energieprijzen

civiele kunstwerken en duikers
Vervanging op langere

termijn
Kwaliteit niet in beeld

Areaal en kwaliteit
niet in beeld

beschoeiingen
Vervangingen na 2024

niet bekend
Areaal niet bekend Areaal niet bekend

riolering
Conform leidraad

risicogestuurd
Conform leidraad

risicogestuurd
Conform leidraad

risicogestuurd

watergangen en baggeren
Onderhoud conform

keur Waterschap
Onderhoud conform

keur Waterschap
Onderhoud conform

keur Waterschap

begraafplaatsen -
Administratie niet op

orde
-

sportvelden - -
Privatisering

vastgesteld, nog
niet doorgevoerd

speeltuinen - - -

gebouwen - Vervangen gymzaal -

wegmeubilair
Piepsysteem,

voldoende budget
Piepsysteem,
Geen budget

Piepsysteem,
voldoende budget

gladheidsbestrijding - - Hoger serviceniveau

legenda risicoklasse

rood hoog / groot risico, korte termijn, urgent

oranje matig / beperkt risico, of op langere termijn

geel laag / klein risico, of langere termijn

groen geen risico
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3 Bedrijfsvoering beheer en onderhoud

3.1 Analyse bedrijfsvoering beheer en onderhoud

Over het algemeen is de bedrijfsvoering van de drie gemeenten goed op orde. Wel wordt er ge-
werkt met verschillende bedrijfsconcepten. De gemeenten Geldermalsen en Lingewaal zijn traditi-
oneel werkende beheergemeenten, waarbij wordt gewerkt met traditionele bestekken per
beheerdiscipline en eigen uitvoerende organisaties (buitendiensten) die service- en onderhouds-
werkzaamheden uitvoeren die dicht bij de burger staan. Neerijnen is een regiegemeente. Hieron-
der worden de kenmerken van de bedrijfsvoering samengevat:

• Geldermalsen stuurt hierbij op basis van beheerplannen, werkprocessen en een scherp toe-
zicht op de uitbestede werkzaamheden, aangevuld met kennis van het areaal en het gebied.
De organisatie is voldoende groot om alle beheerdisciplines te bestrijken en de beheerkennis
op peil te houden. Wel bestaat de beheerorganisatie uit éénpitters en is daardoor kwetsbaar.

• Lingewaal blijft in control door de kleine overzichtelijke organisatie, de kennis van areaal en
gebied en het in gebruik maken van lokale en regionale aannemers. De beheerorganisatie be-
staat uit generalisten die werk van elkaar kunnen overnemen. De organisatie is echter klein en
loopt daardoor enig risico (kwetsbaarheid).

• De gemeente Neerijnen hanteert een ander bedrijfsconcept en heeft gekozen voor een regie-
rol. Zowel de uitvoering van onderhoud, als de (beleids-) advisering zijn ondergebracht bij de
gemeenschappelijke regeling AVRI. Hierdoor worden schaalvoordelen gehaald en worden de
kwetsbaarheden van een kleine gemeente (beschikbaarheid van kennis, materieel, middelen)
gecompenseerd. De DVO afspraken met AVRI zijn helder omschreven. Wel bestaat er enig ri-
sico doordat de regievoerdersfunctie bij de gemeente slechts bezet is door één persoon. Ook
mag verwacht worden dat op termijn de (bij de gemeente) aanwezige kennis van het areaal
en gebied zal afnemen.

Op dit moment is begrotingsopbouw van de drie gemeenten nog verschillend van opzet en indeling
en gaan de gemeenten verschillend om met de reserves en voorzieningen.

Geldermalsen
In de gemeente Geldermalsen zijn de onderhoudsbudgetten grotendeels op orde (in relatie tot het
kwaliteitsniveau). Wel is er een klein risico omdat in een deel van de investeringen in de openbare
ruimte mede gedekt worden uit de riolering. Door andere technieken (bijv. relining) en een nieuwe
manier van werken (risicogestuurd rioolbeheer) staat deze bijdrage op termijn onder druk. Voor
de volgende beheerdomeinen bestaan financiële risico’s:

• Voor gemeente Geldermalsen speelt, met uitzondering van bomen, het vervangen van kapi-
taalgoederen niet binnen de looptijd van de huidige beheerplannen. Op termijn moet natuur-
lijk wel rekening met de kosten van vervanging worden gehouden. Om die reden is dit als
matig risico opgenomen.

• Bomen: Het weghalen van bomen, weghalen en vervanging van bomen en het bestrijden van
essentaksterfte (naar huidige inzichten), over de periode 2019-2029, € 149.000 per jaar.

• De exploitatie van de begraafplaatsen is niet sluitend, dit is een gevolg van een bestuurlijke
keuze. Het tekort is structureel gedekt.

Neerijnen
In de gemeente Neerijnen zijn de onderhoudsbudgetten voor enkele belangrijke beheerdomeinen
niet op orde.

• Het grootste (financiële) risico wordt gevormd door het tekort aan budget voor het groot on-
derhoud van wegen en gebouwen in de gemeente Neerijnen.

• Om de wegen op het gewenste kwaliteitsniveau te onderhouden is het budget veruit ontoerei-
kend. Het onderhoud van de wegen kent een structureel jaarlijks tekort van € 250.000, op een
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budget € 583.000. Er wordt op dit moment gewerkt aan een raadsvoorstel om deze proble-
matiek op te pakken. In het verleden is het echter vaker voorgekomen dat tijdelijke impuls-
budgetten of extra middelen gedurende de looptijd weer deels vervallen.

• Door uitstel van de vervanging van het gymnastieklokaal Waardenburg moet een grote onder-
houdsinspanning geleverd worden. Op basis van het gebouwenbeheerplan kan dit worden ge-
raamd op een eenmalige uitgave van € 250.000.

• De begraafplaatsen van Neerijnen kennen een structureel tekort van ca. € 75.000 per jaar
doordat de inkomsten structureel hoger geraamd worden dan daadwerkelijk gerealiseerd.

• Voor gemeente Neerijnen speelt op korte termijn de vervanging wegen. Het voor het vervan-
gen van wegen benodigde budget wordt in het beheerplan geraamd op een bedrag van
€ 870.000 tot € 1.200.000 per jaar.

• Voor gemeente Neerijnen speelt op korte termijn mogelijk de vervanging van het gymnastiek-
lokaal Waardenburg. Gezien de hoogte van het in het beheerplan geraamde bedrag voor groot
onderhoud is de vraag of niet beter in nieuwbouw geïnvesteerd kan worden. Voor een derge-
lijke eventuele vervanging van een gymnastieklokaal moet uitgegaan worden van een eenma-
lig bedrag van ca. € 500.000.

• Er moet rekening worden gehouden met de kosten van groot onderhoud en vervanging van
civiele kunstwerken en duikers. Het areaal is in beeld maar de maatregelen zijn nog niet be-
paald, daarom is dit als P.M.-post opgenomen. Gezien het kleine areaal en de bescheiden aard
van de kunstwerken gaat het hierbij om een klein risico.

Lingewaal
In de gemeente Lingewaal zijn de onderhoudsbudgetten grotendeels op orde, in relatie tot het
kwaliteitsniveau. Wel is er een klein risico omdat een deel van de investeringen in de openbare
ruimte mede gedekt worden uit de riolering. Door andere technieken (bijv. relining) en een nieuwe
manier van werken (risicogestuurd rioolbeheer) staat deze bijdrage op termijn onder druk.

• De exploitatie van de begraafplaatsen is niet sluitend, dit is een gevolg van een bestuurlijke
keuze. Het tekort is structureel gedekt.

• Voor het vervangen van bomen is geen budget opgenomen. Het hiervoor benodigde budget is
geraamd op € 15.000 per jaar binnen de kom en € 15.000 buiten de kom.

• Er moet rekening worden gehouden met de kosten van groot onderhoud en vervanging van
civiele kunstwerken en duikers. Omdat het areaal aan civiele kunstwerken en duikers is niet in
beeld is dit als P.M.-post opgenomen. Gezien het kleine areaal en de bescheiden aard van de
kunstwerken gaat het hierbij om een klein risico.

• Voor gemeente Lingewaal speelt, met uitzondering van bomen, binnen de looptijd van de hui-
dige beheerplannen geen vervanging van kapitaalgoederen. Op termijn moet natuurlijk wel
rekening met de kosten van vervanging worden gehouden. Om die reden is dit als matig risico
opgenomen.

De kenmerken van de bedrijfsvoering met betrekking tot de uitvoering van de beheerplannen van
de drie gemeenten zijn samenvattend in de tabel op de volgende pagina in beeld gebracht.

Legenda
legenda risicoklasse

rood hoog / groot risico, korte termijn, urgent

oranje matig /beperkt risico, of op langere termijn

geel laag / klein risico, of op langere termijn

groen geen risico
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Onderdeel bedrijfsvoering Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Bedrijfsvoeringsconcept

Traditioneel werkende

beheerorganisatie

Werkprocessen over-

wegend goed op orde

Regievoerende

organisatie gemeente.

Beheer- & onder-

houdstaken in ge-

meenschappelijke

regeling AVRI

Traditioneel werkende

beheerorganisatie

Werkprocessen in

control door kleine or-

ganisatie en areaal- en

gebiedskennis

Organisatie en medewerkers
Binnendienst 14 fte

Buitendienst 22 fte

Binnendienst 1 fte re-

gievoerder gemeente

+ via AVRI ca. 6 fte

beheer. Buitendienst

via 10 AVRI + 8 Werk-

zaak

Binnendienst 7 fte

Buitendienst 8 fte

+ permanente inhuur

Avres

Kennis en competenties

Goede kennis van (tra-

ditioneel) beheer

Goede areaal- en ge-

biedskennis

Scherp in aansturing

en toetsing

Goede kennis van re-

gievoeren

Nu (nog) goede are-

aal- en gebiedskennis

Goede kennis van (tra-

ditioneel) beheer

Goede areaal- en ge-

biedskennis

Beheerplannen

Aanwezig en actueel

voor belangrijkste be-

heerdomeinen

Aanwezig en actueel

voor meeste belang-

rijke beheerdomeinen

Aanwezig en actueel

voor meeste belang-

rijke beheerdomeinen

Budgettering en financiering onderhoud

Inzichtelijk en vol-

doende

Inzichtelijk. Onvol-

doende budget voor

onderhoud wegen en

gebouwen

+ een historie van be-

zuinigingen op extra

budget

Inzichtelijk en vol-

doende

Relatief veel toegere-

kend aan rioollasten,

kwetsbaar voor bij-

stellen heffing of be-

zuiniging

Exploitatie begraafplaatsen Bijna sluitend Structureel tekort Niet sluitend

Budget vervanging/rehabilitatie

Inzichtelijk, opgeno-

men in de beheerplan-

nen, behalve groen en

bomen.

Geen activabeleid

vastgelegd. Riolering

niet wijkgerelateerd,

in de toekomst geen

hefboom voor

(weg)reconstructies

Weinig vervangingen

op korte termijn

Inzichtelijk, opgeno-

men in beheerplannen

Geen / nauwelijks

budget vervangingen

Inzichtelijk, opgeno-

men in beheerplan-

nen. Riolering in de

toekomst geen hef-

boom voor (weg)re-

constructies

Uitbreiding via per-

spectiefnota, functio-

neert tot heden

Overige budgettaire risico’s Klein Klein
Beperkt, geen indexe-

ring

Contracten

Traditionele contrac-

ten (beeld -> frequen-

tie)

DVO afspraken
Traditionele contrac-

ten, lokale aannemers

Toezicht en monitoring

Strikt toezicht op reali-

satie, niet op beeld-

kwaliteit

AVRI toezicht op

beeldkwaliteit

Geen strikt toezicht op

(lokale) aannemers

Beheerdata op orde

Beheerdata niet alles

actueel,

bezig met BGT

Beheerdata groten-

deels actueel, klaar

voor BGT

Beheerdata groten-

deels actueel, bezig

met BGT

Beheerder ‘in control’
Ja, planmatig

‘in control’

Ja, operationeel ‘in

control’

Ja, operationeel ‘in

control’
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3.2 Risico’s en aandachtspunten bedrijfsvoering beheer en onderhoud bij fusie

Ondanks het feit dat de bedrijfsvoering van de drie gemeenten op hoofdlijnen op orde is, ontstaan
er wanneer de drie gemeenten gaan fuseren nieuwe risico’s met betrekking tot de bedrijfsvoering.
Deze risico’s zijn gekoppeld aan het uniformeren en op elkaar afstemmen van de bedrijfsvoering
en het wegwerken van verschillen. Aan deze risico’s kunnen (frictie-)kosten verbonden zijn. De
hoogte van deze kosten zijn op dit moment niet in te schatten omdat deze afhankelijk zijn bestuur-
lijke en beleidsmatige keuzes.. .

• Het grootste risico wordt gevormd door de verschillende keuze met betrekking tot het bedrijfs-
concept. Twee traditioneel werkende gemeenten en een regiegemeente laten zich niet zonder
meer integreren. Hier moet een keuze met betrekking tot het toekomstige bedrijfsconcept
gemaakt worden. Welke keuze ook gemaakt wordt er zal altijd sprake zijn van veranderingen
in de cultuur en werkwijze en daarmee samenhangende kosten;

• Een matig risico wordt verder gevormd doordat de gemeenten verschillen in het ambitieniveau
met betrekking tot de openbare ruimte hebben. Deze ambitieniveaus zullen binnen één ge-
meente geüniformeerd moeten worden. Hetzij leidt dit op onderdelen tot een ophoging van
de kwaliteit en daarmee meer onderhoudslasten of tot een verlaging van de kwaliteit en daar-
mee tot minder kwaliteit voor de inwoners;

• Kleine risico’s worden gevormd door de in het verleden gemaakte keuzes met betrekking tot
sport en speeltuinen, het verschil in dienstverlening op de begraafplaatsen en het feit dat de
gemeenten verschillende beheersystemen met een verschillende opzet gebruiken. Uniforme-
ring hiervan kan kosten met zich meebrengen. Zo heeft Geldermalsen bijvoorbeeld het beheer
van speeltuinen volledig overgedragen aan de inwoners en Lingewaal grotendeels. Neerijnen
heeft deze keuze niet gemaakt.

In de onderstaande tabel staan samenvattend de risico’s benoemd en wordt een indicatie van de
financiële impact gegeven.

Onderdeel bedrijfsvoering Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Ambitieniveau
Uniformering van verschillende ambities

in de 3 gemeenten

Besturingsmodel & concept
Significante verschillen in besturingsmodel beheertaken

(traditioneel/urensturing, regie/DVO-AVRI, gebiedskennis)

Dienstverlening sport en speeltuinen
Verschil in keuzes en tempo overdracht van rol & verantwoordelijkheid

burgers & verenigingen

Dienstverlening begraafplaatsen Verschil in dienstverleningsniveau en kwaliteitsniveau

Beheersysteem
Meerdere systemen, waarvan 2 in elkaars verlengde

GBI compleet, GBI registratie, Kikker, Planon, de Wit
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies en belangrijkste risico’s

Uit de risicoanalyse zijn geen grote risico’s naar voren gekomen die nog niet bekend waren bij de
vakafdelingen en bestuurders. De beheerorganisaties zijn in control en de bedrijfsvoering is op
orde. Wel zijn de beheerorganisaties door hun bescheiden omvang kwetsbaar. Voor het overgrote
deel van de beheerdisciplines zijn actuele en betrouwbare beheerplannen aanwezig. Daar waar
beheerplannen ontbreken gaat het om disciplines met een beperkt risico, hetzij omdat het om
relatief beperkte bedragen gaat (bijv. wegmeubilair), hetzij omdat het gaat om een relatief be-
scheiden areaal (bijvoorbeeld civiele kunstwerken in Lingewaal en Neerijnen, beschoeiingen).

Het grootste financiële risico betreft de (structurele reeds langduriger) tekorten voor onderhoud
en vervanging van verhardingen in de gemeente Neerijnen. Kleinere risico’s liggen bij het vervan-
gen van bomen in de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal en in de exploitatie van de begraaf-
plaatsen in de gemeente Neerijnen. In de onderstaande tabel staat een samenvatting van de
geconstateerde risico’s per kapitaalgoed. Het al of niet fuseren van de gemeenten beïnvloedt deze
risico’s niet.

Kapitaalgoed,
risico’s

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Wegen;
groot onderhoud

- € 250.000
per jaar

-

Wegen; vervanging /
rehabilitatie

- € 800.000 - 1.200.000
per jaar (vanaf ca. 2018)

-

Bomen; Weghalen en
vervangen

€ 149.000 per jaar
(2019-2029)

---- € 30.000 per jaar

Civiele kunstwerken en
duikers

P.M. P.M.

Gebouwen,
groot onderhoud

- € 250.000
eenmalig

-

Begraafplaatsen;
exploitatietekort*

- € 75.000
per jaar

-

*) Noot: bestuurlijke keuze voor mate van kostendekkendheid van begraafplaatsen is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Separaat van bovenstaande risico’s op het gebied van beheer en onderhoud zien wij de grootste
(financieel/inhoudelijke) uitdaging in de harmoniseringsslag die als gevolg van de fusie gemaakt
moet worden:

• Met name de wezenlijk verschillende bedrijfsvoeringsconcepten van enerzijds de gemeenten
Geldermalsen en Lingewaal (traditionele beheergemeenten) en anderzijds de gemeente Nee-
rijnen (regiegemeente in samenwerking met AVRI). Deze bedrijfsvoeringconcepten geven een
zeer verschillende bedrijfscultuur en laten zich niet zonder meer in elkaar schuiven of integre-
ren.

• Ook de harmonisatie en uniformering van ambitieniveaus met betrekking tot de kwaliteit van
de openbare ruimte, de keuzes die met betrekking tot sport en spelen zijn gemaakt, evenals
de verschillen in het dienstverleningsniveau op de begraafplaatsen brengen risico’s met zich
mee.
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4.2 Aanbevelingen

• Ambities afstemmen. Op onderdelen hebben de gemeenten verschillende ambities. Stel een
eenduidige structuurelementenkaart op voor de typering in gebieden. Bepaal een eenduidige
set van ambities en doelstellingen, voor (beeld)kwaliteit van onderhoud, maar ook voor servi-
ceniveau, mate van participatie/zelfbeheer en dergelijke. Bij een fusie worden logischerwijs
de ambities gelijkgeschakeld. Aandachtspunt daarbij is dat dit een prijsopdrijvend effect kan
hebben, wanneer de hoogste ambitie leidend wordt.

• Budgetanalyse. Er zijn verschillen in de budgetten geconstateerd. Maak een nadere analyse
van de budgetten en kengetallen om geconstateerde verschillen tussen de gemeenten te kun-
nen duiden. Wij adviseren om uit te gaan van zero based budgetting, om als vertrekpunt voor
de toekomstige budgettering in de gefuseerde gemeente te kunnen dienen. Op die manier
kunnen de uitgangpunten voor de budgettering en het beheer geüniformeerd worden. Ook
kan met deze exercitie het effect van het harmoniseren van de ambitieniveaus in beeld wor-
den gebracht.

• Vervangingsopgave in Nota waardering en activering van kapitaalgoederen. Alle drie de ge-
meenten staan op de korte tot middellange voor een vervangingsopgave. Het verdient aanbe-
veling de totale vervangingsopgave (alle disciplines, alle gemeenten) in op een uniforme
manier (gelijke uitgangspunten, gelijke afschrijvingstermijnen) beeld te brengen in een Nota
waardering en activering van kapitaalgoederen om op die manier de toekomstige financiële
consequenties helder te krijgen en waar nodig te kunnen bijsturen.

• Bedrijfsvoeringsconcepten uitwerken. De bedrijfsvoeringsconcepten verschillen wezenlijk.
Het uitwerken van varianten (bijv. regievoeren, traditioneel beheer, mengvormen) met be-
trekking tot de toekomstige bedrijfsvoering van de gefuseerde gemeenten helpt om de con-
sequenties voor organisatie, medewerkers, materieel en middelen, financiën, wijze van
aansturing etc. in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.

• Samenwerking verbreden. In de waterketen wordt door de gemeenten al samengewerkt.
Vooruitlopend op een fusie verdient het aanbeveling deze onderlinge samenwerking te inten-
siveren. Op die manier groeien de organisaties naar elkaar toe. Kansrijke disciplines hierbij zijn
bijv. gezamenlijk inkopen en gebruik maken van elkaars contracten. Ook voor de buitendien-
sten kan gekeken worden naar mogelijkheden van samenwerking en uitwisseling. Voor de ge-
meenten Geldermalsen en Lingewaal loopt hiervoor al een traject.
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en

overheden. Als Antea Group zetten we deze

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen
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de oplossingen van de toekomst. Al meer
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