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Onderzoeksvraag: De colleges van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben de provincie 

Gelderland verzocht om een actualisatie te maken van de begrotingsscan van 
november 2015. Specifiek dient daarbij aandacht te worden besteed aan de 
financiële situatie van Geldermalsen en het Manifest van Lingewaal. 

 
Doel van dit rapport:  Het in beeld brengen van de huidige financiële situatie van de drie gemeenten 

op een beperkt aantal onderdelen en het schetsen van een beeld van de 
financiële situatie van de nieuw te vormen gemeente als gevolg van een 
bestuurlijke fusie. De gemeenteraden van de drie gemeenten kunnen deze 
inzichten betrekken bij de besluitvorming over het verdere proces rondom een 
bestuurlijke fusie. 
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1 Inleiding 

De drie gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal beraden zich sinds enige tijd op een 

verdergaande samenwerking. De colleges van de drie gemeenten hebben in maart 2015 ingestemd 

met een gezamenlijk plan van aanpak dat moet leiden tot de best passende route naar de uiteindelijke 

stip op de horizon: een bestuurlijke fusie. Voor een efficiënte en succesvolle samenwerking is 

harmonisatie van beleid en werkwijzen op enig moment noodzakelijk. De basis hiervoor is een goed 

inzicht in de situatie van de afzonderlijke gemeenten. Dit is aanleiding geweest voor de colleges van 

burgemeesters en wethouders van de drie gemeenten om in 2015 een verzoek in te dienen bij de 

provincie Gelderland voor het opstellen van een begrotingsscan. Deze begrotingsscan is uitgebracht 

in november 2015. Hierin zijn een aantal belangrijke financiële aspecten per gemeente nader 

onderzocht, evenals het effect dat dit zou hebben op de nieuw te vormen gemeente. 

Op 28 januari 2016 is door de gemeenteraden van de drie gemeenten ingestemd met het voorstel om 

‘De intentie uit te spreken dat de beoogde intensivering van de samenwerking tussen de gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal als ‘stip op de horizon’ de vorm aanneemt van een bestuurlijke 

fusie.’ 

Daarnaast is bepaald dat nader onderzoek zou worden gedaan naar de beoogde positieve 

ontwikkeling in de financiële situatie van de gemeente Geldermalsen, evenals naar het Manifest van 

Lingewaal. 

In de zomer van 2016 is een verzoek van de drie colleges van burgemeesters en wethouders aan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gericht, om de begrotingsscan te actualiseren. De 

aanleiding hiervoor was de hierboven genoemde nader te onderzoeken onderwerpen en de gedachte 

dat er in de tussentijd andere nieuwe informatie beschikbaar zou kunnen zijn gekomen, waardoor het 

inzicht voor de gemeenteraden zou kunnen verbeteren. 

 

1.1 Doel van de update van de begrotingsscan 

Het doel van de oorspronkelijke begrotingsscan was om de gemeenten inzicht te geven in de 

financiële positie van de nieuw te vormen gemeente, ten opzichte van de huidige situatie van drie 

afzonderlijke gemeenten. Er is onderzocht welke kansen en mogelijkheden, maar ook welke risico’s er 

waren voor de gemeente die na een bestuurlijke fusie zou ontstaan. De scan bracht in beeld wat een 

bestuurlijke fusie zou betekenen voor de financiën van de nieuwe gemeente. 

Het doel van deze update is om op enkele belangrijke onderdelen te onderzoeken welke wijzigingen 

zich sinds de oorspronkelijke scan hebben voorgedaan. Deze wijzigingen zouden er voor kunnen 

zorgen dat de conclusies en aanbevelingen enigszins veranderen. Deze actuele informatie kunnen de 

gemeenteraden gebruiken in hun besluitvormingsproces. 

 



  

2  Update begrotingsscan Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal 

1.2 Inhoud 
 

Deze update van de begrotingsscan is kort en bondig ingestoken. Enkele hoofdstukken uit de 

oorspronkelijke begrotingsscan, waarbij de grootste wijzigingen worden verwacht, zijn herzien. Het 

gaat daarbij om de hoofdstukken financiële effecten, weerstandsvermogen en grondexploitatie. Het 

hoofdstuk Manifest Lingewaal is als nieuw onderwerp toegevoegd. De overige hoofdstukken uit de 

oorspronkelijke scan (te weten: kenmerken, effect op de belastingopbrengsten, belastingdruk, 

onderhoud kapitaalgoederen en schuld en vermogen) blijven geldig. In deze update wordt dan ook 

regelmatig naar de oorspronkelijke begrotingsscan verwezen. De begrotingsscan is voor de 

volledigheid als separate bijlage opgenomen. Het samenvattende onderdeel ‘In één oogopslag’ is een 

overzicht van de geüpdate onderdelen, evenals een herhaling van de onderwerpen die niet zijn 

geüpdatet, zodat een totaalbeeld ontstaat. 

 

1.3 Uitgangspunten 

De informatie uit deze update is gebaseerd op de volgende documenten van de drie gemeenten: 

 

- begroting 2016-2019 

- jaarrekening 2015, voor zover beschikbaar de door de raad vastgestelde versie inclusief 

accountantsverklaring en –rapport 

- kadernota / voorjaarsnota / perspectiefnota 2017 

- notitie meicirculaire 2016, voor zover nog niet verwerkt in de perspectiefnota 

Door de planning van de update van de scan in de zomerperiode van 2016, zodat deze beschikbaar is 

voor behandeling in de gemeenteraden op 6 oktober 2016, was het niet mogelijk om de begroting 

2017-2020 mee te nemen in dit onderzoek. 
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2 Financiële effecten 
 

2.1 Financiële positie huidige situatie 

Dit hoofdstuk is een actualisatie van hoofdstuk 3 van de Begrotingsscan Geldermalsen-Neerijnen-

Lingewaal van november 2015. Deze financiële update is gebaseerd op de begroting 2016-2019 en 

de jaarrekening 2015 van de drie gemeenten, alsmede de eerste tussentijdse rapportages (Voorjaars- 

en Perspectiefnota’s), zo nodig aangevuld met de effecten van de meicirculaire 2016 van het 

gemeentefonds. 

In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi 2016-2019 van de gemeenten weergegeven, evenals 

het structurele en reële saldo, zoals berekend door de provincie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1: Overzicht begrotingsresultaten 2014-2016 en meerjarenraming 2017-2019 (uit begroting 2016-2019). 

Naar het oordeel van de provincie hebben alle drie gemeenten een structureel en reëel sluitende 

begroting 2016. De gemeenten hebben voor het begrotingsjaar 2016 daarmee dan ook, overigens net 

als in 2015, voldaan aan de vereisten voor repressief toezicht (minst belastende vorm). 

Het financiële beeld van de gemeenten ten tijde van de beoordeling van de begrotingen 2016-2019 

door de provincie, was ten opzichte van de vorige begrotingsscan verbeterd. Zo waren de 

begrotingsresultaten bij alle drie gemeenten in omvang toegenomen. Ook waren de bij de 

begrotingsscan nog berekende structurele tekorten in het meerjarenperspectief van Lingewaal en 

Neerijnen ondertussen opgelost. De positieve effecten van de tweede fase groot onderhoud van het 

Gemeentefonds hebben de gemeenten daarbij zonder meer geholpen. 

 

2.2 Uniformering van uitgangspunten 

In deze paragraaf wordt een zo actueel mogelijk beeld gegeven van de begrotingssituatie van de 

gemeenten, zoveel mogelijk bezien op hetzelfde moment. De begrotingssituatie 2016 van de drie 

gemeenten in paragraaf 2.1, is daarbij bijgewerkt tot en met de eerste tussentijdse rapportages 

(Voorjaars- en Perspectiefnota’s) en (zo nodig) aangevuld met de effecten van de meicirculaire 2016 

van het gemeentefonds. Hiermee is getracht een zo uniform mogelijk uitgangssituatie te creëren. 

Hoewel niet als zodanig in de meicirculaire 2016 verwerkt, is hierbij voor alle gemeenten ook al 

rekening gehouden met het besluit van de beheerders van het gemeentefonds van begin juli 2016 tot 

uitkering van de tweede en tevens laatste tranche (33%) van het subcluster Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV). De herijking van het cluster VHROSV 

heeft voor alle drie gemeenten positieve effecten. In tegenstelling tot Lingewaal hebben Geldermalsen 

en Neerijnen deze opbrengsten nog niet in de gemeentelijke cijfers verwerkt. 

 

 

 

(x € 1.000,-)

Begroting Gemeente Provincie Gemeente Provincie Gemeente Provincie

(vastgesteld) (gecorrigeerd) (vastgesteld) (gecorrigeerd) (vastgesteld) (gecorrigeerd)

2014 2.184 1.330 4 300 34 64

2015 172 1.035 15 108 84 59

2016 375 1.305 31 81 270 571

2017 414 1.028 9 -51 426 541

2018 474 1.033 6 6 153 204

2019 -318 536 22 72 -26 31

Lingewaal NeerijnenGeldermalsen
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Tabel 2.2: Overzicht begrotingsresultaten 2016-2020 na actualisatie en uniformering. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het goede financiële perspectief bij de begroting 2016 neerwaarts 

is bijgesteld. Voor Geldermalsen wordt nu in het meerjarenperspectief een klein structureel tekort 

voorzien. De verslechtering van het meest actuele financiële perspectief ten opzichte van de 

begrotingen 2016 van de drie gemeenten is onder meer een gevolg van autonome ontwikkelingen en 

verplichte uitgaven, zoals rentenadelen en salarissen gemeentepersoneel (op basis van de nieuwe 

CAO). Neerijnen heeft bij de Voorjaarsnota 2016 onder andere structureel € 500.000 extra geraamd 

om het tekortschietende onderhoudsbudget op te vijzelen, vooruitlopend op een nieuw beheer- en 

onderhoudsplan voor de wegen. Geldermalsen en Lingewaal ondervinden extra rentenadelen van de 

nieuwe BBV-voorschriften (zie paragraaf 4.1). 

 

2.3 Financiële positie één GNL-gemeente 

Bij het samenvoegen van de drie individuele gemeenten tot één nieuwe gemeente ontstaat na 

consolidatie de volgende meerjarenbegroting: 

Tabel 2.3: Meerjarenbegroting één gemeente GNL na consolidatie. 

Het effect op de algemene uitkering, de bestuurskosten en het belastingpakket is bij deze update niet 

opnieuw onderzocht. Aangenomen wordt dat hierin nauwelijks verandering is opgetreden. Een 

relevante ontwikkeling bij de bestuurskosten is wel dat sinds 1 januari 2016 Neerijnen weer een 

fulltime (waarnemend) burgemeester heeft. De financiële lasten daarvan (€ 35.000) zijn door de 

gemeente in de Voorjaarsnota 2016 verwerkt. 

De gemeente GNL lijkt op grond van het bovenstaande financiële beeld een structureel sluitende 

begroting te kunnen presenteren, echter daarin is nog geen rekening gehouden met het negatieve 

effect op de algemene uitkering. Bij een bestuurlijke fusie vermindert de algemene uitkering namelijk 

met structureel € 950.000. Bovenstaande structurele overschotten zijn ontoereikend om dat nadeel op 

te kunnen vangen. Op basis van bovenstaand financieel perspectief zal dat leiden tot jaarlijkse 

tekorten op de begroting, waarvoor dan structurele dekkingsmiddelen dienen te worden aangewezen. 

Daarnaast zouden efficiencyvoordelen soelaas kunnen bieden.  

Het meerjarig beeld is in beperkte mate negatiever dan in de oorspronkelijke begrotingsscan. Dit is te 

wijten aan de hierboven genoemde externe factoren.  

 

  

Uitkomst uniform volgens provincie 2016 2017 2018 2019 2020

(bedragen x € 1.000,-)

Geldermalsen 711 217 671 286 -21

Lingewaal 18 -58 68 160 270

Neerijnen 809 369 187 99 352

Consolidatie 3 gemeenten (incl. VHROSV) 1.537 528 926 545 601

(x € 1.000,-)

Situatie 1-7-2016 Gemeente Provincie Gemeente Provincie Gemeente Provincie

(vastgesteld) (gecorrigeerd) (vastgesteld) (gecorrigeerd) (vastgesteld) (gecorrigeerd)

2016 225 711 -7 18 402 809

2017 146 217 -108 -58 109 369

2018 1.101 671 18 68 -13 187

2019 212 286 110 160 -108 99

2020 -257 -21 220 270 166 352

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen
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2.4 Jaarrekeningen 

In aanvulling op het overeenkomstige overzicht in de begrotingsscan zijn hier de resultaten van de 

twee laatst vastgestelde jaarrekeningen opgenomen.  

Tabel 2.4: Overzicht jaarrekening resultaten. 

De aangegeven saldi 2015 van Geldermalsen en Neerijnen zijn onder voorbehoud van de nog af te 

geven accountantsverklaring. De accountantscontrole van die gemeenten is op het moment van 

opstellen van deze update nog niet afgerond met een accountantsverklaring en een rapport van 

bevindingen. De gemeenteraden van Geldermalsen en Neerijnen hebben de jaarrekening 2015 met 

een voorbehoud daarvoor vastgesteld. Ten tijde van de raadsbehandeling van de jaarrekening in 

Lingewaal was de accountantscontrole wel volledig afgerond. De accountant heeft een oordeel met 

beperking afgegeven. Deze beperking heeft zijn basis in de onzekerheden rond het sociaal domein. 

Zoals in de tabel te zien is, is er de laatste twee jaar sprake van (structurele) positieve resultaten. Een 

ontwikkeling, die al bij de jaarrekening 2014 was ingezet, heeft zich in de jaarrekening 2015 verder 

voortgezet. In 2015 vertonen alle drie jaarrekeningen, naar het oordeel van de provincie, structurele 

overschotten. 

De rekeningoverschotten worden in alle drie de gemeenten gereserveerd.  

 

  

(x € 1.000,-)

Jaarrekening Gemeente Provincie Gemeente Provincie Gemeente Provincie

(vastgesteld) (gecorrigeerd) (vastgesteld) (gecorrigeerd) (vastgesteld) (gecorrigeerd)

2014 1.301 1.662 213 302 1.349 345

2015 3.367 1.320 258 189 1.952 1.403

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen
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3 Weerstandsvermogen 
 

3.1 Weerstandscapaciteit 

Voor deze update is uitgegaan van de informatie in de gemeentelijke jaarrekeningen 2015. 

De door de gemeenten daarbij gepresenteerde weerstandscapaciteit per 1-1-2016 ziet er als volgt uit: 

Tabel 3.1: Overzicht weerstandscapaciteit 2016 (bedragen in € 1.000). 

Afgezet tegen de weerstandscapaciteit in de begrotingsscan is er thans bij alle drie gemeenten sprake 

van een flink verhoogde weerstandscapaciteit met name in beschikbare reserves. Dit wordt 

veroorzaakt door de jaarrekeningoverschotten (zie paragraaf 2.4). Daarbij dient nog het volgende te 

worden opgemerkt.  

Lingewaal heeft bij raadsbesluit van 28 januari 2016 inmiddels besloten € 3 miljoen aan de algemene 

reserve te onttrekken en toe te voegen aan de bestemmingsreserve uitvoering Manifest. Hiermee is in 

bovenstaande tabel nog geen rekening gehouden.  

 

3.2 Risico’s 

In de volgende tabel zijn de door de gemeente berekende risico’s, zoals opgenomen in de 

jaarrekening 2015, vermeld.  

Tabel 3.2: Overzicht totaal berekende risico’s (bedragen in € 1.000). 

  

Weerstandscapaciteit Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

Incidentele weerstandscapaciteit

1. algemene reserve 12.476 5.313 3.250

2. stille reserves 1.000 661 0

3. reserve grondexploitatie 0

4. begrotingsoverschot 580

Totaal incidentele weerstandscapaciteit 14.056 5.974 3.250

Structurele weerstandscapaciteit 

5. onbenutte belastingcapaciteit 193 600 925

6. in de begroting opgenomen buffer 1.561

Totaal structurele weerstandscapaciteit 1.754 600 925

Totale  weerstandscapaciteit 15.810 6.574 4.175

Risico's Geldermalsen Lingewaal Neerijnen Totaal

Totaal berekende risico's 12.647 620 3.109 16.376
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Vergeleken met de begrotingsscan zijn de risico’s van Lingewaal gehalveerd en zijn de risico’s van 

Geldermalsen en Neerijnen toegenomen. Dat de risico’s van de gemeenten in ontwikkeling zijn, blijkt 

ook uit de volgende tabellen, waar de grootste risico’s per gemeente in beeld zijn gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3: Overzicht grootste risico’s per gemeente. 

Dat bovenstaande tabellen uit de jaarrekeningen 2015 ook maar een momentopname zijn wordt door 

het volgende geïllustreerd: Geldermalsen heeft inmiddels bij de Bloesemrapportage 2016 rente-

effecten van de gewijzigde grondexploitatie (± € 1 mln.) structureel ten laste van de begroting gedekt. 

Voorts heeft Neerijnen in de Voorjaarsnota 2016 het onderhoudsbudget voor wegen structureel (met € 

0,5 mln.) opgehoogd. Dit heeft onherroepelijk consequenties voor het risicoprofiel van de gemeenten 

bij de begroting 2017. 

 

3.3 Weerstandsvermogen 

In het volgende overzicht worden de risico’s afgezet tegen de door de gemeente berekende 

weerstandscapaciteit en wordt de weerstandsratio berekend.  

Tabel 3.4: Overzicht weerstandsratio (bedragen in € 1.000). 

In alle drie gemeenten is het weerstandsvermogen nu minimaal voldoende. In Geldermalsen was het 

oordeel in de oorspronkelijke begrotingsscan uit 2015 nog matig. In deze gemeente worden nu ook de 

totale risico’s afgedekt door de weerstandscapaciteit. Dit betekent een verbetering ten opzichte van de 

situatie bij de begrotingsscan. Ook na vorming van de Manifest-reserve in Lingewaal blijft het 

weerstandsvermogen van Lingewaal nog ruim voldoende. 

gemeente Lingewaal gewogen

Grootste risico's risico

1 Hogere uitgaven in de doelgroep jeugd 220.000

2 Borgstelling Woningb. Ideaal wonen 162.050

3 Hogere uitgaven WMO-AWBZ 100.000

4 Vluchtelingenvraagstuk 60.000

5 Niet realiseren basisvoorz binnen budgettten 49.000

gemeente Geldermalsen gewogen 

Grootste risico's risico

1 Grondexploitatie 6.100.000

2 Lagere rente toerekening 6.000.000

3 Jeugdzorg 194.500

4 Participatiewet SW-deel 143.250

5 WMO 88.500

gemeente Neerijnen gewogen

Grootste risico's risico

1 Financiele positie grondexploitaties 750.000

2 MFC Haaften 437.500

3 Onderhoud wegen 437.500

4 Hypotheken gemeentepersoneel 250.000

5 3 risico's met zelfde schadebedrag 153.125

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen Totaal

Totaal berekende risico's 12.647 620 3.109 16.376

Totale weerstandscapaciteit 15.810 6.574 4.175 26.559

Weerstandsratio 1,3 10,6 1,3 1,6

Waardering NAR Voldoende Uitstekend  Voldoende Voldoende 
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De kolom “Totaal” weerspiegelt het weerstandsvermogen van de GNL-gemeente in geval van een 

bestuurlijke fusie op dit moment. Hierbij wordt de som van de weerstandscapaciteit van de drie 

gemeenten gedeeld door de som van de totale risico’s van de drie gemeenten. 

De gemeente GNL is in staat om 160% van de risico’s af te dekken op basis van de door de 

gemeenten zelf berekende risico’s en weerstandscapaciteit. Volgens de NAR-waarderingstabel in de 

begrotingsscan kan dit als ruim voldoende worden aangemerkt. 

Er is in deze analyse geen oordeel gegeven over de kwaliteit van de risicoinschattingen, het gebruikte 

risicomanagementsysteem en de werking van het risicomanagement in de praktijk.  
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4 Grondexploitatie 

Dit hoofdstuk is een korte actualisatie van hoofdstuk 7. Grondexploitatie uit de Begrotingsscan 

Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal d.d. november 2015. Achtereenvolgens wordt ingegaan op 

ontwikkeling van de woningbouw en de bedrijventerreinen per gemeente en het effect hiervan op de 

grondexploitatie in geval van één gemeente GNL. 

 

4.1 Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

De boekhoudvoorschriften zijn na de samenstelling van de begrotingsscan o.a. voor de 

grondexploitatie gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 Met ingang van de begroting 2016 wordt de balanscategorie 'niet in exploitatie genomen 
gronden' (NIEGG) afgeschaft. Deze moeten tegen dezelfde boekwaarde worden geclassificeerd 
als materiële vaste activa. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de 
marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op dat moment. Wordt daarbij 
waardevermindering vastgesteld, dan moet uiterlijk in 2019 afwaardering plaatsvinden. 

 De toerekening van rente en overhead aan de grondexploitatie wordt beperkt.  

Deze wijzigingen hebben financiële gevolgen voor met name Geldermalsen en Neerijnen. In de 

volgende paragrafen wordt daarop nader ingegaan. 

 

4.2 Woningbouw 

De begrotingsscan is gebaseerd op het provinciale beleid zoals opgenomen in het derde Kwalitatief 

Woonprogramma 2010-2020 (KWP3) en de voortgang hiervan in de factsheet “Wonen in Gelderland 

2014 Rivierenland”. De “Kwantitatieve opgave wonen tot 2025” was al aangekondigd. Inmiddels is 

voor de woningprogrammering Rivierenland in de periode 2015-2025 overeenstemming bereikt tussen 

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Regiogemeenten Rivierenland in de vorm van een 

bandbreedte van 7.000 tot 8.600 te bouwen woningen. Daarnaast zijn aanvullende afspraken gemaakt 

over de invulling van de bandbreedte. Het doel hiervan is om flexibeler te kunnen inspelen op nieuwe 

kansen en ontwikkelingen. Zo is het streven om maximaal 7.000 woningen beschikbaar te hebben in 

harde plancapaciteit. Bij brief van 12 juli 2016 zaaknummer 2016-009228 hebben GS ingestemd met 

deze werkwijze. 

De vaststelling van de bandbreedte voor de regio heeft bij de GNL-gemeenten tot de volgende 

inschatting van de bandbreedte geleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1: Overzicht woningbouwprogrammering GNL-gemeenten. 

De nieuwe woningbouwprogrammering sluit aan bij de door GS op 7 juli 2015 voorlopig vastgestelde 

woningbehoefte voor de periode 2015-2025 van 7.000 woningen. Voor flexibiliteit en actuele 

ontwikkelingen op de woningmarkt zijn 1.600 woningen beschikbaar in de periode tot 2025. 

  

Binnenregionale 

verdeling KWP-3 

2010-2019

Inschatting       

Woningbouwprogrammering 

bandbreedte 2015-2025

Geldermalsen 1.300 800-900

Lingewaal 337 200-280

Neerijnen 560 300-450

Rivierenland 10.627 7.000-8.600
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4.2.1 Plancapaciteit 

Het aanbod van woningbouwplannen kan worden onderverdeeld in harde capaciteit en zachte 

capaciteit. Beide samen vormen het aanbod aan woningbouwplannen in de gemeente. In de volgende 

tabel is de actuele capaciteit opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2: Overzicht plancapaciteit GNL-gemeenten. 

Afgesproken in de regio is dat de gemeenten niet meer harde plancapaciteit hebben dan de 

bovenkant van de bandbreedte. Het streven is dat de harde plancapaciteit niet hoger ligt dan de 

onderkant, om de benodigde flexibiliteit te hebben. Lingewaal en Neerijnen hebben een harde 

capaciteit die ligt tussen de onderkant en bovenkant in. De harde capaciteit van Geldermalsen ligt net 

onder de onderkant van hun bandbreedte.  

Conclusie: De aanwezige harde plancapaciteit in de GNL-gemeenten voldoet aan de regionale 

afspraken. Voor het hard maken van zachte plannen binnen de bandbreedte gelden de regels en de 

aanvullende afspraken zoals bevestigd door GS in hun brief van 12 juli 2016.  

Geldermalsen 

De gemeente Geldermalsen kent een drietal complexen in exploitatie met woningbouw.  

De belangrijkste hiervan is complex de Plantage in Meteren. Hier zijn in totaal 1341 woningen 

gepland, waarvan fase één nu wordt gebouwd (286 woningen). De uitvoering zal gefaseerd 

plaatsvinden en strekt zich uit tot na 2025. De (netto) boekwaarde van dit complex bedraagt ruim 30 

mln. Het mag duidelijk zijn dat ontwikkelingen (zowel positief als negatief) binnen dit complex direct de 

financiële positie van de gemeente raken. Voorlopig wordt uitgegaan van een verlies voor De 

Plantage dat is afgedekt door een voorziening van € 24 mln.  

 

 

 

 

 

Tabel 4.3: Overzicht boekwaarde woningbouw Geldermalsen. 

 

In totaliteit is er een aanwezige harde plancapaciteit van ruim 700 woningen en een zachte 

plancapaciteit van in totaal ca 1.700 woningen. Daarvan is bijna 1.500 gepland na 2025. De omvang 

van de harde plancapaciteit valt net onder de bandbreedte van de woningprogrammering 2015-2025. 

De zachte plancapaciteit is erg groot. 

In het gemeentelijke Uitvoeringsprogramma 2016-2018 wordt het totale woningbouw programma 

teruggebracht tot 947. Naast herprogrammering, herbestemming en fasering van projecten, worden in 

De Plantage ruim 200 woningen minder gebouwd in de periode tot 2025. De financiële consequenties 

hiervan zijn ruim € 4 mln. nadelig. In de jaarrekening 2015 is dit nadeel binnen de grondexploitatie 

volledig gecompenseerd door verlaging van de rente van 4% naar 1,77% conform de gewijzigde BBV 

voorschriften. Het nadeel van de structureel lagere rentetoerekening aan de grondcomplexen is bij de 

Bloesemrapportage 2016 in de begroting 2016-2019 verwerkt. 

Plancapaciteit 

Gemeente hard zacht hard zacht

Geldermalsen 589 1.797 720 1.710

Lingewaal 184 122 205 145

Neerijnen 401 272 360 170

Rivierenland 6.730 8.388

01-01-15 01-01-16

niet beschikbaar

Geldermalsen

boekwaarde netto 01-01-15 01-01-16

complexen in exploitatie 30.532.097 30.110.287

complexen niet in exploitatie 229.806 0

totaal complexen 30.761.903 30.110.287

woningbouw
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De gemeente heeft conform de BBV richtlijn de niet in exploitatie genomen complexen op de balans 

overgeboekt naar de materiële vast activa als strategische gronden. Uiterlijk in 2019 zal de 

marktwaarde moeten worden bepaald. In geval deze lager is dan de boekwaarde zal afboeking 

moeten plaatsvinden.  

Lingewaal 

De gemeente Lingewaal heeft een drietal woningbouwcomplexen. In totaal zijn hier vanaf  

1-1-2016 55 woningen als harde plancapaciteit opgenomen. De boekwaarde is ten opzichte van de 

jaarrekening 2014 afgenomen.  

In totaliteit is er een aanwezige harde plancapaciteit van 205 woningen en een zachte plancapaciteit 

van 145. De omvang van de harde capaciteit past binnen de bandbreedte van de 

woningprogrammering 2015-2025. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4: Overzicht boekwaarde woningbouw Lingewaal. 

Voor deze complexen wordt een winst verwacht van € 1,4 mln. op basis van contante waarde per 01-

01-2016. Een afname van € 0,5 mln. ten opzichte van 01-01-2015. 

Neerijnen 

De gemeente Neerijnen heeft vier woningbouwcomplexen in exploitatie. In totaal zijn hier 200 

woningen gepland, waarvan 135 als harde en 65 als zachte plancapaciteit. Hierbij is rekening 

gehouden met de teruggebrachte capaciteit van Haaften-Noord. Drie van deze complexen zijn in 2015 

overgebracht van niet in exploitatie- naar in exploitatie genomen complexen, vandaar de verschuiving 

van de boekwaarde in de tabel. Ook is er in 2015 een bedrag van € 466.000 overgeboekt naar de 

materiële activa. 

In totaliteit is er een aanwezige harde plancapaciteit van 360 woningen en een zachte plancapaciteit 

van 170. De omvang van de harde capaciteit past binnen de bandbreedte van de 

woningprogrammering 2015-2025.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5: Overzicht boekwaarde woningbouw Neerijnen. 

 

Voor deze complexen worden tekorten verwacht, die zijn afgedekt door instelling van voorzieningen. 

Het complex Aeneas Mackaylaan te Ophemert is aangemerkt als niet in exploitatie. Op basis van de 

BBV voorschriften zal dit complex moeten worden overgebracht naar de materiële activa of in 

exploitatie worden genomen. 

Neerijnen

boekwaarde netto 01-01-15 01-01-16

complexen in exploitatie 2.244.865 5.889.477

complexen niet in exploitatie 3.850.308 92.941

totaal complexen 6.095.173 5.982.418

woningbouw

Lingewaal 

boekwaarde netto 01-01-15 01-01-16

complexen in exploitatie 3.343.873 3.122.975

complexen niet in exploitatie 0 0

totaal complexen 3.343.873 3.122.975

woningbouw
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Geldermalsen planning RPB

Bedrijventerreinen planfase stoplicht in netto ha

Hondsgemet Zuid hard groen 18,3

Beesd Noord Homburg 1 zacht groen 2,2

Beesd Noord Homburg 2 zacht oranje 0,5

Hondsgemet Noord zacht oranje 26,4

Proeftuinen zacht oranje 13,6

Beesd Noord Garstkampen zacht rood 3,8

Totaal 64,8

4.2.2 Conclusie en risico woningbouw  

Door regionale afstemming zijn afspraken gemaakt waarbij de aanwezige overcapaciteit van 

woningbouwplannen wordt gereguleerd. Periodiek zal monitoring van de gemaakte afspraken 

plaatsvinden. 

Geldermalsen heeft de plancapaciteit met ruim 200 woningen teruggebracht. Hiervoor is een verlies 

genomen van ruim € 4 mln. Het risico op de grondexploitatie (woningbouw) neemt hierdoor af. 

 

4.3 Bedrijventerreinen 
 

In de begrotingsscan 2015 is de herziening van het “Regionaal Programma Bedrijventerreinen 2016 

Regio Rivierenland” (RPB) in paragraaf 7.11 Actuele ontwikkelingen al aangekondigd.  

Aanleiding voor deze herziening is de constatering van de Provincie Gelderland dat de marktvraag en 

het aanbod van bedrijventerreinen zowel kwantitatief als kwalitatief niet in overeenstemming zijn. Om 

de ontwikkeling van deze terreinen toch in goede banen te leiden en het beschikbare aanbod 

kwantitatief en kwalitatief goed af te stemmen op de marktvraag was een nieuw afsprakenkader nodig. 

De aanpassing (aanscherping) van dit kader betekent niet dat ontwikkelingen op voorhand worden 

geblokkeerd en tot afboeking van de boekwaarde moeten leiden. De afzonderlijk regio-gemeenten 

hebben ingestemd met het nieuwe afsprakenkader. 

Het Regionaal Programma Bedrijventerreinen is op 12 juli 2016 door GS vastgesteld. De voortgang 

zal minimaal éénmaal per jaar onderwerp zijn van een bestuurlijk overleg.  

Een belangrijk onderdeel van het RPB is het stoplichtmodel. Dit wordt als middel gebruikt om vraag en 

aanbod van bedrijventerrein regionaal af te stemmen. Hierbij worden de kleurcodes groen, oranje en 

rood gebruikt. 

 

 Groen: Nog uitgeefbare bedrijventerreinen met een onherroepelijk bestemmingsplan, of waarvan de behoefte is 

aangetoond (en binnen afzienbare tijd een onherroepelijk bestemmingsplan voorligt). Overigens geldt dat voor 

enkele terreinen nog een reguliere bestemmingsplanprocedure doorlopen moet worden. 

 Oranje: Behoefte voor deze ontwikkeling moet nog aangetoond en regionaal afgestemd worden. 

 Rood: De planvorming wordt uitgesteld (tot na 2020) en/of (definitief) stopgezet. 

 

De informatie per gemeente is afkomstig uit het Regionaal Programma Bedrijventerreinen 2016 Regio 

Rivierenland van juli 2016. 

 

Geldermalsen 

Geldermalsen heeft de volgende plannen beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6: Overzicht planning bedrijventerreinen Geldermalsen. 
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In het RPB 2016 Rivierenland zijn de plannen Hondsgemet-Noord en Proeftuinen “omgezet” van 

groen naar oranje op basis van het stoplichtmodel. Dit betekent dat behoefte opnieuw moet worden 

aangetoond en dat regionale afstemming moet plaatsvinden. Naar verwachting kan voor Hondsgemet-

Zuid een winst worden gerealiseerd van ruim € 5 mln. De einddatum van dit plan is 1-1-2018 volgens 

de huidige planning.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7: Overzicht boekwaarde bedrijventerreinen Geldermalsen 

 

De boekwaarde van de bedrijventerreinen is afgenomen, omdat de boekwaarde (€ 12,5 mln.) van 

complex Hondsgemet-Noord op de balans is overgebracht naar de materiële vaste activa conform de 

nieuwe BBV voorschriften. Het complex Proeftuinen met een boekwaarde van € 154.000 is van 

complexen niet in exploitatie ook overgebracht naar de materiële vaste activa. 

Uiterlijk zal in 2019 de boekwaarde van de materiële vast activa moeten worden getoetst aan de 

marktwaarde. Ingeval de marktwaarde lager is dan de boekwaarde zal afboeking moeten 

plaatsvinden. Dit is een risico voor de gemeente. De omvang hiervan is afhankelijk van het tijdstip van 

toetsing (maar uiterlijk in 2019) en de economische situatie (behoefte aan bedrijventerrein) op dat 

moment.  

 

Lingewaal 

Lingewaal heeft de volgende plannen beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8: Overzicht planning bedrijventerreinen Lingewaal. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9: Overzicht  boekwaarde bedrijventerreinen Lingewaal. 

 

Deze boekwaarde betreft het complex Zeiving Noord in Vuren. Verwacht wordt dat dit complex op 1-1-

2018 met een positieve uitkomst kan worden afgesloten.  

  

Geldermalsen

boekwaarde netto 01-01-15 01-01-16

complexen in exploitatie 20.455.699 8.381.122

complexen niet in exploitatie 154.401 0

totaal complexen 20.610.100 8.381.122

bedrijventerreinen

Lingewaal planning RPB

Bedrijventerreinen planfase stoplicht in netto ha

Vredebest Vuren hard groen 2,6

Zeiving Noord hard groen 0,6

Zeiving Noordwest 1 hard groen 5,5

Zeiving Noordwest 2 zacht rood 8,0

Totaal 16,7

Lingewaal

boekwaarde netto 01-01-15 01-01-16

complexen in exploitatie 423.895 456.864

complexen niet in exploitatie 0 0

totaal complexen 423.895 456.864

bedrijventerreinen



  

14  Update begrotingsscan Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal 

Neerijnen 

Neerijnen heeft de volgende plannen beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10: Overzicht planning bedrijventerreinen Neerijnen. 

De gemeente Neerijnen heeft zelf geen bedrijventerreinen in ontwikkeling.  

4.3.1 Conclusie en risico bedrijventerreinen 

Het RPB Rivierenland geeft meer ruimte om in te spelen op de actuele marktvraag en wordt een 

flexibeler kader. De impact voor Lingewaal en Neerijnen is beperkt omdat deze gemeenten nauwelijks 

of geen bedrijventerreinen exploiteren. Voor Geldermalsen wordt de mogelijke ontwikkeling van de 

plannen Hondsgemet-Noord en Proeftuinen gebonden aan de afspraken in het RPB. Hiervoor rust 

een stevige bewijslast op de gemeente. Het risico dat deze plannen niet of niet geheel worden 

ontwikkeld blijft bestaan, waardoor afboeking van de boekwaarde wordt voorgeschreven. In dat geval 

betekent dit een verlies. 

 

  

Neerijnen planning RPB

Bedrijventerreinen planfase stoplicht in netto ha

t Overrijke uitbr. Haaften hard groen 2,6

Kerkenwaard (alleen v Uden) zacht groen 8,0

Kerkenwaard (excl. v Uden) zacht oranje 7,0

Waardenburg-West zacht oranje 2,5

De Geer zacht oranje 6,0

Est zacht rood 4,5

Totaal 30,6
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5 Manifest Lingewaal 

Op 28 januari 2010 heeft de gemeenteraad van Lingewaal met de vaststelling van de Structuurvisie 

Plus “het Manifest van Lingewaal” de koers bepaald voor de ontwikkeling van Lingewaal tot 2030. Het 

Manifest geeft een visie op de leefbaarheid van kernen en de gemeente als geheel. 

In de Uitvoeringsagenda Manifest 2015-2020 wordt een aantal projecten beschreven dat in deze 

periode uitgevoerd gaat worden. Hierbij moet met name gedacht worden aan diverse brede scholen. 

Het gaat daarbij om een totaal aan bijna 10 mln. aan investeringen. Voor de dekking van deze 

investeringen heeft de gemeente Lingewaal in overleg met de provincie Gelderland, vooruitlopend op 

haar rol als financieel toezichthouder op het moment dat dit in de begroting wordt verwerkt, een 

dekkingsplan opgesteld (zie bijlage 1). 

Om de investeringen elk jaar te kunnen dekken, is een tijdelijke extra verhoging van de onroerende 

zaakbelasting (ozb) ingecalculeerd, te weten in totaal 6% voor de jaren 2019 t/m 2021. Tot die tijd én 

vanaf 2022 kan de ozb op het reguliere niveau van 2,5% blijven. Daarnaast is er sprake van de inzet 

van een speciaal gevormde reserve, om in de eerste jaren de lasten te kunnen dekken. Uiteindelijk 

(aan het einde van de looptijd van het dekkingsplan in 2058) levert de extra verhoging van de ozb 

méér op dan de structurele lasten van het Manifest. De belastingdruk in Lingewaal gaat door de extra 

ozb-verhoging omhoog. Op dit moment is de belastingdruk in Lingewaal nog de laagste van de drie 

gemeenten (zie Begrotingsscan 2015), maar deze zal dichter bij de andere twee gemeenten komen te 

liggen door de geplande verhoging van de ozb. Tegenover de toekomstige hogere lasten staat dan 

ook een hoger voorzieningenniveau.  

De Provincie kan, vooruitlopend op haar rol als toezichthouder, instemmen met de opzet van dit 

dekkingsvoorstel om de volgende redenen: 

- het voldoet aan de eisen die worden gesteld in het gemeenschappelijk financieel toezichtkader, 

zoals dat door de provinciale toezichthouders wordt gehanteerd; 

- de ozb dekt uiteindelijk de totale structurele lasten, dit is positief; de inzet van de reserve is 

alleen in het begin nodig ter overbrugging; 

- de inzet van de totaal beschikbare reserve (€ 2.070.000 na aftrek van € 930.000 voor 

incidentele lasten) lijkt op dit moment niet nodig, waardoor er ook ruimte is voor eventuele 

tegenvallers; 

- er is met 2% rente gewerkt, hiermee is er een ruime marge aangehouden (de huidige werkelijke 

rente is namelijk lager). 

Daarbij is door de Provincie wél aangegeven dat ervan uitgegaan wordt dat in de begroting 2017-2020 

de verhoging van de ozb al wordt verwerkt, onder andere in de paragraaf lokale heffingen en in de 

ramingen, bij voorkeur met daar tegenover het investeringsplan van het Manifest. Dit om het 

bestuurlijke commitment aan dit dekkingsplan aan te geven. 

De volgende kanttekeningen zijn volgens de Provincie nog wel te maken bij het dekkingsvoorstel: 

- er is in het dekkingsplan rekening gehouden met een bijdrage van de Provincie van één 

miljoen. Provinciale Staten van Gelderland zouden een bijdrage beschikbaar kunnen gaan 

stellen in het kader van het bevorderen van de goede start van de nieuwe gemeente als geheel. 

Wanneer dit voor Lingewaal echter anders zou uitpakken dan het bedrag waar nu rekening mee 

wordt gehouden, moet het dekkingsplan daarop worden aangepast; 
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- eind 2016 verschijnt het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot het Manifest. Hier kan uit 

blijken dat bepaalde onderdelen niet haalbaar zijn, maar bijvoorbeeld ook dat de kosten juist 

hoger zullen uitvallen. Dit betekent dat het dekkingsplaatje er ook anders uit kan komen te zien. 

- er is niet gekeken naar de financiële exploitatie van de projecten. Eventuele tegenvallers daarin 

zullen (structureel) opgevangen moeten worden.  

De conclusie die getrokken kan worden, is dat de gemeente Lingewaal zelf geheel voorziet in de 

financiële dekking van het Manifest, maar dat wel nog rekening gehouden moet worden met de 

bovengenoemde risico’s. 
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6 In één oogopslag 

In onderstaande tabel is in één oogopslag de financiële situatie van de drie afzonderlijke gemeenten, 

evenals de situatie van één gemeente GNL, weergegeven. Daarna volgt een toelichting per aspect en 

een verwijzing naar de bron waar meer over dit onderwerp te vinden is (de begrotingsscan uit 2015 of 

deze update van de scan).  

Tabel 6.1: Overzicht financiële kenmerken. 

budgettaire positie 2016 uniform 

De positie na uniformering van alle uitgangspunten is weergegeven. Het oordeel met betrekking tot 

één GNL is voldoende. In de Begrotingsscan 2015 was het oordeel met betrekking tot het lopende 

begrotingsjaar (toen 2015) nog ‘matig’. Zie paragraaf 2.3. 

budgettaire positie meerjarig (2020) uniform 

De positie na uniformering van alle uitgangspunten is weergegeven. De drie afzonderlijke gemeenten 

krijgen het oordeel voldoende, maar dit leidt niet tot het oordeel voldoende voor de gemeente die na 

een bestuurlijke fusie ontstaat. Dit komt door de korting in de algemene uitkering die de nieuwe 

gemeente krijgt, waardoor er minder inkomsten zijn. Dit leidt tot een tekort in 2020 (en eerdere jaren). 

Daardoor is het oordeel matig. In de Begrotingsscan 2015 werd de positie meerjarig nog als 

voldoende beoordeeld. Er is rekening gehouden met het gemiddelde belastingpakket. Wanneer 

gekozen wordt voor het laagste belastingpakket, worden de tekorten groter. Zie paragraaf 2.3. 

jaarrekening 2015 

De jaarrekeningcijfers 2014 zijn beoordeeld door de toezichthouder. De incidentele effecten zijn 

gecorrigeerd, waarna het structurele beeld resulteert. Alle drie de gemeenten scoren voldoende op dit 

onderdeel. Zie paragraaf 2.4. De situatie voor één GNL is niet van toepassing, omdat dit jaar in het 

verleden ligt. 

belastingdruk 

De belastingdruk van de gemeenten is gerelateerd aan het gemiddelde in Gelderland. Een hoge 

belastingdruk kan als onvoldoende worden beschouwd, een lage belastingdruk als voldoende. Zie 

paragraaf 4.1 in de Begrotingsscan 2015. 

belastingcapaciteit 

De onbenutte belastingcapaciteit zoals berekend door de provincie is hier aangehouden. Zie 

paragraaf 6.1 in de Begrotingsscan 2015. 

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen één GNL bron

budgettaire positie 2016 uniform voldoende voldoende voldoende voldoende update

budgettaire positie meerjarig (2020) uniform voldoende voldoende voldoende matig update

jaarrekening 2015 voldoende voldoende voldoende nvt update

belastingdruk onvoldoende voldoende matig matig scan

belastingcapaciteit onvoldoende voldoende voldoende matig scan

weerstandsvermogen voldoende voldoende voldoende voldoende update

grondexploitatie woningbouw onvoldoende/matig voldoende voldoende onvoldoende/matig update

grondexploitatie bedrijventerrein onvoldoende voldoende voldoende onvoldoende update

onderhoud kapitaalgoederen matig matig matig matig scan

schuldpositie (debt ratio) voldoende voldoende voldoende voldoende scan

schuldpositie: netto schuld gecorrigeerd onvoldoende voldoende voldoende matig scan

vermogenspositie (solvabiliteit) onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende scan
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weerstandsvermogen 

De classificering van Naris is aangehouden. Alle drie de gemeenten scoren voldoende en één GNL 

ook. Dit is een verbetering ten opzichte van de Begrotingsscan 2015, toen Geldermalsen nog ‘matig’ 

scoorde. Zie paragraaf 3.3. 

grondexploitatie woningbouw 

De risico’s in de woningbouw zitten met name in Geldermalsen en dit werkt door in één GNL 

gemeente. Deze risico’s zijn echter wel iets kleiner dan in de Begrotingsscan 2015 en worden daarom 

hier als ‘onvoldoende/matig’ beoordeeld en niet meer als ‘onvoldoende’. Zie paragraaf 4.2.1. 

grondexploitatie bedrijventerrein 

De risico’s in bedrijventerreinen zitten met name in Geldermalsen en dit werkt door in één GNL 

gemeente. Net als in de Begrotingsscan 2015 zijn deze risico’s nog steeds groot, hoewel er enkele 

positieve ontwikkelingen zijn. Dit leidt echter (nog) niet tot een beter oordeel. Zie paragraaf 4.3.1. 

onderhoud kapitaalgoederen 

Dit oordeel is met name gebaseerd op het onderhoud van de wegen. Zie paragraaf 8.2 en 8.5 in de 

Begrotingsscan 2015. 

schuldpositie debt ratio 

De debt ratio van de drie gemeenten en één GNL gemeente ligt rond het gemiddelde in Gelderland en 

onder de grens van 0,8 die de VNG aanhoudt. Daarmee wordt ze als voldoende beschouwd. Zie 

paragraaf 9.1 en 9.4 in de Begrotingsscan 2015. 

schuldpositie netto schuld gecorrigeerd 

De netto schuldquote gecorrigeerd voor de drie gemeenten is genormeerd aan de hand van de 

Gelderse normering van de kengetallen bij de begroting 2015. Zie paragraaf 9.2 en 9.4 in de 

Begrotingsscan 2015. 

vermogenspositie (solvabiliteit) 

Dit kengetal is opgenomen in de begrotingsbrieven 2015 en de normering is daarin tevens vermeld. 

De onvoldoende voor alle drie de gemeenten en de nieuwe gemeente, betekent dat deze gemeenten 

allemaal relatief veel vreemd vermogen hebben. Een kanttekening is, dat deze gemeenten wel rond 

het gemiddelde van Gelderland scoren en daarmee geen uitzonderingspositie vormen. Het 

gemiddelde van Gelderland wordt tevens als onvoldoende beschouwd. Zie paragraaf 9.3 en 9.4 in de 

Begrotingsscan 2015. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de onderwerpen die in deze update opnieuw bekeken zijn. 

Voor de overige onderwerpen wordt verwezen naar de conclusies in de Begrotingsscan 2015. 

Financiële positie 

Een nieuw te vormen gemeente GNL lijkt op het eerste gezicht geen structureel sluitende (meerjaren) 

begroting te kunnen presenteren, wanneer rekening wordt gehouden met een gemiddeld 

belastingpakket. De aanvankelijk positieve saldi in alle jaren worden namelijk teniet gedaan door de 

vermindering van de algemene uitkering van structureel € 950.000. De daaruit resulterende tekorten 

zijn echter te overzien en efficiencyvoordelen kunnen waarschijnlijk de tekorten opvangen (daar is de 

korting op de algemene uitkering immers ook op gebaseerd). Hiervoor verwijzen wij naar het rapport 

‘Verdiepingsfase ‘GNL: Samen Sterker’’, waarin in deelnotitie e&h wordt ingegaan op de structurele 

financiële voordelen van een bestuurlijke fusie. Bovendien zijn de resultaten van de jaarrekeningen 

van alle drie de gemeenten de afgelopen twee jaar positief geweest, wat aangeeft dat er ook nog 

ruimte zit in de begrotingen. Het meerjarige beeld is (in beperkte mate) negatiever dan in de 

Begrotingsscan van 2015. Dit is te wijten aan de externe factoren die in paragraaf 2.2 zijn benoemd. 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen van één gemeente GNL blijft voldoende, net als in de Begrotingsscan 2015. 

Een verbetering is wel dat Geldermalsen nu ook voldoende weerstandsvermogen heeft, in 

tegenstelling tot de Begrotingsscan 2015, toen dit nog ‘matig’ was. 

Grondexploitatie 

Het risico in de woningbouw is licht afgenomen bij Geldermalsen door het afboeken van 200 

woningen. Er is echter nog steeds sprake van aanzienlijke risico’s en veel grond die verkocht moet 

worden. Dit risico werkt sterk door in een nieuwe gemeente GNL. Bij de bedrijventerreinen van 

Geldermalsen blijft het risico bestaan dat de plannen niet of niet geheel worden ontwikkeld, waardoor 

afboeking van de boekwaarde nodig is. Dit risico blijft sterk doorwerken in een nieuwe gemeente GNL.  

Manifest van Lingewaal 

Lingewaal heeft een dekkingsplan gepresenteerd (dat overigens nog wel bestuurlijk bekrachtigd moet 

worden) voor het Manifest. De provincie Gelderland heeft hiernaar gekeken, vooruitlopend op haar rol 

als financieel toezichthouder, wanneer het Manifest in de begroting wordt verwerkt. Het dekkingsplan 

voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld worden. De gemeente Lingewaal voorziet zelf geheel in de 

financiële dekking van het Manifest. De onroerend zaakbelasting (ozb) zal daardoor wel gaan stijgen. 

Hier staat echter een hoger voorzieningenniveau tegenover. 

Er moet wel rekening gehouden worden met enkele risico’s, waardoor het financiële plaatje nog kan 

veranderen. 

Tot slot 

De aanbevelingen die in de Begrotingsscan 2015 zijn gedaan, zijn niet veranderd en blijven geldig.  

Wij willen ook in deze update benadrukken dat bij de keuze voor een bestuurlijke fusie de financiën 

niet het leidende motief zouden moeten zijn, maar de grotere bestuurskracht die bereikt kan worden. 

Daarbij verwijzen wij naar het Regiorapport Rivierenland en de afzonderlijke Bestuursscans van 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal van de Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland. 

Vermindering van de kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat en verdere verbetering van de 

kwaliteit van de dienstverlening zijn voorbeelden van resultaten die kunnen worden behaald door 

middel van een bestuurlijke fusie. 
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Bijlage 1 Dekkingsplan Manifest van Lingewaal 

 

 



3. Uitvoering Manifest met inzet van reserve en verhoging OZB met ingang van 
2019 op basis van lineaire afschrijving. In 2019 tim 2021 6% verhoging 

~ Strucwrele 
lasten alle Vrijkomende 
projecten ruimte van Reserve voor 
volgens kapitaallasten dekking 

Manifestop van de BS Hogere Totaal structurele 
basis van AsperenlHeuk opbrengst kolom B en Saldo kelem A- kosten (€ 

Jaar lineair elum OZB C 0 2.070.000) Salek> 
A B C 0 E IF G 

2016 5.000 0 0 -5.000 5.000 0 
2017 52.100 0 0 -52.100 52.100 0 
2018 52.160 0 0 -52.160 52.160 0 
2019 413.170 75.677 75.677 -337.493 337.493 0 
2020 399.275 41.000 157.786 198.786 -200.489 200.489 0 
2021 395.380 40.000 246.760 286.760 -108.620 108.620 0 
2022 391.485 39.000 252.929 291.929 -99.556 99.556 0 
2023 387.590 38.000 259.253 297.253 -90.337 90.337 0 
2024 381.195 37.000 265.734 302.734 -78.461 78.461 0 
2025 377.300 36.000 272.377 308.377 -68.923 68.923 0 
2026 373.405 35.000 279.187 314.187 -59.218 59.218 0 
2027 369.510 34.000 286.166 320.166 -49.344 49.344 0 
2028 365.615 33.000 293.320 326.320 -39.295 39.295 0 
2029 361.720 32.000 300.653 332.653 -29.067 29.067 0 
2030 357.825 31.000 308.170 339.170 -18.655 18.655 0 
2031 353.930 30.000 315.874 345.874 -8.056 8.056 0 
2032 350.035 29.000 323.771 352.771 2.736 2.736 
2033 346.140 28.000 331.865 359.865 13.725 13.725 
2034 342.245 27.000 340.162 367.162 24.917 24.917 
2035 338.350 26.000 348.666 374.666 36.316 36.316 
2036 334.455 25.000 357.383 382.383 47.928 47.928 
2037 330.560 24.000 366.317 390.317 59.757 59.757 
2038 326.665 23.000 375.475 398.475 71.810 71.810 
2039 322.770 22.000 384.862 406.862 84.092 84.092 
2040 318.875 21.000 394.483 415.483 96.608 96.608 
2041 314.980 20.000 404.346 424.346 109.366 109.366 
2042 311.085 19.000 414.454 433.454 122.369 122.369 
2043 307.190 18.000 424.816 442.816 135.626 135.626 
2044 303.295 17.000 435.436 452.436 149.141 149.141 
2045 299.400 16.000 446.322 462.322 162.922 162.922 
2046 295.505 15.000 457.480 472.480 176.975 176.975 
2047 291.610 468.917 468.917 177.307 177.307 
2048 287.715 480.640 480.640 192.925 192.925 
2049 283.820 492.656 492.656 208.836 208.836 
2050 279.925 504.972 504.972 225.047 225.047 
2051 276.030 517.596 517.596 241.566 241.566 
2052 272.135 530.536 530.536 258.401 258.401 
2053 268.240 543.800 543.800 275.560 275.560 
2054 264.345 557.395 557.395 293.050 293.050 
2055 259.510 571.330 571.330 311.820 311.820 
2056 209.615 585.613 585.613 375.998 375.998 
2057 205.335 600.253 600.253 394.918 394.918 
2058 190.090 615.260 615.260 425.170 425.170 

Totaal 12.966.580 756.000 15.588.689 16.344.689 3.378.109 1.296.774 4.674.883 

Conclusie: de bestemmingsreserbve wordt niet geheel gebruikt. 
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