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1 Samenvattende risico’s

1.1 Bestuurlijke 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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1.2 Risico’s en aandachtspunten uit de beheerplannen

Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht in steekwoorden van de risico’s die Antea
Group constateert op basis van de aangereikte informatie, begrotingscijfers, beheerplannen en
de interviews. Het betreft hierbij risico’s en aandachtspunten bínnen de kaders van de individu-
ele beheerplannen en bedrijfsvoering van de afzonderlijke gemeenten, in de huidige situatie. Dus
nog zonder rekening te houden met bijvoorbeeld gelijkschakeling van ambities en beheerplan-
nen bij een eventuele fusie.

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

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,

Beperkt budget
Piepsysteem,

voldoende budget

gladheidsbestrijding - - Hoger serviceniveau
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1.3 Risico’s en aandachtspunten in de bedrijfsvoering van beheer en onderhoud

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

Onderdeel bedrijfsvoering Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Bedrijfsvoeringsconcept

Traditioneel werkende

beheerorganisatie

Werkprocessen over-

wegend goed op orde

Regievoerende

organisatie gemeente.

Beheer- & onder-

houdstaken in ge-

meenschappelijke re-

geling 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 activa-

beleid vastgelegd. Rio-

lering niet wijkgerela-

teerd, 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 Uitbrei-

ding via perspectief-

nota, functioneert 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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1.4 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 be-
drijfsconcept. Twee traditioneel werkende gemeenten en een regiegemeente laten zich niet
zonder meer integreren. Hier moet een keuze met betrekking tot het toekomstige bedrijfs-
concept gemaakt worden. Welke keuze ook gemaakt wordt er zal altijd sprake zijn van veran-
deringen in de cultuur en werkwijze en daarmee samenhangende kosten;

• Een matig risico wordt verder gevormd doordat de gemeenten verschillen in het ambitieni-
veau met betrekking tot de openbare ruimte hebben. Deze ambitieniveaus zullen binnen één
gemeente 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 bijv. het beheer van
speeltuinen volledig overgedragen aan de inwoners en Lingewaal grotendeels. De andere ge-
meente 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, 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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2 Inleiding

2.1 Aanleiding en doel

In het kader van een eventuele fusie van de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen
heeft Antea Group een quick scan uitgevoerd naar de aard en samenstelling van de beheerplan-
nen van de drie gemeenten.

In deze technische rapportage worden de overeenkomsten en verschillen tussen de beheerplan-
nen in beeld gebracht. Hiervoor staan als eerste enkele overzichtstabellen benoemd. Vervolgens
wordt per beheerplan schematisch en tabelmatig ingezoomd op enkele kernvragen en worden de
risico’s aangeduid. Tot slot wordt de bedrijfsvoering van de drie gemeenten vergeleken.

Deze technische rapportage dient als vastlegging van de feitelijke gegevens, inhoudelijke onder-
bouwing (voor de beheerafdelingen) van de bestuursrapportage. De technische rapportage is
niet bedoeld voor verdere verspreiding of bestuurlijke behandeling.

2.2 Onderzoeksvragen en aanpak onderzoek

Centrale vraag voor het onderzoek is een onderzoek de beheerplannen van de drie GNL gemeen-
ten 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 be-
heerdomeinen; kapitaalgoederen in de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen:
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• 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 beheer-do-
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
constateringen 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
reacties hebben doorgegeven. Dit is verwerkt tot een bijgestelde technische bijlage, die als basis
heeft gediend voor deze samenvattende bestuursrapportage met de hoofdlijnen van het onder-
zoek. Op 11 mei 2016 is de bestuursrapportage in concept besproken met beheermanagers /
teamleiders van de drie gemeenten. Waarna nog enkele aanvullingen zijn doorgegeven en de be-
stuursrapportage en technische bijlage op 17 mei definitief zijn gemaakt.

2.3 Beheerproces

Antea Group heeft de wereld van beheer gerangschikt rond de belangrijkste taken en verant-
woordelijkheden bij het beheer van de openbare ruimte. Het onderstaande model professioneel
beheer met de 'blauwe diamant' is gebaseerd op de 'Deming circle' (plan-do-check-act). Van links
naar rechts herkent u in het schema het primaire beheerproces bij het managen van de assets in
de openbare ruimte. De verschillende actoren met hun rollen en belangen hebben in dit model
en in de processen elk een logische plek.

Politiek en management geven als 'eigenaren' ambities en kaders mee voor inrichting en beheer
van de assets (kapitaalgoederen in de openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed). Ze stellen
de doelen, ambities en beoogde maatschappelijke effecten van deze assets vast. Zij sturen op
een resultaatgerichte, procesmatige en planmatige aanpak van beheer van de kapitaalgoederen.

Vervolgens start het werk met de voorbereiding: beleid, budget, strategie en meerjarenplanning
en programmering. Dit komen tot uitvoering middels contracten, bestekken en werkopdrachten.
Inspecties en metingen van kritische prestatie indicatoren geven inzicht in functioneren van de
assets, zodat we onze plannen zo nodig be-
stuurlijk kunt bijstellen. Ondersteund door
een goed informatiesysteem waarin alle rele-
vante en waardevolle beheerdata wordt
vastgelegd en door betrokkenen op verschil-
lende beheerniveaus geraadpleegd kan wor-
den bij het uitvoeren van hun beheertaken.

De beheermanager speelt een centrale rol in
dit proces. De kristalpunten Ambitie, Plan,
Contract, Toezicht, Meten en Review vormen
voor de beheermanager gezamenlijk een lo-
gische keten van activiteiten voor een inte-
grale (beeld)kwaliteit van de openbare
ruimte. Zij vormen voor de beheermanager
de concrete invulling van de Plan-Do-Check-
Act cyclus, waarmee de beheermanager con-
trole houdt over het gehele beheerproces.
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De opgave van de beheerder / beheermanager wordt steeds belangrijker. Een beheerafdeling
kan zich niet langer beperken tot vakinhoudelijk beheer en onderhoud. De afstemming met be-
stuur en gebruikers, het maatschappelijke effect van de kapitaalgoederen en bijdragen aan de
bestuurlijke ambities vragen continu aandacht. Om alle taken en werkvelden de juiste plek te ge-
ven in een goed draaiend beheerproces is de beheermanager de spin in het web. Deze is ervoor
verantwoordelijk dat alle werkterreinen elkaar moeiteloos kunnen vinden.
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3 Kerncijfers areaal en budget

In deze paragraaf staan een aantal kerncijfers benoemd zoals aangeleverd door de 3 gemeenten.
Deze cijfers zijn niet gecontroleerd en kunnen mogelijk nog onvolledigheden bevatten, of door de
gemeenten verschillend zijn geïnterpreteerd. Enige terughoudendheid bij de vergelijking is daar-
mee geboden, wel geven deze cijfers een goed eerste beeld.

3.1 Areaal assets openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed

In bijlage 3 staat een gedetailleerd overzicht met de aangeleverde areaalgegevens. Onderstaande
tabel geeft een gecomprimeerde vergelijking van de aangeleverde areaalgegevens per gemeente.

De detailtabel in de bijlage omvat een breed palet aan areaalgegevens. Voor een vereenvoudigde
weergave zijn deze gegevens gecomprimeerd of worden slechts enkele sleutelaspecten uitge-
licht. Wegen betreft het totaal aan verharding. Groen is exclusief bos. Openbare verlichting is het
aantal lichtmasten. Meubilair betreft het totaal aantal stuks borden, banken, afvalbakken en ove-
rig straatmeubilair, maar exclusief hekwerken (m1) en exclusief speeltoestellen. Speeltuinen
heeft betrekking op het aantal speeltoestellen.

Riolering betreft de lengte aan vrijverval, mechanische en transportleidingen, zonder drainage.
Bij kunstwerken worden in het gecomprimeerde schema alleen de bruggen vermeld. Water en
baggeren heeft betrekking op de lengte van de watergangen. Begraafplaatsen betref het aantal
uitgegeven graven. Bij sport is het totaal aantal velden (voetbal, hockey, korfbal, tennisbaan) ver-
meld, voor zowel kunstgras als natuurgrasvelden, inclusief de tennisbanen.

Reiniging betreft het functioneel te vegen oppervlak aan bestrating en de hoeveelheid onkruid
vrij te houden elementen verharding. Bij gebouwen gaat het om de gebouwen/opstallen die de
gemeente in beheer en onderhoud heeft, inclusief niet strategisch vastgoed, maar zonder bouw-
kundige elementen die geen volledig gebouw te noemen zijn zoals muziektenten, schuur of een
geluidswal. Gladheidsbestrijding heeft betrekking op de omvang van de strooiroutes

Inwoners Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

26.342 12.126 11.105

Arealen hoofdlijnen Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Eenheid

Wegen 1.973.225 975.596 877.850 m²

Onkruid op verharding 406.938 163.849 374.100 m²

Groen 2.163.528 924.957 1.249.752 m²

Bomen 22.146 7.142 13.250 st

Openbare verlichting 6.012 2.062 2.423 st

Bruggen 31 9 22 st

Beschoeiingen 6.336 onbekend 1.000 m¹

Riolering 204.000 77.346 97.250 m¹

Watergangen 191.000 115.519 130.000 m¹

Begraafplaatsen 6.000 7.530 4.742 st

Sportvelden 39 24 14 st

Speeltoestellen - 148 219 st

Gebouwen 72 15 28 st

Wegmeubilair 651 2.794 1.344 st

Gladheidsbestrijding 780.000 605.690 884.000 m²

Baggeren 191.000 115.519 130.000 m¹



Onderzoek beheerplannen GNL-verband
technische bijlage - voor intern gebruik
projectnummer 409278
17 mei 2016 revisie 3
Gemeente Geldermalsen - Ruimtelijk beheer

Blad 9 van 61

Kengetallen arealen
Onderstaande tabel geeft een beeld van de relatieve hoeveelheid areaal per inwoner.

3.2 Begroting beheer en onderhoud, peiljaar 2016

Onderstaande tabel geeft een samenvattende indeling van de opgegeven relevante posten op de
gemeentebegroting met betrekking tot de assets kapitaalgoederen openbare ruimte en maat-
schappelijk vastgoed.

De aangeleverde bedragen hebben betrekking op het totale budget: uitvoeringskosten, uitbe-
steed onderhoud, kosten van eigen uren/personeel (binnen en buitendienst), tractie, huisvesting,
afschrijvingen en rente. Eventuele baten zijn niet meegenomen. In bijlage 2 staan de opgegeven
overzichten per gemeente in detail weergegeven. Op deze opgaven hebben de gemeenten later
(kleinere) correcties of nadere onderverdelingen aangegeven.

Noot/toelichting:
• Kosten wegen Neerijnen bevat: Wegen/straatreiniging, bermen. Excl verkeersmaatregelen

• Kosten onkruid Geldermalsen zijn de kosten voor schoonhouden verharding

• Kosten groen Geldermalsen is totaal van groen en bomen. Spelen apart gehaald

• Riolering Geldermalsen zijn kosten voor waterketen en watersysteem

Arealen per inwoner Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Eenheid

Wegen 74,91 80,45 79,05 m²/inw

Onkruid op verharding 15,45 13,51 33,69 m²/inw

Groen 82,13 76,28 112,54 m²/inw

Bomen 0,84 0,59 1,19 st/inw

Openbare verlichting 0,23 0,17 0,22 st/inw

Bruggen 1,18 0,74 1,98 st/1.000

Beschoeiingen 0,24 onbekend 0,09 m¹/inw

Riolering 7,74 6,38 8,76 m¹/inw

Watergangen 7,25 9,53 11,71 m¹/inw

Graven 0,23 0,62 0,43 st/inw

Sportvelden 1,48 1,98 1,26 st/1.000

Speeltuinen 0,00 12,21 19,72 st/1.000

Gebouwen 2,73 1,24 2,52 st/1.000

Wegmeubilair 24,71 230,41 121,03 st/1.000

Baggeren 7,25 9,53 11,71 m¹

Begroting 2016 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Wegen € 2.128.339 € 850.408 € 1.047.284

Onkruid op verharding € 290.352 € 81.920 € 60.000

Groen € 1.845.627 € 501.970 € 1.490.285

Openbare verlichting € 346.918 € 186.484 € 151.675

Civiele kunstwerken € 52.022 € 0 € 13.902

Beschoeiingen € 47.447 € 120.702 € 8.053

Riolering € 6.642.472 € 1.600.887 € 1.115.913

Watergangen € 160.751 € 120.702 € 69.017

Begraafplaatsen € 691.637 € 227.511 € 271.618

Sportvelden € 299.766 € 56.297 € 99.021

Speeltoestellen € 147.754 € 23.515 € 44.748

Gebouwen € 1.094.369 € 630.811 € 440.509

Wegmeubilair € 57.500 € 0 € 7.500

Gladheidsbestrijding € 63.500 € 42.608 € 47.500

Baggeren € 176.981 € 161.894 € 58.278
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• Neerijnen bedrag alleen dotatie velden + geraamd onderhoud velden. Vergelijkbaar met programma-
begroting mbt sport

• Neerijnen kosten spelen uit opgegeven budget groen/bos/spelen gehaald obv programmabegroting

• Kosten gebouwen Lingewaal zijn: gem. gebouwen, dorpshuizen, peuterspeelzalen. Neerijnen geraamd
onderhoud incl. dotatie voorziening

• Geldermalsen: wegmeubilair verondersteld dat dit bij wegen er af gehaald kon worden

• Geldermalsen: bedrag gladheidsbestrijding verondersteld bij wegen er af

• Geldermalsen kosten spelen: jaarlijks een subsidiebedrag voor de verenigingen en een jaarlijkse toe-
voeging aan een Bestemmingsreserve. Daarnaast interne uren, voor overleg/afstemming/controle
met/van de speeltuinverenigingen en opstellen interne rapportages.

Daarnaast zijn door de gemeenten soms verschillende indelingen opgegeven, die niet in boven-
staande tabel konden worden verwerkt.

Aangeleverde kosten die niet zijn meegenomen in het overzicht

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

- Verkeersmaatregelen Volkstuinen

VRI Tractie

Wijkbeheer Projecten algemeen

Zwerfdieren Projecten

Straatnaamgeving Algemeen

Ongediertebestrijding

3.3 Kengetallen begroting

Op basis van de inwoneraantallen, aangeleverde areaalgegevens en de opgegeven begrotingscij-
fers zijn de volgende kengetallen van de totale beheerlasten per gemeente gegenereerd. De aan-
geleverde bedragen hebben betrekking op het totale budget in de gemeentebegroting.

Niet voor alle onderdelen zijn cijfers door elke gemeente aangeleverd, waardoor soms ‘- ‘vermeld
staat.

In het kader van de quickscan is géén onderzoek verricht naar de aard, oorzaak, of samenstelling
van verschillen in kosten. Eventuele verschillen kunnen te maken hebben met diverse oorzaken,
verschil in nauwkeurigheid van de aangeleverde basiscijfers (arealen of budgetten), leeftijdsop-
bouw van het areaal, lokale ambitiekeuzes, beheerstrategie, maatregelpakket of gehanteerde
eenheidsprijzen enzovoorts. Onderstaande tabel dient daarom slechts als eerste (richtingge-
vende indicatie), nader onderzoek en verdieping van de vergelijking is wenselijk.
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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

Kengetal Euro per areaal Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Wegen € 1,08 € 0,87 € 1,19

Onkruid op verharding € 0,71 € 0,50 € 0,16

Groen € 0,85 € 0,54 € 1,19

Openbare verlichting € 57,70 € 90,44 € 62,60

Civiele kunstwerken/brug € 1.678,13 € 0,00 € 631,91

Beschoeiingen € 7,49 - € 8,05

Riolering € 32,56 € 20,70 € 11,47

Watergangen € 0,84 € 1,04 € 0,53

Begraafplaatsen € 115,27 € 30,21 € 57,28

Sportvelden € 7.686,31 € 2.345,71 € 7.072,93

Speeltuinen * € 158,89 € 204,33

Gebouwen € 15.199,57 € 42.054,07 € 15.732,46

Wegmeubilair € 88,33 € 0,00 € 5,58

Gladheidsbestrijding € 0,08 € 0,07 € 0,05

Baggeren € 0,93 € 1,40 € 0,45

noot *: Geldermalsen heeft onderhoud van speeltoestellen niet meer zelf in beheer

Rioolheffing Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Basistarief per huishouden 312 377 290
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4 Vergelijking beheerplannen op hoofdlijnen

4.1 Beschikbaarheid van de beheerplannen

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



Onderzoek beheerplannen GNL-verband
technische bijlage - voor intern gebruik
projectnummer 409278
17 mei 2016 revisie 3
Gemeente Geldermalsen - Ruimtelijk beheer

Blad 13 van 61

4.2 Ambitieniveau

Onderstaande tabel geeft een gecomprimeerd overzicht van het ambitieniveau / kwaliteitsniveau
van de beheerplannen per gemeente. De ambities en kwaliteitsniveaus zijn vaak heel verschillend
verwoord in de beheerplannen. Onderstaande tabel is grotendeels gedestilleerd uit de beheer-
plannen en deels aangevuld met (mondelinge) opgave van de betrokken beheerders.

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

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

Kwaliteitsniveaus:
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5 Status beheerplannen

We hebben de beheerplannen per discipline op hoofdlijnen getoetst en besproken met betrok-
ken beheerde per gemeente. Onze bevindingen staan samengevat in een tabel per gemeente,
waarbij groen betekent; goed, oranje; aandachtspunt / kwetsbaarheid en rood een daadwerkelijk
risico.

5.1 Overkoepelende beleidskaders openbare ruimte

Geldermalsen

Kernvragen Visie / IBOR

Visie openbare ruimte / IBOR plan nee niet aanwezig

Nota Kapitaalgoederen
(niet bedoeld wordt paragraaf kapitaalgoederen
in de programmabegroting)

nee
niet aanwezig

Structuurelementen enigszins kwaliteitszonering groen

Werken met beeldkwaliteit enigszins ambities op beeld,
aansturing op frequentie

Beheerbewust en ontwerpbewust proces Ja proces nauwkeurig beschreven. geen
beheerparagraaf bij nieuwbouw

Participatie burger, beleving centraal Ja / enigszins zeer sterk bij spelen sport, minder
sterk geïmplementeerd bij andere

disciplines

Visie op beheerorganisatie Ja heldere positie voor
eigen buitendienst

Integrale meerjarenplanning ja uitvoerend (1-2 jaar) en
programmatisch (2-4 jaar)

Review en maraps enigszins scherp toezicht op realisatie,
oogst- en bloesemrapportage

+ positionpapers,geen maraps speci-
fiek voor kapitaalgoederen

Geldermalsen beschikt over de HIBOR. Dit is een handboek waarin eisen, standaard details en
richtlijnen zijn opgenomen voor verkeer, riolering, groen, wegen etc.
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Neerijnen

Kernvragen Visie / IBOR

Visie openbare ruimte / IBOR plan nee niet aanwezig

Nota Kapitaalgoederen
(niet bedoeld wordt paragraaf kapitaalgoederen
in de programmabegroting)

nee
niet aanwezig

Structuurelementen deels voor enkele disciplines,
groen en wegen

Werken met beeldkwaliteit enigszins ambities op beeld,
aansturing op frequentie

Beheerbewust en ontwerpbewust proces enigszins volgens eigen opgave

Participatie burger, beleving centraal nee volgens eigen opgave

Visie op beheerorganisatie Ja AVRI contract geeft helderheid over
positie beheerders en buitendienst

Integrale meerjarenplanning ? uitvoerend (1-2 jaar)
of programmatisch (2-4 jaar)..?

Review en maraps Ja periodieke maraps AVRI

Lingewaal

Kernvragen Visie / IBOR

Visie openbare ruimte / IBOR plan deels manifest van Lingewaal

Nota Kapitaalgoederen
(niet bedoeld wordt paragraaf kapitaalgoederen
in de programmabegroting)

nee
niet aanwezig

Structuurelementen deels voor enkele disciplines,
hotspots groenplan

Werken met beeldkwaliteit enigszins ambities op beeld,
aansturing op frequentie

Beheerbewust en ontwerpbewust proces Ja pragmatisch ingevuld

Participatie burger, beleving centraal enigszins diverse projecten participatie, bv
volkstuinen, roeiboot- en jachthaven.
niet in openbaar groen of bij onder-

houd openbaar gebied
Inloop/info-avonden bij projecten

Visie op beheerorganisatie Ja vrij heldere positie voor
eigen buitendienst

Integrale meerjarenplanning ja pragmatisch uitvoerend (1-2 jaar) en
programmatisch (4+ jaar)

Review en maraps ja / nee geen maraps, wel burgerpeiling
waarstaatjegemeente

Neerijnen beschikt over de een Programma van eisen, waarin eisen standaard details en richtlij-
nen zijn opgenomen voor verkeer, riolering, groen, wegen etc.
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5.2 Status beheerplannen wegen

Geldermalsen

Kernvragen Verharding

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Weginspecties 2013
Huidig beleid voorziet niet in rehabi-
litatie en grootschalige vervangingen.

kwaliteit wordt gecontinueerd met
onderhoudsmaatregelen.

Bestuurlijke opdracht? Ja B-niveau

Arealen in beeld? verouderd Beheersysteem; 2008

Kosten instandhouding in beeld? Ja Wegbeheerplan

Vervangingsopgave in beeld? Enigszins wel een lange termijn doorrekening
incl. vervanging; korte termijn

Budget instandhouding? Voldoende Na maatregeltoets

Financiering vervanging? Nee niet beschikbaar voor dat doel

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Gemuteerde basisplanning 2014-
2018; afstemming met riolering

Budgetten onderbouwd met normen Ja CROW normen

Kostensoorten herleidbaar Ja Ja incl. VAT en formatie

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja Veel aanbestedingsvoordeel

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Nee Weinig grote vervangingen

Risico’s op lange termijn? Ja Rehabilitaties / vervangingen na
2020. Vervangingsopgave is in beeld,

echter budget ontbreekt.
relining riolering biedt minder inte-

grale kansen.

Ruimte om te bezuinigen? Nee Budget voorziet niet in vervangingen
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Neerijnen

Kernvragen Verharding

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Weginspecties 2014; kwaliteit is laag
en dalend. zorgwekkend

Bestuurlijke opdracht? Ja, Alles Basis; maar niet het budget is
niet beschikbaar

Arealen in beeld? Ja Beheersysteem actueel

Kosten instandhouding in beeld? Ja Beheerplan €700-€860

Vervangingsopgave in beeld? Ja Wegbeheerplan € 870 - 1,2 miljoen

Budget instandhouding? Tekort structureel onvoldoende +
historie van incidenteel extra midde-
len die voor einde looptijd weer be-

zuinigd zijn

Financiering vervanging? Nee Wel berekend; nieuwwaarde 70 mil-
joen. Urgente vervangingsopgave

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Korte termijn en lange termijn bere-
kend

Budgetten onderbouwd met normen Ja CROW

Kostensoorten herleidbaar Ja wegbeheerplan

Organisatie passend bij kapitaalgoed

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Nee structureel te weinig budget onder-
houd én vervanging

Risico’s op korte termijn? Ja onderhoud + vervangen. Door hui-
dige lage kwaliteit groot risico op

korte termijn

Risico’s op lange termijn? Ja vervangen binnen komen buitenge-
bied. Herstelplan buitengebied met
gedifferentieerde vervanging obv

wegtype

Ruimte om te bezuinigen? nee extra budget nodig
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Lingewaal

Kernvragen Verharding

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Weginspectie 2014; geen trend

Bestuurlijke opdracht? Ja basiskwaliteit B

Arealen in beeld? Ja beheersysteem

Kosten instandhouding in beeld? Ja Beheerplan afgerond € 800.000

Vervangingsopgave in beeld? Enigszins Wel een lange termijn doorrekening
incl. vervanging

Budget instandhouding? Te kort Doorgerekend op B-niveau

Financiering vervanging? Nee Via beheerplan.
voldoende beschikbaar?

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Korte termijn met maatregeltoets;
en lange termijn obv theoretisch ge-

dragsmodel

Budgetten onderbouwd met normen Ja CROW normen

Kostensoorten herleidbaar Nee Niet verwoord in beheerplan

Organisatie passend bij kapitaalgoed

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Grotendeels

Risico’s op korte termijn? Deels budget te kort

Risico’s op lange termijn? Ja Vervangingsopgave buitengebied

Ruimte om te bezuinigen? nee
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5.3 Status beheerplannen onkruid op verharding

Geldermalsen

Kernvragen Onkruid op verharding

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Alleen klachten

Bestuurlijke opdracht? Ja B-niveau

Arealen in beeld? Ja Areaal wegen; verouderd

Kosten instandhouding in beeld? Ja Beheerplan

Vervangingsopgave in beeld? N.V.T NVT

Budget instandhouding? Voldoende Extra budget voor alternatieve me-
thoden

Financiering vervanging? N.V.T NVT

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Bestek frequentie

Budgetten onderbouwd met normen Ja eenheidsprijzen

Kostensoorten herleidbaar Ja beheerplan

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja marktpartij

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Budget is na verbod glyfosaat ver-
hoogd

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee

Neerijnen

Kernvragen Onkruid op verharding

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Geen input vanuit beheerplan

Bestuurlijke opdracht? Ja B niveau

Arealen in beeld? Ja wegen

Kosten instandhouding in beeld? Ja Heetwater methode

Vervangingsopgave in beeld? nvt

Budget instandhouding? voldoende Is verhoogd

Financiering vervanging? nvt

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Methode en kaart beschikbaar

Budgetten onderbouwd met normen Ja 82K beschikbaar

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Lingewaal

Kernvragen Onkruid op verharding

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Obv crow, niet vastgelegd

Bestuurlijke opdracht? Ja B/ groenbeheerplan

Arealen in beeld? Ja

Kosten instandhouding in beeld? Ja Heet water/lucht + intensief vegen
borstelen

Vervangingsopgave in beeld? nvt

Budget instandhouding? Ja

Financiering vervanging? nvt

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Op frequentie

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja bestek

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.4 Status beheerplannen groen en bomen

Geldermalsen

Kernvragen Groen- en bomenbeheerplan

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Niet vastgelegd, bestektoezicht

Bestuurlijke opdracht? Ja B-niveau / A-niveau in centrum
Vervanging groen/bomen is niet op-
genomen in de beheerplannen. Dit is
een bestuurlijke keuze geweest in
het verleden.

Arealen in beeld? Ja Beheerplan/Mi2 en actueel ivm be-
stekken

Kosten instandhouding in beeld? Ja Per categorie

Vervangingsopgave in beeld? Ja Vervangingswaarde bepaald

Budget instandhouding? Net aan vol-
doende

Tov beheerplan is er bezuinigd; rek is
er uit

Financiering vervanging? Nihil Wel berekend; kleine post bij wegen
voor bomen

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Renovaties en praktische werkop-
dracht buitendienst

Budgetten onderbouwd met normen Ja GWW

Kostensoorten herleidbaar Ja In bijlage beschreven

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja Buitendienst en markt

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Budget is net voldoende

Risico’s op korte termijn? Ja Vervanging bomen korte termijn

Risico’s op lange termijn? Ja Vervanging op langere termijn

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Neerijnen

Kernvragen Groen- en bomenbeheerplan

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Schouw en gerapporteerd

Bestuurlijke opdracht? Ja Scenario Maatwerk

Arealen in beeld? Ja Beheersysteem is actueel

Kosten instandhouding in beeld? Ja Per categorie

Vervangingsopgave in beeld? grotendeels Past binnen inboet; niet in beeld; wel
korte termijn. Vervanging bomen in

kostenraming, veel bomen al vervan-
gen in buitengebied

Budget instandhouding? Bijna vol-
doende

Huidig budget; geen rekening gehou-
den met uren eigendienst bomen

(100k)

Financiering vervanging? Ja Is meegenomen in exploitatie

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Bestek; jaarplanning eigendienst plus
op grip wenselijk

Budgetten onderbouwd met normen Ja Eenheidsprijzen

Kostensoorten herleidbaar Ja In beheerplan beschreven

Organisatie passend bij kapitaalgoed Outsource Naar Avri

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee Vervanging op langere termijn?

Ruimte om te bezuinigen? Nee

Lingewaal

Kernvragen Groen- en bomenbeheerplan

Kwaliteit / toestand in beeld? Deels Alleen bomen; schouwen niet vast-
gelegd

Bestuurlijke opdracht? Ja B en C

Arealen in beeld? Ja Kikker

Kosten instandhouding in beeld? Ja In scenario’s

Vervangingsopgave in beeld? Ja Projecten benoemd

Budget instandhouding? Voldoende B en C

Financiering vervanging? Deels Berekend; bomen om niet vervangen
door verkoop (populieren); Vol-

doende voor kap + nieuwe aankoop.
Nog onvoldoende voor aanplanten

etc gereedmaken groeiplaats
Bij reconstructies wordt meegelift

met riolering en wegen.
Via jaarlijkse inboet vindt vervanging

plaats.

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Meerjarenplan bomen

Budgetten onderbouwd met normen Ja Landelijke ervaringscijfers

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed gemengd Deels zelf deels op de markt

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Goed onderbouwd

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Ja Vervanging niet geregeld

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.5 Status beheerplannen openbare verlichting

Geldermalsen

Kernvragen Openbare verlichting

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Op basis van schouw en levensduur

Bestuurlijke opdracht Ja sober in 2010, nieuw beleid nog niet
vastgesteld (eind mei 2016). NB be-

leidsplan niet aangeleverd.
Vervangen en vernieuwen irt vervan-

gingsachterstand

Arealen in beeld? Ja Beheerplan/ziut beheersysteem

Kosten instandhouding in beeld? Ja Beheerplan mjp

Vervangingsopgave in beeld? Ja Achterstand vervangen en vernieu-
wen led

Budget instandhouding? Voldoende gekapitaliseerd

Financiering vervanging? Voldoende gekapitaliseerd

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Beschreven in beheerplan

Budgetten onderbouwd met normen Ja Landelijke normen

Kostensoorten herleidbaar Ja In beheerplan genoemd

Organisatie passend bij kapitaalgoed uitbesteed

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Mits nieuw beleid doorgaat. Voorziet
in voldoende budget

Risico’s op korte termijn? Nee Mits nieuw beleid doorgaat.
Binnen 5 jaar achterstand weg

Risico’s op lange termijn? Nee Aandachtspunt: je creëert een
nieuwe vervangingspiek over 20 jaar,

verdeeld over 5 jaar

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Neerijnen

Kernvragen Openbare verlichting

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja beheerplan

Bestuurlijke opdracht Ja Scenario 3. Energieverbruik laten af-
nemen door SON 50 wat gedimde
lampen. Nu inzetten op vervangen

armaturen binnen de kom.

Sprake van vervanging door LED?
Scenario 4.

Geen besluit van ontvangen.

Arealen in beeld? Ja Peildatum 2012

Kosten instandhouding in beeld? Ja Tot 2023

Vervangingsopgave in beeld? Ja Tot 2023

Budget instandhouding? Niet geheel
voldoende

Is niet geheel voldoende.
Extra budget aangevraagd, moet nog

worden geaccordeerd

Financiering vervanging? Ja Mits fase 2
€ 1miljoen te kapitaliseren

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Beheerplan

Budgetten onderbouwd met normen Ja Beheerplan

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Mits voorjaarsnota doorgaat

Risico’s op korte termijn? Enigszins Mits voorjaarsnota doorgaat

Risico’s op lange termijn? Enigszins Uit verleden bleek dat vervangingen
voortijdig worden geschrapt

Ruimte om te bezuinigen? Nee

Lingewaal

Kernvragen Openbare verlichting

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Globaal beschreven

Bestuurlijke opdracht Ja Keuze A

Arealen in beeld? Ja 2009

Kosten instandhouding in beeld? Ja beheerplan

Vervangingsopgave in beeld? Ja Periode 5 jaar

Budget instandhouding? Voldoende Iets voordeel energie

Financiering vervanging? Ja 5 jaar

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Planning

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Budget keuze A

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Ja Loopt via perspectiefnota

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.6 Status beheerplannen civiele kunstwerken en duikers

Geldermalsen

Kernvragen Civiele kunstwerken en duikers

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja 2014 uitgebreide besteksinspectie
uitgevoerd. Jaarlijks visuele inspec-

tieronde.

Bestuursopdracht Ja B

Arealen in beeld? Ja 52 st bruggen, trappen etc; 1.450 st
duikers. Eigendom: niet van alle dui-
kers vergunninghouder, maar wel
onderdeel van de watergangen en
nog niet alle duikers in beeld

Kosten instandhouding in beeld? Ja Meerjarenplan

Vervangingsopgave in beeld? Nee Valt buiten beheerplan periode

Budget instandhouding? Voldoende Kosten onderhoud duikers in het
GRP. Vervangingsbudget € 5000 p/jr

Financiering vervanging? Nee Geen budget voor dit doel gereser-
veerd

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja meerjarenoverzicht

Budgetten onderbouwd met normen Ja Ja per kwaliteitsniveau

Kostensoorten herleidbaar Ja in beheerplan

Organisatie passend bij kapitaalgoed

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? ja, groten-
deels

Geen grote maatregelen in verschiet

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Enigszins Hoe om te gaan met vervanging?
Vervanging valt buiten looptijd hui-

dig beheerplan

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Neerijnen

Kernvragen Civiele kunstwerken en duikers

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Geen constructief onderhoud sinds
jaren 90 uitgevoerd

Bestuursopdracht Nee Asbeperking muv bestemmingsver-
keer

Arealen in beeld? Nee onbekend; indicatie ½ van Gelder-
malsen ca 20 st?

800 duikers wel of niet in eigendom?

Kosten instandhouding in beeld? Nee Geen beheerplan

Vervangingsopgave in beeld? Nee Geen beheerplan

Budget instandhouding? Deels Alleen uren beschikbaar,
niet inzichtelijk

Financiering vervanging? Nee Geen beheerplan

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Nee Piepsysteem

Budgetten onderbouwd met normen Nee

Kostensoorten herleidbaar Nee

Organisatie passend bij kapitaalgoed Nee

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Nee

Risico’s op korte termijn? Ja kans op inzakken brug. Met name
imagoschade als er een incident zich

voordoet

Risico’s op lange termijn? Ja vervangingsopgave & idem

Ruimte om te bezuinigen? Nee

Lingewaal

Kernvragen Civiele kunstwerken en duikers

Kwaliteit / toestand in beeld? Deels Houten bruggen wel

Bestuursopdracht Nee

Arealen in beeld? Nee Geen noodzaak voor
aslastbeperking.

Areaal wordt in 2016 in beeld ge-
bracht.

Kosten instandhouding in beeld? Nee Piepsysteem houtenbruggen

Vervangingsopgave in beeld? Nee

Budget instandhouding? Deels Alleen houten bruggen

Financiering vervanging? Nee

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Nee Schoonmaken nav waterschap. piep-
systeem

Budgetten onderbouwd met normen Nee

Kostensoorten herleidbaar Nee

Organisatie passend bij kapitaalgoed Nee

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Nee

Risico’s op korte termijn? Ja kans op inzakken brug. Blinde vlek
qua sterkte; imago risico

Risico’s op lange termijn? Ja Bij fusie vervanging niet in beeld

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.7 Status beheerplannen beschoeiingen

Geldermalsen

Kernvragen Beschoeiingen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja 2009;

Bestuursopdracht Ja B

Arealen in beeld? Ja 11 km, globaal bekend 2016 geactua-
liseerd

Kosten instandhouding in beeld? Ja Tot 2024

Vervangingsopgave in beeld? Ja Tot 2024

Budget instandhouding? Voldoende

Financiering vervanging? Deels Vervanging wordt uit voorziening be-
taald; nu nog voldoende

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Praktijk werken volgens piepsysteem

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Nee Beleid en praktijk komen niet over-
een

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Grotendeels Daar waar nodig herstellen; niet
planmatig

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Ja Piek na 2020 niet in beeld

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Neerijnen

Kernvragen Beschoeiingen

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Geen beheerplan

Bestuursopdracht Nee

Arealen in beeld? Nee areaal niet in beeld

Kosten instandhouding in beeld? Nee

Vervangingsopgave in beeld?

Budget instandhouding?

Financiering vervanging?

Beheer en onderhoud planmatig in beeld?

Budgetten onderbouwd met normen

Kostensoorten herleidbaar

Organisatie

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Nee

Risico’s op korte termijn? ? Wat is het areaal?

Risico’s op lange termijn?

Ruimte om te bezuinigen?

Lingewaal

Kernvragen Beschoeiingen

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Geen beheerplan

Bestuursopdracht Nee

Arealen in beeld? Nee Inschatting 3 km. Areaal wordt in
2016 in beeld gebracht.

Kosten instandhouding in beeld? Nee Geen relevant kapitaalgoed

Vervangingsopgave in beeld? Nee

Budget instandhouding? Ja Stelpost in VGRP

Financiering vervanging? Ja Stelpost in VGRP

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Nee

Budgetten onderbouwd met normen

Kostensoorten herleidbaar

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja Is geen noemenswaardig areaal

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Nee

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? nee

Ruimte om te bezuinigen?
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5.8 Status beheerplannen riolering en water

Geldermalsen

Kernvragen Riolering en water

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Inspectie, brp

Bestuurlijke opdracht Ja Sober en doelmatig

Arealen in beeld? Ja beheersysteem, GRP.
Geldermalsen heeft apart beheer-
plan onderhoud watergangen, dit

wordt bekostigd door groenbeheer.

Kosten instandhouding in beeld? Ja GRP
Baggerplan

beheerplan onderhoud watergangen

Vervangingsopgave in beeld? Ja Klimaatbestendig nog niet

Budget instandhouding? Voldoende

Financiering vervanging? Voldoende Ideaal complex 70 jaar

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Afstemming met wegen korte ter-
mijn

Budgetten onderbouwd met normen Ja Rioned

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja Ook in regioverband actief

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Wel alleen gericht op riolering;

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Ja Riolering trekt zich terug onder de
grond; doet zo steeds minder mee

met integrale aanpak, geen hefboom
wegreconstructies. Gemeente geeft
aan dat het gaat om relatief kleine
arealen, geen integrale wijk/buurt-

aanpak

Ruimte om te bezuinigen? nee Niet binnen dit beleidskader

Rioolheffing 2016: basistarief € 312 per huishouden.



Onderzoek beheerplannen GNL-verband
technische bijlage - voor intern gebruik
projectnummer 409278
17 mei 2016 revisie 3
Gemeente Geldermalsen - Ruimtelijk beheer

Blad 30 van 61

Neerijnen

Kernvragen Riolering en water

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja WRP inspectie 2012 B/(L)

Bestuurlijke opdracht Ja basisniveau B2: ingekorte afschrij-
vingstermijnen

Arealen in beeld? Ja beheersysteem
GRP

baggerplan niet bekend?
onderhoud watergangen via

(groen)bestek (watergangen, bermen
gazons)

Kosten instandhouding in beeld? Ja wrp

Vervangingsopgave in beeld? Ja wrp

Budget instandhouding? Ja

Financiering vervanging?

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Enigszins GRP voldoende
watergangen voldoende budget bin-
nen groen, niet binnen het product

(€ 95k ipv 130k)

Risico’s op lange termijn? Mogelijk rioolinspectieresultaten bepalend
voor vervangingsopgave vanaf 2017.
Gemeente geeft aan dat budget tot

heden voldoende is

Ruimte om te bezuinigen? nee bij huidige plan veel bezuinigd

Rioolheffing 2016: basistarief € 377 per huishouden.
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Lingewaal

Kernvragen Riolering en water

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Ja

Bestuurlijke opdracht Ja Vgrp

Arealen in beeld? Ja Beheersysteem; leeftijd is jong;
Lingewaal heeft onderhoud water-
gangen geregeld in een maaibestek

Baggeren in vGRP

Kosten instandhouding in beeld? Ja

Vervangingsopgave in beeld? Ja

Budget instandhouding? Ja

Financiering vervanging? Ja

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja

Budgetten onderbouwd met normen Ja Ook baggeren, beschoeiingen, vegen
en wegen

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Niet helemaal Conform vGRP. Bepaalt wel veel voor
alle andere kapitaalgoederen

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Riolering trekt zich terug onder de
grond; doet zo steeds minder mee

met integrale aanpak, geen hefboom
wegreconstructies.

Risico’s op korte termijn? Enigszins Op zich goed voor elkaar;
Kwetsbaar als rioolheffing aangepast
moet worden of minder binnen riool-
heffing mag worden opgepakt. Bv bij

fusie gelijkheidsbeginsel.

Risico’s op lange termijn? Enigzins idem

Ruimte om te bezuinigen? Ja Veel wordt doorbelast aan riolering.
Dan wel gevolgen voor de andere be-

heerdomeinen

Rioolheffing 2016: basistarief € 290 per huishouden.
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5.9 Status beheerplannen begraafplaatsen

Geldermalsen

Kernvragen Begraafplaatsen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja geïnspecteerd
achterstanden ingelopen

Bestuurlijke opdracht Ja B niveau

Arealen in beeld? Ja

Kosten instandhouding in beeld? Ja zeer compleet en actueel plan

Vervangingsopgave in beeld? Ja Inclusief extra capaciteit graven

Budget instandhouding? Bijna vol-
doende

Exploitatie bijna sluitend; restant in
begroting

Financiering vervanging? Bijna vol-
doende

Zie boven

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Duidelijke opdracht naar buiten-
dienst

Budgetten onderbouwd met normen Ja In beheerplan onderbouwd met imag
normen, daar waar die ontbreken er-
varingscijfers

Kostensoorten herleidbaar Ja Sturen op nacalculatie

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Nauwelijks exploitatie tekort. restant vervanging
gedekt via begroting

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee



Onderzoek beheerplannen GNL-verband
technische bijlage - voor intern gebruik
projectnummer 409278
17 mei 2016 revisie 3
Gemeente Geldermalsen - Ruimtelijk beheer

Blad 33 van 61

Neerijnen

Kernvragen Begraafplaatsen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja schouw

Bestuurlijke opdracht Ja Maatwerk scenario
bijzonder object A B+ niveau?

Arealen in beeld? Deels Achterstand in arealen

Kosten instandhouding in beeld? Ja Beheerplan; marktprijs

Vervangingsopgave in beeld? deels 10 jaar zeker; geen beeld lange ter-
mijn

Budget instandhouding? Tekort 30% dekkend (150k totaal);
hoge kapitaallasten

Financiering vervanging? Nee Geen beeld

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Deels Administratie niet op orde; wel actie

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja Waar zit de administratieve taken bij
AVRI of Neerijnen?

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? onvoldoende Onderhoud op lange termijn niet
Administratie niet op orde

Inkomsten structureel te hoog ge-
raamd

Risico’s op korte termijn? Ja Geen kostendekkenheid;
administratie niet op orde

Risico’s op lange termijn? Ja Geen beeld

Ruimte om te bezuinigen? Nee

Lingewaal

Kernvragen Begraafplaatsen

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Obv waarnemingen A (+) niveau

Bestuurlijke opdracht Ja B netheid /C technisch

Arealen in beeld? Ja beheersysteem

Kosten instandhouding in beeld? Ja Beheerplan groen

Vervangingsopgave in beeld? Ja verordeningen

Budget instandhouding? Te kort Exploitatie niet geheel sluitend
(€5.000)

Financiering vervanging? Deels Maatregelen ingezet om € minimaal
te krijgen

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja jaarplanningen

Budgetten onderbouwd met normen Nee Eigen uren + sw bestek

Kostensoorten herleidbaar Nee

Organisatie passend bij kapitaalgoed ja buitendienst. Hoge betrokkenheid,
doen (aanzienlijk?) meer dan

afgesproken

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Gering exploitatie niet sluitend

Risico’s op lange termijn? Nee Mits organisatie zo blijft; komt het
op de markt dan lagere kwaliteit

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.10 Status beheerplannen sportvelden

Geldermalsen

Kernvragen Sportvelden

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja inspectie

Bestuurlijke opdracht Ja Veel zelfbeheer bij verenigingen, da-
gelijks & groot onderhoud. Vervan-

ging gemeente
Renovatieplan geaccordeerd

Arealen in beeld? Ja renovatieplan

Kosten instandhouding in beeld? Ja Doen de verengingen

Vervangingsopgave in beeld? Ja renovatieplan

Budget instandhouding? Ja Verenigingen ontvangen subsidie

Financiering vervanging? Ja Doorkijk tot 2029

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Jaarlijks en grootonderhoud bij ver-
enigingen; controle door onafhanke-

lijke derde

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja Veel verantwoordelijkheid bij vereni-
gingen; gemeente faciliteert in ex-

pertise en advies. Kwaliteitsborging
groot onderhoud

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja beheerplan

Risico’s op korte termijn? Nee Renovaties binnen begroting
recent nieuwe tennisbanen en aan-

leg 4 kunstgrasvelden.

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Neerijnen (welzijn)

Kernvragen Sportvelden

Kwaliteit / toestand in beeld? nee niet in beeld

Bestuurlijke opdracht nvt geprivatiseerd. Onderhoud bij ver-
enigingen, gemeente vervangen

Arealen in beeld? ?

Kosten instandhouding in beeld? Rand activiteiten avri

Vervangingsopgave in beeld? nee

Budget instandhouding? nvt verenigingen

Financiering vervanging? ?

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? nvt Ligt bij de verenigingen

Budgetten onderbouwd met normen nvt

Kostensoorten herleidbaar

Organisatie verenigingen

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Deels Ligt bij verenigingen

Risico’s op korte termijn?

Risico’s op lange termijn? Ja Hoe zit het met renovaties

Ruimte om te bezuinigen? ?

Lingewaal

Kernvragen Sportvelden

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja ISA inspectie

Bestuurlijke opdracht Ja maatregelplan

Arealen in beeld? Ja Ja

Kosten instandhouding in beeld? Ja Ja

Vervangingsopgave in beeld? Ja Via inspectie 1x3 jaar

Budget instandhouding? Ja Via beheerplan

Financiering vervanging? Ja Renovatieplan

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Specialistisch werk gemeente

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed
Deels

onderhoud innovatief: robotmaaiers
Verzelfstandiging uitgesteld. Onder-
houd sportvelden gaat (pas) in 2020

over naar verenigingen.
Renovatieplan voor sportvelden op-

gesteld.

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja beheerplan

Risico’s op korte termijn? Nee Renovaties via perspectiefnota

Risico’s op lange termijn? Deels Privatiseren &
Na fusie onzekerheid vervangingen

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.11 Status beheerplannen speeltuinen

Geldermalsen

Kernvragen Speeltuinen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja / nvt Onderhoud ligt bij speeltuinver. Wel
controle inspectie door onafhanke-

lijke derde, via gemeente, gaat direct
naar de verenigingen.

Bestuurlijke opdracht Ja Niet meer bij beheer: MRO
Alles overgedragen aan verenigingen
enkele jaren terug. Geen beleidska-

der meer aangeleverd

Arealen in beeld? Nee Ligt bij verenigingen

Kosten instandhouding in beeld? Ja Via playmapping, ligt bij vereniging

Vervangingsopgave in beeld? Ja Via playmapping, ligt bij vereniging

Budget instandhouding? Ja Budgethouderschap ligt bij MRO

Financiering vervanging? Ja Zie boven

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Maatregelen worden door de veren-
gingen uitgevoerd

Budgetten onderbouwd met normen nvt

Kostensoorten herleidbaar nvt

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja Vooruitstrevend / innovatief om ver-
antwoordelijkheid zo ver door te

voeren

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Mogelijk Beheer en onderhoud via verenigin-
gen op orde en geborgd.

Na samenvoeging constructie wel
houdbaar? Gelijkheidsprincipe

Ruimte om te bezuinigen? nee
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Neerijnen

Kernvragen Speeltuinen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja inspecties

Bestuurlijke opdracht Ja B procesafspraak AVRI

Arealen in beeld? Ja

Kosten instandhouding in beeld? Ja

Vervangingsopgave in beeld? Ja Ja meerjarenoverzicht, deels ge-
meente, deels verenigingen

Budget instandhouding? Ja in procesafspraak AVRI

Financiering vervanging? Ja begroting

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja inspecties en reparaties

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie AVRI

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja onderhoud is voorzien

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee financiering vervanging in begroting

Ruimte om te bezuinigen? Nee

Lingewaal

Kernvragen Speeltuinen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Via keuringen

Bestuurlijke opdracht Nee Geen afspraken; beleid is afstoten
naar (op te richten) verenigingen.

Niet praktisch ingevuld

Arealen in beeld? Ja

Kosten instandhouding in beeld? Ja

Vervangingsopgave in beeld? Ja 2-3 jaar vooruit kijken

Budget instandhouding? Voldoende Moet binnen budget geregeld wor-
den

Financiering vervanging? Voldoende

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja logboek

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Nee

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja Zit in een overgangsvorm

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Uitvoering zit dicht op onderhoud en
wensen uit de wijken

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.12 Status beheerplannen gebouwen

Geldermalsen

Kernvragen Gebouwen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja

Bestuurlijke opdracht Ja Maatregelplan voor 10 jaar vastge-
steld

Arealen in beeld? Ja Scholen niet meer; kerktoren

Kosten instandhouding in beeld? Ja

Vervangingsopgave in beeld? Ja

Budget instandhouding? Ja Subsidie bij kerktorens

Financiering vervanging? Ja Doet meer dan in plan staat; kan
door aanbestedingsvoordeel

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Mag extra maatregelen transparan-
ter communiceren en inbedden in bv
duurzaam materiaalgebruik en terug-

dringen energieverbruik

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Neerijnen

Kernvragen Gebouwen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja / ? MOB, deels achterhaald?

Arealen in beeld? Ja MOB

Kosten instandhouding in beeld? Ja 10 jaar + gepland onderhoud 40 jaar

Vervangingsopgave in beeld? Deels Kosten geraamd, niet gedekt gym-
zaal Waardenburgs

Budget instandhouding? Ja

Financiering vervanging? Nee budget niet beschikbaar?

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Deels Kosten groot onderhoud wel ge-
raamd, maar niet gedekt. Mogelijk is

vervanging dan meer zinvol

Risico’s op korte termijn? Ja groot onderhoud / vervanging € 250

Risico’s op lange termijn? ? onbekend

Ruimte om te bezuinigen?

Lingewaal

Kernvragen Gebouwen

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja inspectie

Bestuurlijke opdracht Ja Obv maatregelen

Arealen in beeld? Ja

Kosten instandhouding in beeld? Ja

Vervangingsopgave in beeld? Deels Grotere mtr perspectief/subsidie

Budget instandhouding? Ja

Financiering vervanging? Deels Grotere mtr perspectief/subsidie

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Nee Op klein onderdeel een deling ge-
maakt in takenpakket; is onhandig in

afstemming

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Enigszins Bedrijfsvoering: Knip in maatregelen
als gaat om gebouwen; binnen en

buiten

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.13 Status beheerplannen wegmeubilair

Geldermalsen

Kernvragen Wegmeubilair

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee Eigen waarnemingen of klachten

Bestuurlijke opdracht Nee Geen prioriteit

Arealen in beeld? Nee 52 nbd 500 borden (navragen)

Kosten instandhouding in beeld? Nee piepsysteem

Vervangingsopgave in beeld? Nee Piepsysteem

Budget instandhouding? Ja Bestemmingsreserve nbd; bebake-
ning en bollards; belijning

Financiering vervanging? Nee

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Nee Piepsysteem

Budgetten onderbouwd met normen Nee

Kostensoorten herleidbaar Nee

Organisatie passend bij kapitaalgoed Nee

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Voldoende Er is budget en daar redden ze het
mee

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Deels Na samenvoeging is omvang niet zo
te beheren

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Neerijnen

Kernvragen Wegmeubilair

Kwaliteit / toestand in beeld? Nee geen beeld

Bestuurlijke opdracht Nee nvt

Arealen in beeld? Nee

Kosten instandhouding in beeld? Deels Er is een onderhoudsplan voor legen
bakken en onderhoud banken.

budget is wegbezuinigd

Vervangingsopgave in beeld? Nee

Budget instandhouding? Deels budget wegbezuinigd.
Alleen nog eigen uren?

Financiering vervanging? Nee

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Nee

Budgetten onderbouwd met normen Nee

Kostensoorten herleidbaar Nee

Organisatie passend bij kapitaalgoed Nee Afgelopen periode te veel uren be-
steed.

Geen budget is onwerkbaar

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Nee Geen budget, geen grip

Risico’s op korte termijn? Ja Geen budget

Risico’s op lange termijn? Ja

Ruimte om te bezuinigen? Nee

Lingewaal

Kernvragen Wegmeubilair

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Op de foto vastgelegd; jaarlijkse
ronde

Arealen in beeld? Nee Geen inventarisatie

Kosten instandhouding in beeld? Nee We komen er mee uit

Vervangingsopgave in beeld? Nee piepsysteem

Budget instandhouding? Ja schoonmaken

Financiering vervanging? Ja 7k

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Nee

Budgetten onderbouwd met normen Nee Norm bedrag ligt veel hoger

Kostensoorten herleidbaar

Organisatie

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Deels Door beperkte omvang

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Latent Organisatie past niet bij omvang na
samenvoeging

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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5.14 Status beheerplannen gladheidsbestrijding

Geldermalsen

Kernvragen Gladheidsbestrijding

Kwaliteit / toestand in beeld? Ja Aangesloten bij meteoconsult Tbv
gegevens weersverwachting en ad-

vies

Bestuurlijke opdracht Ja Voldoen aan inspanningsverplichting

Arealen in beeld? Ja Wegen

Kosten instandhouding in beeld? Ja Richtlijnen crow

Vervangingsopgave in beeld? nvt

Budget instandhouding? Ja

Financiering vervanging? nvt

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Routes etc in beeld

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja Onderhoudscontract strooimachines

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen? Nee
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Neerijnen

Kernvragen Gladheidsbestrijding

Kwaliteit / toestand in beeld?

Bestuurlijke opdracht Ja

Arealen in beeld? Ja

Kosten instandhouding in beeld? Ja

Vervangingsopgave in beeld? nvt

Budget instandhouding? Ja

Financiering vervanging? nvt

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed?

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Nee

Ruimte om te bezuinigen?

Lingewaal

Kernvragen Gladheidsbestrijding

Kwaliteit / toestand in beeld? nvt Aangesloten bij meteo consult Tbv
gegevens weersverwachting en ad-

vies

Bestuurlijke opdracht Ja Extra route in de kernen

Arealen in beeld? Ja wegen

Kosten instandhouding in beeld? Ja Richtlijnen crow

Vervangingsopgave in beeld? nvt

Budget instandhouding? Ja 150k

Financiering vervanging? nvt

Beheer en onderhoud planmatig in beeld? Ja Crow richtlijn +extra route voor ker-
nen

Budgetten onderbouwd met normen Ja

Kostensoorten herleidbaar Ja

Organisatie passend bij kapitaalgoed Ja

Conclusie

Grip op betreffende kapitaalgoed? Ja

Risico’s op korte termijn? Nee

Risico’s op lange termijn? Enigszins hoger serviceniveau dan andere ge-
meenten, extra strooien ook in

woongebied

Ruimte om te bezuinigen? Mogelijk
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6 Bedrijfsvoering beheer en onderhoud

Hieronder wordt voor de drie gemeenten een samenvatting van kenmerken van de bedrijfsvoe-
ring van het beheer van de maatschappelijke assets (kapitaalgoederen openbare ruimte, maat-
schappelijk vastgoed) gegeven. Ingegaan wordt op de volgende aspecten: organisatie, scope,
middelen, werkwijze/aansturing en financiën. De uitkomsten staan samengevat in een tabel per
gemeente, waarbij groen betekent; goed, oranje; aandachtspunt / kwetsbaarheid en rood een
daadwerkelijk risico.

6.1 Geldermalsen

Kenmerken bedrijfsvoering

Organisatie en medewerkers

Visie/dienstverleningsconcept • Uitvoeren van ruimtelijke werken nieuw en herstel en
onderhoud

• Uitvoering van het dagelijks beheer van de openbare
ruimte

Binnendienst • Beheertaken binnendienst, 14 Fte

• Kwetsbaar door veel éénpitters

Buitendienst • 22 fte

Kennis en competenties • Goede kennis van beheren op de traditionele manier

• Goede gebiedskennis

• Scherp in de aansturing en toetsing, zowel intern als
bij externe partners

Scope

Zelfdoen • Voorbereiding, contractering en toezicht

• Uitvoering van dagelijks onderhoud groen kleine ker-
nen

• Onderhoud begraafplaatsen

• Bomenonderhoud

• Technische dienst

• Regulier onderhoud riolering

• Klachten en meldingen

• Gladheidsbestrijding

Uitbesteed • Beleids-/beheerplannen

• Groenonderhoud in kern Geldermalsen

• Maaien gazons, maaien bermen en uitmaaien water-
gangen

• Ruimen graven

• Mechanisch straatvegen

• Kolken reinigen

• Groot onderhoudsmaatregelen/vervangingen

Wijze van contractering • Over het algemeen traditionele bestekken aan meer-
dere (lokale en regionale) aannemers

• Onderhoud groen kern Geldermalsen door Werk-
zaak/Avri

Middelen

Beheersysteem • Conversie loopt: GBI compleet (registratie & apps
plannen en begroten)

• Data wegen niet goed op orde

Materieel • Op taak afgestemd

Werkwijze/aansturing

Werkproces • Goed vastgelegd, bv ontwerp-voorbereiding-realisa-
tie-beheer. De werkprocessen binnen de afdeling
kunnen nog beter op orde worden gebracht.

• Capaciteitssturing op taken en input (uren)

Aansturing • Binnendienst planning op basis van uren
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Kenmerken bedrijfsvoering

• Buitendienst gedetailleerde (uren)planning van de
werkzaamheden, waarbij flexibel kan worden gewerkt

Financiën

Activabeleid • Niet vastgelegd (afschrijvingstermijnen)

Budget onderhoud • Inzichtelijk, voldoende voor uitvoeren regulier en
groot onderhoud

• Opvallend veel voorzieningen

Budget vervangingen • Inzichtelijk, Geen budget voor vervangingen

Afstemming budgetten • Op programmeringsniveau met Integrale Projecten
Lijst niveau (IPL)

Financiële bijdragen andere be-
leidsvelden/sectoren aan beheer
en onderhoud

• Beperkt

Overige risico’s in budgettering • Klein: VAT kosten, indexering en areaalaccres worden
meegenomen.

Conclusies
Het beheer van de maatschappelijke kapitaalgoederen is in de gemeente Geldermalsen goed op
orde. De omvang van de binnendienst is groter dan de omvang die op basis van het werkpakket
mag worden verwacht. De gemeente kent een relatief grote bezetting op de afdeling maar een
groot deel van de medewerkers is niet of maar in beperkte mate betrokken bij het beheer en on-
derhoud (bijv. BOA’s. Interne Dienst, secretariaat, PL OR). Aan het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen kunnen circa 14 fte worden toegerekend. Veel van
de posities zijn per beheerdomein enkel bezet (éénpitters) waardoor beheerorganisatie kwets-
baar is.

De werkprocessen zijn op orde en externe partners worden scherp aangestuurd. De werkwijze is
over het algemeen redelijk traditioneel, zo wordt er weinig gewerkt met moderne contractvor-
men (uitzondering D&C bij rioolvervanging), maar daarbinnen wel geoptimaliseerd.

De buitendienst houdt zich vooral bezig met taken die dicht bij de burger liggen, zoals groenon-
derhoud in de kleine kernen, onderhoud begraafplaatsen en allerlei servicetaken. Als taken waar-
voor gespecialiseerd materieel en kennis noodzakelijk is gelden het onderhoud van bomen en
van riolering, pompen en gemalen.
Taken waarvoor duur gespecialiseerd materieel noodzakelijk is, zoals mechanisch straatvegen en
kolkenzuigen zijn uitbesteed aan externe partijen.

In de gemeente Geldermalsen de onderhoudsbudgetten grotendeels op orde (in relatie tot het
kwaliteitsniveau). Wel is er een klein risico omdat in gemeente 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 ma-
tig 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.

Op termijn bestaat het risico dat, met uitzondering van riolering, geen rekening wordt gehouden
met investeringen voor vervanging. De grootste risico’s loopt de gemeente hierbij bij vervanging
van wegen en kunstwerken. Dit risico zou in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer-
sing van de programmabegroting moeten worden opgenomen.
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De opzet van de begroting kent voor het beheer en onderhoud van de maatschappelijke kapitaal-
goederen veel reserves en voorzieningen (in totaal 26 reserves of voorzieningen die een relatie
met dit taakveld hebben). Veel van deze reserves zijn zeer specifiek (bij. De reserve onderhoud
wegmarkeringen) en betreffen relatief bescheiden bedragen. Alhoewel hierdoor de budgetten
specifiek gestuurd en verantwoord kunnen worden, betekent dit ook een extra belasting in de
P&C cyclus. Aanbevolen wordt de hoeveelheid reserves en voorzieningen kritisch tegen het licht
te houden.
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6.2 Neerijnen

Kenmerken bedrijfsvoering

Organisatie en medewerkers

Visie/dienstverleningsconcept • Regie voerend over het uitvoeren van ruimtelijke
werken nieuw en herstel en onderhoud

• Regievoerend, laten uitvoering van het dagelijks be-
heer van de openbare ruimte

Binnendienst • Regievoerend, 1 fte

• (beleids/beheer) advisering door AVRI, 6 fte

Buitendienst • Totale uitvoering door AVRI 10 fte + 8 Werkzaak

Kennis en competenties • Goede kennis van beheren op de traditionele manier

• Goede gebiedskennis

Scope

Zelfdoen • Beleidsvoorbereiding

• Regievoeren

Uitbesteed • Beleids-/beheerplannen

• Alle uitvoering onderhoud

• Groot onderhoudsmaatregelen/vervangingen

Wijze van contractering • Proces en productafspraken in DVO met AVRI

Middelen

Beheersysteem • Aanwezig, GBI voor registratie, geen reken-apps

• Data redelijk goed op orde

Materieel • Geen eigen materieel

• Materieel bij de AVRI op taak afgestemd

Werkwijze/aansturing

Werkproces • Capaciteitssturing AVRI op taken en uren.

Aansturing • Aansturing AVRI via DVO

Financiën

Activabeleid • Vastgelegd afschrijvingstermijnen

Budget onderhoud • Inzichtelijk, maar onvoldoende voor uitvoeren regu-
lier en groot onderhoud van wegen en gebouwen

• Begraafplaatsen inkomsten structureel te hoog be-
groot

Budget vervangingen • Inzichtelijk. Historie van tijdelijk extra budgetten, die
gekort werden voor einde van de eerder aangegeven
looptijd

Afstemming budgetten • Op uitvoeringsniveau

Financiële bijdragen andere be-
leidsvelden/sectoren aan beheer
en onderhoud

• Incidenteel

Overige risico’s in budgettering • Beperkt, VAT-kosten, indexering en areaalaccres wor-
den meegenomen.

Conclusies
Het beheer van de maatschappelijke kapitaalgoederen is in de gemeente Neerijnen niet vol-
doende op orde. De werkprocessen zijn wel op orde, maar de budgetten voor de kapitaalgoe-
deren zijn niet op peil.

De gemeente heeft gekozen voor een regievoerend organisatiemodel, waarbij beleids- en beheer
advisering en de daadwerkelijke uitvoering beheer en onderhoudswerkzaamheden voor het to-
tale pakket van maatschappelijke kapitaalgoederen bij de gemeenschappelijke regeling AVRI ligt.
Per proces en product zijn de afspraken gedetailleerd vastgelegd in een DVO. Het beheer en on-
derhoud van de maatschappelijke kapitaalgoederen wordt nu zakelijker en professioneler inge-
vuld. De samenwerking tussen de gemeente en AVRI moet nog wel verder uitkristalliseren. Aan-
dachtspunten waren onder meer de servicegerichtheid van AVRI (te veel uren) en de rapportage
en verantwoording. Hier worden nog verbeterslagen gemaakt.
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Door het uitbesteden naar AVRI heeft de gemeente Neerijnen een oplossing gevonden voor het
probleem van de kleine omvang van de gemeente. Binnen AVRI verband kan wel de noodzake-
lijke schaalgrootte worden gerealiseerd. Het feit dat er maar één regisseur binnen de gemeente
Neerijnen is maakt de organisatie kwetsbaar.

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 houden is het budget veruit ontoereikend. Het onderhoud van de wegen
kent een structureel jaarlijks tekort van € 250.000, op een budget € 583.000. Er wordt op dit
moment gewerkt aan een raadsvoorstel om deze problematiek op te pakken. In het verleden
is het echter vaker voorgekomen dat tijdelijke impulsbudgetten of extra middelen gedurende
de looptijd echter 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 deze worden
geraamd op een eenmalige uitgaven van € 250.000.

• De begraafplaatsen van Neerijnen kennen een structureel tekort van ca. € 75.000 per jaar
doordat de inkomsten structureel te hoog geraamd worden.

• Voor gemeente Neerijnen speelt op korte termijn de vervanging wegen en mogelijk het gym-
nastieklokaal Waardenburg. Het voor het vervangen van wegen benodigde budget wordt in
het beheerplan geraamd op een bedrag van € 870.000 tot € 1.200.000 per jaar.

• Gezien de omvang van het groot onderhoud voor de gymzaal Waardenburg is het de vraag of
deze investering zinvol is, of dat beter voor nieuwbouw gekozen kan worden. Voor de vervan-
ging van een gymnastieklokaal moet uitgegaan worden van een eenmalig 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.

Op termijn bestaat het risico dat, met uitzondering van riolering, geen rekening wordt gehouden
met investeringen voor vervanging. De grootste risico’s loopt de gemeente hierbij bij vervanging
van sportvelden en sportgebouwen. Dit risico zou in de paragraaf Weerstandsvermogen en risico-
beheersing van de programmabegroting moeten worden opgenomen.
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6.3 Lingewaal

Kenmerken bedrijfsvoering

Organisatie en medewerkers

Visie/dienstverleningsconcept • Uitvoeren van ruimtelijke werken nieuw en herstel en
onderhoud

• Uitvoering van dagelijks beheer van openbare ruimte

Binnendienst • 7 fte, relatief grote inzet in projecten. Generalisten,
moeten daardoor soms specialisme inhuren.

• kwetsbaar door enkele bezetting specialisten/beheer-
der

Buitendienst • 8 fte

• Inhuur Avres 1 fte permanent, 3,3 fte projectmatig

Kennis en competenties • Goede kennis van beheren op de traditionele manier

• Goede gebiedskennis

Scope

Zelfdoen • Voorbereiding, contractering en toezicht

• Uitvoering van dagelijks onderhoud groen kleine ker-
nen

• Onderhoud begraafplaatsen

• Bomenonderhoud

• Technische dienst

• Regulier onderhoud riolering

• Klachten en meldingen

• Gladheidsbestrijding

Uitbesteed • Beleids-/beheerplannen

• Groenonderhoud

• Mechanisch straatvegen

• Kolkenreinigen

• Groot onderhoudsmaatregelen/vervangingen

Wijze van contractering • Traditionele bestekken aan meerdere (lokale) aan-
nemers

• Onderhoud groen door SW

Middelen

Beheersysteem • Aanwezig: Kikker

• Data op orde

Materieel • Op taak afgestemd

Werkwijze/aansturing

Werkproces • Capaciteitssturing op taken en input (uren)

Aansturing • Binnendienst planning op basis van uren

• Buitendienst gedetailleerde (uren)planning van de
werkzaamheden

Financiën •

Activabeleid • Niet vastgelegd afschrijvingstermijnen

Budget onderhoud • Inzichtelijk, voldoende voor uitvoeren regulier en
groot onderhoud

• Relatief veel toegerekend aan rioollasten, kwetsbaar
voor bijstellen heffing of bezuiniging

Budget vervangingen • Inzichtelijk, opgenomen in beheerplannen. Uitbreidin-
gen worden per keer geregeld via de jaarlijkse per-
spectiefnota. Heeft tot heden gefunctioneerd

Afstemming budgetten • Op uitvoeringsniveau

Financiële bijdragen andere be-
leidsvelden/sectoren aan beheer
en onderhoud

• Andere sectoren bijdrage incidenteel

Overige risico’s in budgettering • Klein, VAT kosten en areaalaccres worden meegeno-
men.

• Geen indexering
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Conclusies
Het beheer van de maatschappelijke kapitaalgoederen is in de gemeente Lingewaal op orde. De
omvang van de binnendienst komt overeen met de omvang die op basis van het werkpakket mag
worden verwacht. De binnendienst is daardoor klein en daarmee kwetsbaar. Een groot deel van
de tijd wordt bovendien besteed aan projecten. Planning en aansturing zijn informeel en pragma-
tisch. Door de geringe omvang van de organisatie en de gebiedskennis functioneert dit. De werk-
wijze is redelijk traditioneel, zo ontbreken moderne contractvormen, maar daarbinnen wel geop-
timaliseerd.

De buitendienst houdt zich vooral bezig met taken die dicht bij de burger liggen, zoals groenon-
derhoud, onderhoud begraafplaatsen en allerlei servicetaken. Reguliere onderhoudswerkzaam-
heden, die binnen een op service gerichte buitendienst minder logisch zijn, zoals het maaien van
gazons. Als taken waarvoor gespecialiseerd materieel en kennis noodzakelijk is geldt het onder-
houd van bomen.
Taken waarvoor duur gespecialiseerd materieel noodzakelijk is, zoals mechanisch straatvegen en
kolken zuigen zijn uitbesteed aan een aannemende partij.
Gladheidsbestrijding wordt zelf uitgevoerd. De gemeente beschikt hiervoor over het benodigde
materieel. Gezien de omvang van de buitendienst kan gladheidsbestrijding een grote wissel op de
organisatie trekken maar blijkt in de praktijk goed met de reguliere werkzaamheden te combine-
ren.

In de gemeente Lingewaal zijn de onderhoudsbudgetten grotendeels op orde (in relatie tot het
kwaliteitsniveau). De financiële risico’s zijn:

• 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
kan geraamd worden op € 30.000 per jaar.

• 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.

• Voor het vervangen van bomen is moet rekening worden gehouden met een jaarlijks bedrag
van € 30.000.

De gemeente kent alleen een voorziening voor het onderhoud van gebouwen en voor de riole-
ring.
Op termijn is er een risico omdat een deel van de investeringen in de openbare ruimte mede ge-
dekt worden uit de riolering. Door andere technieken (bijv. relining) en een nieuwe manier van
werken (risicogestuurd rioolbeheer) staat deze bijdrage op termijn onder druk. Bovendien komen
de wegen in het buitengebied op deze manier niet aan vervanging toe. Dit risico zou in de para-
graaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting moeten worden op-
genomen.
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Bijlage 1 Geïnterviewde personen

Onderzoek beheerplannen GNL
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Bijlage 1 Geïnterviewde personen

Naam contactpersoon Functie / taakveld

Geldermalsen

Ron Kramer, hoofd afdeling Ruimtelijk Beheer

Gert-Jan Hol, senior projectleider, taakveld Groen

Nathalie Hordijk, projectleider, taakveld Bouwkunde

Jos Brok, beleidsmedewerker Riolering, taakveld Beleid

Jan van Dijk, beleidsmedewerker Openbare Ruimte, taakveld Beleid

Albert-Jan Oevering, beleidsmedewerker Water, taakveld Beleid

Susan Timmermans Senior beleidsmedewerker, (Verkeer), taakveld Beleid

Peter Cortjens, senior beleidsmedewerker, taakveld Financiën

Hugo de Groot Projectleider team Civiel Techniek

Neerijnen

Gemeente

Patrick Buijs Regisseur IBOR

Dirk de Wilde Medewerker gebouwonderhoud en facilitair

Peter van Son Senior beleidsmedewerker financiën

AVRI

Willemijn Bonnier Teamleider IBOR binnendienst

Johan de Gooijer vakspecialist groen

Gerard Dollekamp vakspecialist wegen

Nicole Aarts vakspecialist water/riolering

Lingewaal

Wigo de Bie Teamleider Groen en Grijs, Groen/Bomen/Sportvel-
den/Onkruidbestrijding/Gladheid

Niek Huijberts Beleidsmedewerker Groen/Bomen/Sportvelden/On-
kruidbestrijding

Marcin Borowski Beleidsmedewerker Riolering

Willem van Weelden Beleidsmedewerker Gebouwen/Kunstwerken

Aad Rodenburg Beleidsmedewerker(niet aanwezig) Wegen/OV

Adri Damsteeg Medewerker(niet aanwezig) Speeltuinen/Begraafplaat-
sen

Kees Kiep Coördinator Wegen/OV/Speeltuinen/Begraafplaatsen/
Beheer algemeen.

Frans Bok Controller
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Bijlage 2 Aangeleverde begrotingscijfers 2016

Onderzoek beheerplannen GNL
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Bijlage 2 Aangeleverde begrotingscijfers 2016

Door de (financiële afdelingen) van de gemeenten is een overzicht aangeleverd van de totale budgetten met betrekking tot beheer en onderhoud van de open-
bare ruimte. Kosten eigen personeel, externe inhuur, investeringen, afschrijvingen, tractie enz.enz. Hieronder staan de ruwe aangeleverde basisgegeven s per
gemeente op een rij.

Geldermalsen

gemeentelijke beheersplannen

tarief

kvs*uren

personeel afschrijving

advies en

onderzoek exploitatie onderhoud

investeringe

n

totale

kosten baten

kosten -

baten

begraafplaatssen 528.186 17.302 13.477 132.672 691.637 453.312 grafrechten e.d. 238.325

bomenbeheerplan 357.374 26.600 61226 445.200 445.200

groenbeheerplan 1.092.338 4.840 10.685 440.318 1.548.181 1.548.181

watergangen 28.511 1.250 130.990 160.751 160.751

wegbeheer 442.584 100.000 19.274 1.687.481 2.249.339 2.249.339

watersysteem 66.961 112.400 562.000 741.361 741.361

waterketen 547.373 923.286 145.700 600.597 2.012.624 1.671.531 5.901.111 3.424.512 rioolheffing 2.476.599

kunstwerken 17.722 11.550 22.750 52.022 52.022

beschoeiing 17.548 14.899 546 14.454 47.447 47.447

Openbare verlichting 64.418 11.800 141.000 129.700 346.918 346.918

baggeren 27.246 14.590 3.850 131.295 176.981 176.981

schoonhouden van verharding 10.319 9.024 271.009 290.352 290.352

beheerplan renovatie sportvelden 66.654 98.988 7.500 126.624 299.766 299.766

Overige gebouwen 359.885 361.982 101.418 271.084 1.094.369 937.340 huren 157.029
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Neerijnen

Lingewaal
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Gemeente Lingewaal

Onderwerp

Boekwaarde

1-1-2016

afschrijving

2016 rente 2016

Personeel

directe

kosten

Personeel

indirecte

kosten

Uitbesteed

Onderhoud

Uitbesteed

(Overig) Totale kosten

Rioleringen 7.194.119 352.148 287.764 88.465 99.605 230.000 57.931 1.115.913

Water 539.448 47.439 21.578 69.017

Wegen 83.110 4.155 3.324 81.026 91.229 865.600 1.950 1.047.284

Maaien/sloten 0 0

Kunstwerken(walmuur) 106.197 9.654 4.248 13.902

Openbare verlichting 15.723 17.702 118.250 151.675

Wegmeubilair 0

Beschoeiingen 19.874 7.255 798 8.053

Gem. gebouwen 459.065 19.715 18.362 19.342 21.777 156.000 235.196

Groen(incl. bomen) 477.630 537.775 323.325 151.555 1.490.285

Begraafplaatsen 433.838 19.600 17.353 98.799 111.240 24.625 271.618

Speeltuinen 15.522 17.476 8.750 3.000 44.748

Dorpshuizen 3.140.064 77.341 81.896 159.237

Peuterspeelzalen 333.006 32.757 13.319 46.076

Volkstuinen 19.220 768 768

Tractie 395.650 67.618 15.826 83.444

Sportvelden 594.956 34.998 23.798 5.750 6.474 28.000 99.021

Gladheidbestrijding 3.595 3.595 144 3.739

Projecten algemeen 11.983 13.492

Projecten 100.046 112.644 212.690

Algemeen 96.829 109.022 205.851

0

Totaal 13.322.142 676.275 489.178 1.011.114 1.138.437 1.754.550 214.436 5.283.990
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Bijlage 3 Overzicht aangeleverde
areaalgegevens

Onderzoek beheerplannen GNL
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Bijlage 3 Aangeleverde areaalgegevens

Openbare ruimte Onderdeel Onderdeeltype Eenheid Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Wegen Rijbanen Rijbanen gesloten verharding asfalt/betonm2 1.023.422 758.919 485.500

Wegen Rijbanen Rijbanen open verharding elementenm2 800.416 374.100

Wegen Fietspaden Fietspaden gesloten verharding asfalt/betonm2 59.767 48.085

Wegen Fietspaden Fietspaden open verharding elementenm2 14.617

Wegen Voetpaden Voetpaden gesloten verharding asfalt/betonm2

Wegen Voetpaden Voetpaden open verharding elementenm2 78.957

Wegen Parkeervakken/overig Parkeervakken/overig gesloten verharding asfalt/betonm2

Wegen Parkeervakken/overig Parkeervakken/overig open verharding elementenm2 52.484

Wegen Overig Overig m2 37.151

Wegen Halfverharding halfverharding m2 75.003 18.250

Wegen totaal verharding m2 1.973.225 975.596 877.850

Groen Bomen Bomen st 22.146 7.142 13.250

Groen Natuurlijke beplanting Bosplantsoen m2 219.218 62.525 27.861

Groen Natuurlijke beplanting Bos m2 70.505

Groen Natuurlijke beplanting Overige natuurlijke beplanting m2

Groen Cultuurbeplanting Heesters/bodembedekkende heestersm2 135.842 41.194 105.560

Groen Cultuurbeplanting sierwaarde Wisselperken m2 3

Groen Cultuurbeplanting sierwaarde Plantenbak st 5 4 24

Groen Cultuurbeplanting sierwaarde Rozen/vaste planten m2 11.631 2.474 3.000

Groen Hagen Hagen m2 61.873 4.641 18.150

Groen Gras gazon Gras gazon m2 319.531 113.730 211.207

Groen Gras kruidenrijk/bermen Gras kruidenrijk/bermen m2 1.415.433 700.390 883.974

Groen-bomen totaal bomen st 22.146 7.142 13.250

Groen-beplanting & gras totaal groen (muv bos) m2 2.163.528 924.957 1.249.752

Meubilair Verlichting Lichtmast st 6.012 2.062 2.423

Meubilair Verlichting Armatuur st 6.012 2.062 2.062

Meubilair Verlichting Lamp st 6.214

Openbare verlichting totaal verlichting Lichtmast st 6.012 2.062 2.423

Meubilair Straatmeubilair Hekken m1 4.535 2.300

Meubilair Straatmeubilair Bebording incl. dragers st ? 2.589 1.000

Meubilair Straatmeubilair Overig straatmeubilair st ?

Meubilair Parkmeubilair Banken st 278 101 75

Meubilair Parkmeubilair Afvalbakken st 373 104 50

Meubilair Speeltoestellen Speeltoestellen st 148 219

Meubilair Speeltoestellen Speelondergrond m2

Meubilair totaal meubilair st 651 2.794 1.344

Meubilair-spelen totaal speeltoestellen st 0 148 219

Riolering Vrijverval riolering Vrijverval rioolleiding m1 148.000 77.346 60.000

Riolering Mechanische riolering Mechanische rioolleiding m1 56.000 92.862 37.250

Riolering Mechanische riolering Transportstelsel (gem. persleidingen)m1

Riolering Mechanische riolering Drukrioolgemaal st 331 741 140

Riolering Mechanische riolering Rioolgemaal st 18 35 23

Riolering Drainage Drainage m1 15.000

Riolering Kolken Straatkolk st 10.884 4.146 3.300

Riolering Overstort overstort st 36 10

Riolering IBA individuele behandeling afvalwater st 372 48 99

Riolering bergbezinkbassin bergbezinkbassin st 8 5

Riolering totaal riolering m1 204.000 77.346 97.250
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Openbare ruimte Onderdeel Onderdeeltype Eenheid Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Kunstwerken Bruggen Beweegbare bruggen st 1 0

Kunstwerken Bruggen Verkeersbrug st 26 1 10

Kunstwerken Bruggen Fietsvoetbrug st 4 6 9

Kunstwerken Bruggen Viaducten st 0

Kunstwerken Duikers Duikers st 1.453 100

Kunstwerken Duikers Duikerbrug st 1 1 3

Kunstwerken Tunnels Faunatunnel st 0

Kunstwerken Tunnels Tunnels st 0

Kunstwerken Overige Steigers st 5 4

Kunstwerken Overige Vlonders st 1 4

Kunstwerken Overige Stuw st 1 0

Kunstwerken Overige Trap (op dijktalud) st 5 0

Kunstwerken Overige Sluis m2 0

Kunstwerken Overige Remmingwerk m1 1

Kunstwerken Overige Geluidsschermen m1 0

Kunstwerken Kadeconstructies Kades m1 2

Kunstwerken Kadeconstructies Damwanden m1 100

Kunstwerken Kadeconstructies Keerwanden st / m1 4 2 2.000

Kunstwerken Oeverconstructies Beschoeiing m1 6.336 onbekend 1.000

Kunstwerken Oeverconstructies Glooiing m1

Kunstwerken totaal bruggen m2 31 9 22

Kunstwerken totaal duikers m2 1.453 0 100

Oevers totaal beschoeiing m1 6.336 2 3.102

Water Water Waterloop (oppervlak) m2 520.755

Water Water Waterloop/watergang (lengte) m1 191.000 115.519 130.000

Water Water Watervlakte m2 7.980 978 491.050

Water totaal water m2 7.980 978 1.011.805

Begraafplaatsen Begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen st 10 12 8

Begraafplaatsen gebouw opbaarhuis en andere bouwwerken st 11 10

Begraafplaatsen graven graf st 6.000 7.530 4.742

Begraafplaatsen totaal graven st 6.000 7.530 4.742

Sport Sportveld natuurgras sportveld (voetbal) st 17 12 9

natuurgras sportveld (voetbal) m² 57.811

Sport Sportveld natuurgras trainingsveld (voetbal) st 5 3 5

natuurgras trainingsveld (voetbal) m² 31.518

Sport Sportveld kunstgrasveld (voetbal) st 1 2

kunstgrasveld (voetbal) m² 15.000

Sport Sportveld kunstgrasveld (hockey) st 2

kunstgrasveld (hockey) m²

Sport Sportveld kunstgrasveld (korfbal) st 2

kunstgrasveld (korfbal) m²

Sport Sportveld tennisbanen st 12 9

tennisbanen m²

Sport sport-totaal st 39 24 16

sport-totaal m² 0 0 104.329

Reiniging Straatvegen functioneel te vegen bestrating (waterafvoerende goot)m² 739.722 63.208 374.100

Reiniging Onkruidbeheer verharding onkruid vrij te houden elementen verhardingm² 406.938 163.849 374.100

Reiniging straatreiniging-totaal m² 1.146.660 227.057 748.200

Gebouwen gebouw monument st 15 4

gebouw monument m²

Gebouwen gebouw gemeentelijk gebouw st 53 15 24

gebouw gemeentelijk gebouw m²

Gebouwen gebouw niet strategisch vastgoed st 4

gebouw niet strategisch vastgoed m²

gebouwen-totaal st 72 15 28

Gebouwen gebouwen-totaal m² 4 0 0
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Aangeleverde beleids- en beheerplannen, exclusief aanvullende info bv in e-mails en nagezonden stukken.

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal
Basisinformatie

Strategie

– Collegeprogramma Coalitieakkoord 2014-2018 (pdf) Coalitieakkoord 2014_FINAL_Def.pdf Lwl-Collegeprogramma 2014-2018.pdf

– Toekomstvisies/strategisch beleid

Lwl-Het Manifest van Lingewaal.pdf

Lwl-Uitvoeringsagenda Manifest 5 november 2015.pdf

– Afdelingsplan, programmabegroting (zie sheet gemeentelijke financiën ) Afdelingsplan RB 2016, definitieve versie 30-03-2016 Onderzoek Antea Lwl-Afdelingsplan BD 2016.pdf Functions

Programmabegroting 2016 def Lwl-Onderhoud kapitaalgoederen 2016.pdf

Lwl-Afdelingsplan Civiel 2016.pdf

Beleid(splannen)

– integraal beleidsplan IBOR (is deze aanwezig?) is een wens: Niet noodzakelijk voor het onderzoek afschrijvingstermijnen financiele verordening 2016_1 is een wens: Niet noodzakelijk voor het onderzoek

Structuurelementenkaart

– Waterketen- en watersysteemplannen (o.a. Vgrp) gemeenteGeldermalsen_vGRP_2014-2018_0769694_3 GH In bezit bij Antea Group Lwl-VGRP 2012-2016.pdf

Waterplan deel 1, bijlage 2, Beleidsplannen

Definitief Waterplan deel 2, 25 februari 2009

Scan_GMMFP005_1510_001 (vaststelling VGRP)

Lwl-Plan van aanpak onderhoud riolering gemeente lingewaal

14134 versie d.pdf

Beheer(plannen)

– Wegbeheerplan

Beheerplan wegen Geldermalsen 12514.pdf

In bezit bij Antea Group Lwl-Beheerplan wegen 2015-2019.pdf

Basisplanning 2014-2018 BBP WEG 0411 DEF2 doc bestand

Geldermalsen - gemuteerdeplanning 20131126 BC-4470 (Verkeersveiligheidsplan)

Onderzoek hoger kwaliteitsniveau beheer Wegen april 2015_15

008606 NE00049-B

NE00049-W

SS782005002_EAE66AC6D72C0C40998A9B4D239E0D5F_10053_1_

1

– Onkruid op verhardingen beheerplan (kwaliteitsniveau, methode

bestrijding, bestek, schouwresultaten) bhponkruidvrijhoudenverhardingen 4 GH Stand van zaken onkruidbestrijding op verharding Huidig budget x 4 om te komen tot niet chemisch

Advies onkruidbestrijding 01072015 Neerijnen

– Groen- en bomenbeheerplan (kwaliteitsniveau, vervangingsplan groen,

bestek, schouwresultaten/VTA inspecties) 110502_DEF_bomenbeheerplan Geldermalsen 20132011, rapport compleet Lwl-Groenbeheerplan 2014-2019.pdf

voorblad bomenbeheerplan Besluit raad Lwl-Rapportage VTA- en beheerinspectie gemeente Lingewaal.pdf

Bijlagenboek 12 mrt 2009 Geactualiseerd groenbeheerplan 2009 Bijlage 5a Monumentale bomen-kaart

Microsoft Word - 19 mrt_definitieve versie groenbeheerplan 2010

2013 gemeen..pdf Groenstructuren-kaart

Groenvlakken-kaart

Motie

Nadere toelichting opstellen monumentale bomenlijst

Waardevolle bomen-kaart

2016-BEGAWA-NE_definitief_na_NvI

– OV beheerplan Beleids en bhp OVL 2011-2014.pdf DEF BBP OV 041113 Lwl-Beheerplan Openbare Verlichting 2009-2018 V6_0.pdf

16.004944 raadsvoorstel.docx (OV) Raadsbesluit

Bijlage III

– Civiele kunstwerken- en duikersbeheerplan Beheerplan Kunstwerken

Noodzakelijk voor onderzoek (analyse uit interview; dan risico

bepalen)

Noodzakelijk voor onderzoek (analyse uit interview; dan risico

bepalen) Ontbreekt

– Beschoeiingenbeheerplan (zie civiele kunstwerken)) Beheerplan beschoeiingen 2010 Afhankelijk hoe het beheer is geregeld Afhankelijk hoe het beheer is geregeld

Wordt

meegenomen

– Watergangenbeheerplan 1 A A baggerplan 2014 def incl. krt 2016-BEGAWA-NE_definitief_na_NvI Afhankelijk hoe het beheer is geregeld

Achtergrond

informatie

Beheerplan watergangen Geldermalsen_versie

def_gecomprimeerd_def

– Begraafplaatsenbeheerplan

BD950 Geldermalsen beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2017 -

2021 v10 def pdf 1 tm 53 beheersverordening Neerijnen

Lwl-Begraafplaatsen Artikelsgewijze toelichting bij

beheersverordening begraafplaatsen.pdf

BD950 Geldermalsen beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2017 -

2021 v10 def.pdf 53 tm 158 Bijlage 4berekening begraafplaatsen 2008 Lwl-Begraafplaatsen Beheersverordening gemeente Lingewaal.pdf

tarieven tabel 2015

Lwl-Begraafplaatsen Uitvoeringsbesluit Nadere regels

begraafplaatsen.pdf

uitvoeringsbesluit Neerijnen Lwl-Begraafplaatsen Verordening lijkbezorgingsrechten 2012.pdf

– Sportveldenbeheerplan beheerplan renovatie sportvelden 2014-2018 def Afhankelijk hoe het beheer is geregeld Afhankelijk hoe het beheer is geregeld

beheerplan renovatie sportvelden 2014-2018 def bijlagen dl 1

beheerplan renovatie sportvelden 2014-2018 def bijlagen dl 2

– Speeltuinen subsidie-uitvoeringsovereenkomst voorbeeld Geldermalsen 2012 Noodzakelijk voor onderzoek

Budgetoverzicht 2015 - 2025

Vervangingsoverzicht speeltoestellen 2015 - 2030

– Gemeentelijke gebouwen Beheerplan onderwijsgebouwen 2014-2023 exploitatie Rapport Neerijnen 2015 - MOB ASSET 2016-2055 Lwl-Meerjarenonderhoudsplanning Gebouwen 2015-2024.xls

Beheerplan onderwijsgebouwen 2014-2023 voorziening

Beheerplan overige gebouwen 2014-2023 exploitatie

Beheerplan overige gebouwen 2014-2023 voorziening

20130517 Def bhp overige gebouwen xls

20130829 bhp onderwijsgebouwen BBO vastgesteld aantekeningen

xls

Status beheerplannen GNL_bouwkunde

– Wegmeubilair 10.001698 Beheerplan.doc (Hekwerk) Inzicht verkrijgen uit de interviews Inzicht verkrijgen uit de interviews

– Gladheidsbestrijding Gladheidbestrijdingsplan gemeente Geldermalsen 20132014_2 Uitvoeringsplan gladheidbestrijding Avri 2015 2016 def Lwl-Gladheidbestrijdingsplan 2015-2016 V2.doc.pdf

Uitvoering  

– Bedrijfsplan buitendienst? Scan_GMMFP005_1602_001 Is een wens: Niet noodzakelijk Lwl-RI&E buitendienst 2014.pdf

– DVO of iets dergelijks tussen afdeling beheer en de buitendienst

Planninsschema's uren buitendienst.

Proceschema Initiatief ->> realisatie

Is een wens: Niet noodzakelijk DVO 2016 procesafspraken v4,4 PB.pdf Is een wens: Niet noodzakelijk

– VCA en/of andere kwaliteitssystemen Is een wens: Niet noodzakelijk Is een wens: Niet noodzakelijk Is een wens: Niet noodzakelijk

Overig (achtergrondinformatie)

Financiën beheerplannen onderzoek anthea 30-03-2016 Onderzoek Antea Beheerplannen en kosten 2016

aanpalende Beleid(splannen) Fietsbeleidsplan Lwl-LOP GLN uitvoeringsprogramma Lingewaal.pdf

bedrijfsvoering (pve) Lwl-Programma van eisen Openbare Ruimte V1.4.pdf

Nota bovenwijkse Voorzieningen Lingewaal 15-10-2014 DEF

inventarisaties 111223_DEF_paspoorten Buitengebied

111223_DEF_paspoorten waardevolle bomen_Ac-Be-Bu-De-En

111223_DEF_paspoorten waardevolle bomen_Gd-Ge-Me  

111223_DEF_paspoorten waardevolle bomen_Re-Ru-Tr

111223_DEF_Totaallijst_v2  

111223_Lijst van bomen met een bijzondere waarde

Lijst Bomen Bijzondere Waarde  

concept 2016 Projectovereenkomst schoonhouden

verhardingen.doc

bestekken Bestek OVL Rivierenland v1.0 ger  

concept 2016 Projectovereenkomst beschoeiingen

concept Projectovereenkomst Wegbeheerplan 2016.doc  
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Contactgegevens
Zutphenseweg 31D
7418 AH DEVENTER
Postbus 321
7400 AH DEVENTER
T. (036) 53 08 46 8
E. info@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl
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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 haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de

oplossingen van de toekomst. Al meer dan

60 jaar.


