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Bijlage A   | Overall-analyse huidige situatie GNL op de
beleidsrijke taken 

Inhoud:

A1 Huidige situatie GNL: overeenkomsten

A2 Huidige situatie GNL: verschillen



A1 | Overall-analyse huidige situatie GNL:
overeenkomsten (1)*

Kwetsbaarheid
Over de volle breedte van de beleidsrijke domeinen wordt kwetsbaarheid ervaren. Deze kwetsbaarheid komt tot 
uiting in beperkte capaciteit / éénpitters, beperkte mate van onderlinge vervangbaarheid en het soms ontbreken van 
specifieke (vak)kennis. In sommige domeinen blijkt de kwetsbaarheid in de praktijk enigszins oplosbaar (zoals bij 
Dienstverlening Neerijnen en Ruimtelijk Beheer Lingewaal) maar is wel het gevolg dat er tijds- en werkdruk wordt 
ervaren.

Kansen voor medewerkers
In het verlengde van de kwetsbaarheid is binnen verschillende domeinen aangegeven dat er geen tijd is voor 
medewerkers om zich wat meer te verdiepen in een onderwerp. Dit kan eveneens te maken hebben met de 
generalistische functies die medewerkers binnen sommige domeinen hebben. Ook is aangegeven dat er niet altijd 
genoeg (verticale) doorgroeimogelijkheden zijn voor medewerkers. 

Kracht in de regio
Op het gebied van Dienstverlening, Sociaal Domein en Ruimtelijke Ontwikkeling is uitgesproken dat niet altijd alle 
agendapunten die voor GNL belangrijk zijn op de agenda komen te staan in contact met de provincie of (soms) in 
regionale overleggen. Dit heeft o.m. te maken met de beperkte omvang van de gemeenten.

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
Het bijhouden van (toekomstige) ontwikkelingen, vragen en kansen, blijkt op alle beleidsrijke domeinen niet altijd 
even gemakkelijk. De uitvoering van de basistaken neemt al veel tijd in beslag. Er is weinig capaciteit beschikbaar 
om goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen of er moet voor worden ingehuurd. Dit heeft ook te maken       
met de aard van sommige functies (generalistisch). Ook het tijdig implementeren van alle wet- en                    
regelgeving blijkt soms een uitdaging (zoals bij Sociaal Domein, Ruimtelijke Ontwikkeling, APV/IVR).

* Zie bijlagenboek A: bijlage B voor analyse per domein



A1 | Overall-analyse huidige situatie GNL:
overeenkomsten (2)

Innovatiemogelijkheden / nieuw beleidsontwikkeling / professionalisering
In het verlengde van de eerder genoemde overeenkomsten in de kwetsbaarheid en het anticiperen op 
ontwikkelingen, blijkt dat er in de drie gemeenten nauwelijks ruimte is voor verdergaande professionalisering, 
ontwikkelgerichte ambities en innovatie. Zo leent het domein Dienstverlening zich goed voor nieuwe en 
vooruitstrevende werkvormen (zoals werken op afspraak, paspoort aan huis), maar komen de gemeenten er niet aan 
toe om dit zelfstandig op te pakken.

Realisatie van ambities
De drie gemeenten hebben diverse ambities op de verschillende beleidsrijke domeinen. Deze worden op dit moment 
niet altijd gerealiseerd:

• Op het gebied van Dienstverlening loopt in Geldermalsen de ontwikkeling naar digitale dienstverlening vertraging 
op door beperkte tijd en ICT-mogelijkheden. In Neerijnen bestaat de ambitie dat 80% van de vragen door in het 
KCC wordt afgehandeld. Dit wordt door onderbezetting niet altijd gerealiseerd. In Lingewaal wordt de 
optimalisering van de digitale dienstverlening en de informatieveiligheid als knelpunt ervaren.

• Binnen het Sociaal Domein ervaart Geldermalen dat er hoge ambities bestaan waar de ambtelijke organisatie 
niet altijd aan toe komt. In Neerijnen loopt het actieve beleid t.a.v. onderwijsachterstanden vertraging op omdat 
andere taken prioriteit krijgen en kan het voorkomen dat medewerkers minder op de hoogte zijn van een 
bepaald onderwerp als de taken op dat gebied door een andere gemeente/organisatie worden uitgevoerd. 
In Lingewaal zijn de doelen op een realistisch niveau vastgesteld t.a.v. de ambtelijke capaciteit, 
maar wordt wel geconstateerd dat ze het zonder samenwerking in de regio niet redden.



A1 | Overall-analyse huidige situatie GNL:
overeenkomsten (3)

• Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling wordt in alle drie de gemeenten ervaren dat de aard van het werk 
bestaat uit procedures met fatale termijnen en wisselde hoeveelheid verzoeken van derden, wat tot ‘ad-hoc’ 
werkzaamheden leidt en waardoor ambities niet altijd gehaald kunnen worden. Geldermalsen kent achterstanden 
in actualisatie werkprocessen, kruimelgevallenregeling, actualisering bestemmingsplannen. In Neerijnen zijn er 
niet zozeer achterstanden, maar is het lastig om wet- en regelgeving tijdig te implementeren. In Lingewaal 
worden de bestuurlijke ambities als groot/hoog ervaren. 

• Bij het domein Ruimtelijk Beheer blijken in Geldermalsen enkele lange termijn plannen en visies en het tempo 
van realisatie hiervan (stedelijk waterplan, wegcategorisering en mobiliteitsvisie) is getemporiseerd. De positie 
van Neerijnen is hierin afwijkend omdat alle taken zijn uitbesteed aan de AVRI. Dit is gedaan om de kwaliteit te 
kunnen garanderen en de kwetsbaarheid te verminderen; het lukte de gemeente niet meer om de taken 
zelfstandig uit te voeren.

• Op het gebied van APV/IVR wordt in alle drie de gemeenten ervaren dat medewerkers niet altijd aan het 
‘gewone werk’ toekomen vanwege de ad hoc-werkzaamheden en calamiteiten die aan dit vakgebied verbonden 
zijn. In Geldermalsen kan de beperkte juridische capaciteit op het gebied van Drank en Horecawet leiden tot het 
niet (tijdig) / of moeilijk halen van bepaalde ambities. In Neerijnen worden er soms keuzes neergelegd bij de 
portefeuillehouder omdat niet alle ambities / plannen anders gerealiseerd kunnen worden. Dit geldt ook voor 
Lingewaal.



A2 | Overall-analyse huidige situatie GNL:
verschillen (1)*

De grootste verschillen binnen GNL, zitten met name op de ambtelijke uitvoering van de beleidsrijke taken:

• Dienstverlening: Geldermalsen besteedt enkele taken uit aan BWB, Neerijnen aan de ODR. Lingewaal heeft i.t.t. 
Geldermalsen en Neerijnen geen KCC; de dienstverlening is gefragmenteerd over de afdelingen. Lingwaal heeft 
een aantal taken uitbesteed verspreid over diverse derde partijen: Avelingengroep, Gorichem, 
Buren/Nederbetuwe, regionaal Inkoopbureau. Lingewaal heeft minder digitale dienstverlening en is vooral 
gericht op inloop. De optimalisering van de digitale dienstverlening en informatieveiligheid wordt als een 
‘knelpunt’ ervaren.

• Sociaal Domein: Geldermalsen besteedt enkele taken uit aan Regio Rivierenland en per 1 januari 2016 de 
Participatiewet aan Werkzaak Rivierenland. Dit geldt ook voor Neerijnen, waaraan kan worden toegevoegd dat 
Tiel de uitvoering van de backoffice Jeugdzorg en Wmo voor Neerijnen op zich neemt. Lingewaal valt onder een 
andere samenwerkingsregio dan Geldermalsen en Neerijnen op dit terrein en besteedt taken uit aan de RSD en 
Avelingengroep alsmede de arbeidsmarktregio Gorinchem.

• Ruimtelijke Ontwikkeling: Alle drie de gemeenten besteden enkele taken (bestemmingsplannen, 
stedenbouwkundige toetsen, planschade, etc.) structureel uit aan bureaus. Hierin trekken de gemeenten 
niet gezamenlijk op. Lingewaal heeft geen planeconoom en geen tot beperkte structurele capaciteit voor 
medewerker economische zaken.

* Zie bijlagenboek A: bijlage B voor analyse per domein



A2 | Overall-analyse huidige situatie GNL:
verschillen (2)

Vervolg: grootste verschillen binnen GNL

• Ruimtelijk Beheer: Neerijnen heeft alle taken uitbesteed aan de AVRI. De gemeente heeft nu nog een 
regiefunctionaris in dienst. Lingewaal heeft enkele taken bij derde partijen en aannemers uitgezet en specifiek 
het groenonderhoud bij de Avelingengroep.

• APV/IVR: Geldermalsen besteedt taken uit aan Culemborg (Wet Tijdelijk Huisverbod) en aan AVRI (toezicht 
Drank en Horecawet). Neerijnen heeft IVR uitbesteed aan de gemeente Lingewaal en het toezicht op de Drank-
en Horeacawet aan de AVRI. Lingewaal besteedt eveneens de Boa Drank- en Horecawet uit aan de AVRI, maar 
de boa Openbare Ruimte aan Gorinchem.



Bijlage B



Bijlage B  | Analyse huidige situatie GNL op beleidsrijke taken

Inhoud

B1 Dienstverlening
- Huidige situatie Dienstverlening gemeente Geldermalsen
- Huidige situatie Dienstverlening gemeente Neerijnen
- Huidige situatie Dienstverlening gemeente Lingewaal

B2 Sociaal Domein
- Huidige situatie Sociaal Domein gemeente Geldermalsen
- Huidige situatie Sociaal Domein gemeente Neerijnen
- Huidige situatie Sociaal Domein gemeente Lingewaal

B3 Ruimtelijke Ontwikkeling
- Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Geldermalsen
- Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Neerijnen
- Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Lingewaal

B4 Ruimtelijk Beheer
- Huidige situatie Ruimtelijk Beheer gemeente Geldermalsen
- Huidige situatie Ruimtelijk Beheer gemeente Neerijnen
- Huidige situatie Ruimtelijk Beheer gemeente Lingewaal

B5 APV/IVR
- Huidige situatie APV/IVR gemeente Geldermalsen
- Huidige situatie APV/IVR gemeente Neerijnen
- Huidige situatie APV/IVR gemeente Lingewaal



B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Geldermalsen

Taken

• Binnen het domein Dienstverlening voert de gemeente Geldermalsen taken uit op het gebied van 
telefonie en receptie, burgerzaken, post, email, balies, communicatie. 

• De gemeente Geldermalsen besteedt enkele taken structureel uit aan de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (post en informatiemailadres) en aan de 
Omgevingsdienst Rivierenland (omgevingsvergunningen).



B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Geldermalsen

Ambities

• Geldermalsen heeft een verbetering van de dienstverlening voor ogen, zowel digitaal als 
persoonlijk en met eenvoudige middelen. Zij is bezig met de doorontwikkeling van de website 
(Toptakensite) en houdt een pilot voor een wekelijks inloopuur voor specifieke doelgroepen.

• Het ambitieniveau binnen het domein dienstverlening is KTO op 7 niveau (dit wordt gehaald: 
6,8)  en de verbetering van de kanaalsturing. Momenteel loopt, door beperkte tijd en ICT-
mogelijkheden, de ontwikkeling naar digitale dienstverlening vertraging op (de optimalisering 
van de website tot Toptakensite). De ICT-ondersteuning is niet altijd in voldoende mate 
beschikbaar. 

• Geldermalsen wil in de toekomst een overheid blijven die dichtbij haar inwoners staat en wil dat 
dit ook tot uiting komt in de dienstverlening. Zij werkt volgens het principe: ‘op afstand en op 
maat’. In 2016 wil zij dit samen met Neerijnen en Lingewaal vormgeven.

• De klanttevredenheid m.b.t. dienstverlening is in 2014 gemeten: 77% van de burgers heeft het 
contact met de gemeente Geldermalsen als prettig en professioneel ervaren. Burgers geven 
gemiddeld een 6,82 als rapportcijfer voor de dienstverlening van het Klantencontactcentrum. Dit 
is een geringe verbetering ten opzichte van 2011.



Aandachtspunten

• Binnen het domein Dienstverlening wordt kwetsbaarheid ervaren: door beperkte formatie is er 
weinig ruimte voor vervanging, ook specifieke (vak)kennis bij consulenten is niet altijd aanwezig 
(GBA, naturalisatie, BRP). De huidige manier van werken vangt de kwetsbaarheden wel zoveel 
mogelijk op. 

• Het voornaamste gevolg van deze kwetsbaarheid is tijds- en werkdruk voor de medewerkers en 
weinig tijd voor processen als innovatie. Middelen om dit voor elkaar te krijgen zijn schaars. 

• Dienstverlening is een domein dat zich goed leent voor nieuwe werkvormen: er is veel positieve 
respons op o.a. werken op afspraak of paspoort aan huis.

• Medewerkers zien meerwaarde in de (huidige) samenwerking, maar alleen meekijken 'kost alleen 
maar tijd en geld' en zorgt nog niet voor professionaliseren van de organisatie.

B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Geldermalsen



B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Neerijnen

Taken 

• Binnen het domein Dienstverlening voert de gemeente Neerijnen taken uit op het gebied van 
klantcontact (digitaal en direct), burgerzaken, APV-vergunningverlening (uitgifte) en 
communicatie. 

• De gemeente Neerijnen besteedt enkele taken structureel uit aan de ODR (frontoffice 
omgevingsvergunning) 



Ambities

• De gemeente gaat uit van een viertal kernwaarden: interactiviteit, proactiviteit, betrouwbaarheid 
en persoonlijk contact. De kernwaarden gelden voor de hele breedte van dienstverlening. 
Daarnaast sluit de gemeente aan bij het Antwoord© concept van de rijksoverheid.*

• De ambitie van de gemeente Neerijnen is het ‘versterken van de dienstverlening’: vraaggerichte 
dienstverlening, waarbij 80% van de vragen wordt afgehandeld in het KCC. Door onderbezetting 
wordt dit niet altijd gerealiseerd.

• Dienstverlening aan inwoners en bedrijfsleven is een belangrijk speerpunt: de elektronische 
dienstverlening wordt verder uitgebreid. Het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-Overheid (NUP) 
is een speerpunt in het collegebeleid de komende jaren. Verdere digitalisering en verbetering 
van de dienstverlening zal resulteren in nog efficiënter werken. De opgaven vragen wel de 
nodige middelen, maar het college ziet het vooral als een diepte-investering.

• Neerijnen kijkt bij het opstellen van nieuwe beleidsstukken al naar de stukken van gemeenten in 
de omgeving (informele harmonisering). 

*Antwoord © is de beweging naar een transparante overheid die de burger centraal stelt, met de gemeente als 
ingang voor alle vragen aan de overheid (d.m.v. 14+netnummer, één fysieke informatiebalie, één website en 
webloket). Welk kanaal de burger ook kiest, hij krijgt steeds hetzelfde betrouwbare antwoord en                            
overheidsbrede kwaliteitsnormen voor afhandeltijd, juistheid en vriendelijkheid.

B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Neerijnen



Aandachtspunten 

• Binnen het domein Dienstverlening wordt over de volle breedte een kwetsbaarheid ervaren: er is 
structurele kwetsbaarheid door weinig bezetting en veel parttime inzet (terwijl er aan de 
roosterdienst voldaan moet worden) en beperkte spreiding van kennis en expertise.

• Het gevolg van deze kwetsbaarheid is dat ontwikkelingen bijhouden en innovatie vaak lastig is 
omdat de dagelijkse (basis)taken al veel tijd in beslag nemen: met het ‘voldoen aan de 
wettelijke taken hebben we al onze handen vol’. Ook komen door de bestaande kwetsbaarheid 
werkzaamheden bij personen terecht die deze officieel niet in hun takenpakket hebben, zoals het 
direct doorschakelen van de telefoon naar de backoffice.

• De mogelijkheden om innovatie te realiseren zijn beperkt. 

• Neerijnen streeft naar meer burgerparticipatie. Om deze werkwijze te faciliteren is een traject 
voor medewerkers opgestart. De nota is hierover vastgesteld en de eerste stappen worden 
gezet.

• Ondanks de bestaande kwetsbaarheid, zijn er op dit moment geen urgente knelpunten en 
achterstanden.

• Medewerkers ervaren de mogelijkheden tot sparren, overleg met vakgenoten en 
onderlinge vervangbaarheid momenteel soms als beperkt.

B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Neerijnen



B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Lingewaal

Taken

• Binnen het domein Dienstverlening voert de gemeente Lingewaal taken uit op het gebied van 
receptie en telefonie, burgerzaken, communicatie, facilitaire zaken zoals arbo en repro. 

• Lingewaal heeft geen KCC maar de externe dienstverlening zit gefragmenteerd over de 
afdelingen. 

• M.b.t. de interne dienstverlening besteedt de gemeente Lingewaal enkele taken structureel aan 
een derde partij uit: schoonmaak, inkoop en aanbesteding, streekarchief, en incidenteel 
uitvoeringstaken door middel van kleine werkopdrachten.* 

* De interne dienstverlening valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. De interne 
dienstverlening is onderdeel van het BWB-traject.



Ambities

• Lingewaal is nog vooral gericht op fysieke dienstverlening (minder digitaal, meer inloop en direct 
te regelen). Dit verschilt met de twee andere gemeenten. Lingewaal streeft de wettelijke 
termijnen na en heeft vastgestelde servicenormen als uitgangspunt. 

• De ambitie is het optimaliseren en verbeteren van de dienstverlening zodat deze aansluit op de 
wensen en behoeften van de samenleving. Digitalisering, standaardisering en samenwerking zijn 
daarbij belangrijke ondersteunende factoren. Er is een expliciete doelstelling om meer via social
media en de website te communiceren.

• De kwaliteit van de dienstverlening in Lingewaal ligt hoog: de audits en het 2-jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoek over burgerzaken laten goede resultaten zien. De afdeling Burgerzaken 
van Lingewaal scoort (uitzonderlijk) hoog t.o.v. het landelijk gemiddelde.

B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Lingewaal



Aandachtspunten (1)

• Binnen het domein Dienstverlening wordt kwetsbaarheid ervaren doordat specifieke 
kennis vaak maar bij één persoon aanwezig is en vanwege de kleine formatie. Het is 
tevens lastig om zaken goed door te laten lopen zodra er sprake is van uitval of vertrek. 
Tevens is er afhankelijkheid van externen; dit wordt eveneens als kwetsbaar ervaren. 

• Gevolg van deze kwetsbaarheid en de meer fysieke dienstverlening is dat de digitalisering 
bij Lingewaal ‘achter’ loopt ten opzichte van Geldermalsen en Neerijnen. 

• Voor B&W-adviezen m.b.t dienstverlening wordt al bij de andere gemeenten gekeken.

• De gemeente Lingewaal heeft de actieve verantwoordelijke burger nodig om
sociale cohesie en voorzieningenniveau (leefbaarheid), op niveau te houden. 

• Voor medewerkers vindt doorontwikkeling van/voor het digitale werken plaats, 
investeringen m.b.t nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen

• Medewerkers zijn positief over samenwerking en zien kansen om verder te 
professionaliseren. 

B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Lingewaal



Aandachtspunten (2)

• Het voorzieningenniveau staat onder druk: gebouwen, dienstverlening en functies. Veel 
(commerciële) voorzieningen zijn al uit de kernen verdwenen en de maatschappelijke 
voorzieningen dreigen onbetaalbaar te worden.

• Een knelpunt is de optimalisering van de digitale dienstverlening en informatieveiligheid. 
Het levert echter geen structurele achterstanden op. Er begint wel een achterstand te 
ontstaan m.b.t. de modernisering van de GBA. 

• M.b.t. interne dienstverlening ervaart Lingewaal als ‘kleine’ partner minder krachtig te zijn 
t.a.v. bijvoorbeeld applicatieleveranciers. Lingewaal heeft momenteel een andere 
applicatiebeheerder (PinKRoccade) dan Geldermalsen en Neerijnen (Centric).

• Lingewaal heeft beperkte middelen en mogelijkheden voor innovatie (digitalisering) en 
professionaliseren binnen de organisatie. 

B1 | Huidige situatie Dienstverlening: Lingewaal



B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Geldermalsen

Taken

• Binnen het Sociaal Domein voert de gemeente Geldermalsen taken uit op het gebied van: 
transitie en transformatie jeugdzorg, Wmo en welzijn, beleid participatiewet, gezondheid, 
onderwijs, sport kunst en cultuur, huisvesting maatschappelijke organisaties (kernteam). 

• Per 1 januari 2016 wordt de uitvoering van de Participatiewet uitbesteed aan Werkzaak 
Rivierenland (regionale uitvoeringsorganisatie), daarnaast wordt het toezicht op de leerplichtwet 
door de regio Rivierenland uitgevoerd en zijn ook schuldhulpverlening en sociale recherche 
uitbesteed.



Ambities

• Het ambitieniveau binnen het Sociaal Domein is met name het doorvoeren van de veranderingen 
die de decentralisaties met zich meebrengen: 2015 en 2016 zijn overgangsjaren waarbij het gaat 
om maatwerk en zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande regionale structuren en 
infrastructuren. De versnippering in het welzijnsaanbod wordt tegengegaan. De rijksbudgetten 
en bezuinigingen zijn leidend voor Geldermalsen. Het Kernteam moet functioneren met het 
beschikbare budget en vindbaar zijn voor de inwoners. Het dorps- en wijkgericht werken wordt 
ingevoerd.

• De organisatie ervaart binnen het Sociaal Domein dat de ambities erg hoog zijn en dat de 
ambtelijke organisatie daar niet altijd volledig aan toe komt.

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Geldermalsen



Aandachtspunten (1)

• Er wordt voor het Sociaal Domein veel georganiseerd in regionaal verband omdat de 
gemeenten niet toegerust zijn om de taken zelfstandig uit te voeren; voor de gemeente 
Geldermalsen is dit regio Rivierenland. De visie op het sociaal domein wordt op dit niveau 
opgesteld en gaat uit van: de verbinding zoeken, toegang tot voorzieningen slim organiseren 
en participatie.

• Binnen het Sociaal Domein wordt kwetsbaarheid ervaren (ondanks de samenwerking die nu al 
in de regio bestaat) in termen van beperkt aantal medewerkers: er is hierdoor weinig 
vervangbaarheid en manoeuvreerruimte. Het gevolg van de kwetsbaarheid is dat er weinig 
formatie beschikbaar is om de huidige ontwikkelingen van het sociaal domein goed te kunnen 
implementeren en om te kunnen innoveren. 

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Geldermalsen



Aandachtspunten (2)

• Er wordt gewerkt aan de kwetsbare ICT: de ICT is verouderd en storingsgevoelig waardoor 
actuele informatie nu nog wordt gemist.

• Geldermalsen ervaart dat de provincie eerder de aansluiting zoekt bij de grotere gemeenten in 
de regio (Tiel, Culemborg, Zaltbommel) in een apart overleg, waar de gemeente eigenlijk graag 
bij zou willen zitten. Dit komt (deels) ook door de centrumgemeenterol. Agendapunten die voor 
de kleine(re) plattelandsgemeente belangrijk zijn komen niet/minder snel op tafel.

• Medewerkers werken in dit domein al veel samen en dit wordt als meerwaarde ervaren.

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Geldermalsen



B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Neerijnen

Taken

• Binnen het Sociaal Domein voert de gemeente Neerijnen taken uit op het gebied van: 
Jeugdzorg, Wmo, participatie, passend onderwijs, subsidieverlening, leerlingenvervoer, sport, 
cultuur, gezondheid en het sociaal team.

• Enkele taken zijn structureel aan een derde partij uitbesteed: de uitvoering van de backoffice 
Jeugdzorg en Wmo (door Tiel), de Leerplichttoezicht door regio Rivierenland en de backoffice 
Participatiewet per 1/1/16 door Werkzaak.



Ambitie

• Het ambitieniveau binnen het Sociaal Domein is het voldoen aan de wettelijke termijn en eisen. 
Er wordt sterk ingezet op participatie en zelfredzaamheid van de burgers. De leefbaarheid 
wordt verbeterd (behoud voorzieningenniveau) met grote betrokkenheid van de inwoners van 
de kernen. 

• De zorg- en adviesteams moeten lokaal worden uitgebreid, zelfstandigheid/zelfredzaamheid en 
participatie gestimuleerd, uitvoering geven aan lokaal zorg- en welzijnsbeleid (o.a. 
mantelzorgers, vrijwilligers), Wmo-loket voor de vangnetfunctie, deregulering         
waardesubsidies, ondersteuning lokale werkgelegenheid, ondersteuning jongerenwerk. 

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Neerijnen



Aandachtspunten (1)

• Binnen het Sociaal Domein wordt kwetsbaarheid (ondanks de samenwerking in de regio) 
ervaren met betrekking tot specifieke kennis: beleidsmedewerkers  hebben veel specifieke 
taken en bij uitval is de kennis weg. De Jeugdzorg en Wmo is een nieuw terrein voor 
gemeenten en vraagt veel inzet en expertise, wat met de huidige capaciteit moeilijk haalbaar 
is. 

• Door de geringe capaciteit en vervangbaarheid heeft de organisatie moeite om goed te 
kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen en innovatie te realiseren. Vanwege de 
kwetsbaarheid is externe inhuur nodig. Ook loopt het actieve beleid voor 
onderwijsachterstanden vertraging op doordat andere taken binnen het domein voorrang 
krijgen. 

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Neerijnen



Aandachtspunten (2)

• Door de huidige samenwerking kunnen de vele (nieuwe) taken van het Sociaal Domein goed 
worden uitgevoerd, maar dit kan ook betekenen dat sommige taken langs de medewerkers 
van de gemeente heengaan (ze zijn dan minder zelf op de hoogte op dat gebied omdat het 
wordt uitgevoerd door een andere gemeente/organisatie). 

• Neerijnen heeft het gevoel dat ze als kleine gemeente gelijkwaardig zijn in het 
samenwerkingsverband, grote gemeenten pakken wel meer op, maar een betrokken 
opstelling leidt tot gelijkwaardige rollen. 

• Medewerkers hebben beperkte ruimte om alle ontwikkelingen bij te houden, kennis aan te 
vullen en vakcollega's te raadplegen (dat moet nu bijna altijd buiten de gemeente zelf). 

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Neerijnen



Taken

• Binnen het domein Sociaal Domein voert de gemeente Lingewaal taken uit op het gebied 
van Wmo, Jeugdzorg, Sociale zaken (participatie), (passend) onderwijs, sport, dorpshuizen, 
subsidie, beleid begraafzaken, zwerfdieren, basisvoorzieningen in de kernen, kunst en 
cultuur, toerisme en recreatie, sociaal team en Wmo-loket als frontoffice. 

• De gemeente Lingewaal besteedt enkele taken structureel aan een derde partij uit: 
Participatie (RSD en Avelingen Groep), arbeidsmarktregio Gorinchem. 

• Lingewaal valt in/is onderdeel van een andere regio en samenwerkingsverband dan 
Geldermalsen en Neerijnen. 

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Lingewaal



Ambitie

• De ambitie van Lingewaal binnen het Sociaal Domein is het continueren van de zorg en 
transformeren naar een nieuwe wijze van zorgverlening: dicht bij huis en op maat. De 
gemeente wil hiervoor ook graag initiatieven van zorgaanbieders en richt zich op innovatie: de 
verbinding tussen hulpverleners van regionale instellingen aan het gebiedsteam, meer 
zelfsturend te werken en te korten op overhead. Het sociale team wordt verder ontwikkeld en 
de zorg en de druk op de algemene voorzieningen in de zorg verminderen (en minder kosten 
maken). 

• Het ambitieniveau binnen het Sociaal Domein is gebleken haalbaar: taken zijn conform de 
afspraken en indicatoren uit de programmabegroting e.d. uitgevoerd of aangepaste planning en 
afspraken gemaakt in de marge. De doelstellingen zijn vastgesteld op een realistisch niveau ten 
aanzien van de ambtelijke capaciteit. 

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Lingewaal



Aandachtspunten

• Binnen het domein Sociaal Domein zijn alle medewerkers éénpitters, op het Wmo-loket, en 
daardoor moeilijk vervangen (door beperkte formatie en specifieke kennis). 

• Het is voor medewerkers hard werken om 'alle taken en ontwikkelingen te kunnen behappen'. 

• Zonder regionale samenwerking zijn de taken voor de gemeente moeilijk te realiseren, de 
kwaliteit van het beleid en de uitvoering en innovatie van werkprocessen en beleid wordt 
geborgd/gerealiseerd in de regio. 

• Lingewaal is een kleine gemeente in het regionale samenwerkingsverband maar wordt over 
het algemeen als volwaardige partner gezien, hoewel het in relatie tot de provincie soms 
moeilijker is om positie in te nemen.

• Voor medewerkers geldt al een regionale taakverdeling, zonder de regio kunnen medewerkers 
het tempo van de ontwikkelingen (en bijbehorende kennis) onvoldoende bijhouden.

B2 | Huidige situatie Sociaal Domein: Lingewaal



Taken

• Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling voert de gemeente Geldermalsen een aantal 

beleidstaken uit , andere taken zijn: projectleiding ‘grote projecten’, grondexploitatie, afhandeling 

principeverzoeken van derden, advisering aan collega’s beleids- en beheerafdeling en richting de 

ODR, bezwaar en beroep RO-besluiten.

• Taken die structureel worden uitbesteed zijn: planschade, een stedenbouwkundige, de productie 

van ruimtelijke plannen, second opinion grondexploitatie en bouwbegeleiding. 

* R.O. volkshuisvesting, milieu, burgerparticipatie, leefbaarheid, EZ, recreatie, toerisme, 
planeconomie, grondzaken, archeologie, en cultuurhistorie, planschade

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling:
Geldermalsen



Ambities

• Het ambitieniveau binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling richt zich op de actualisering van 

de omgevingsvisie, stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven, verbeteren grondexploitatie, 

woningbouwprogramma herzien, regierol wonen en zorg, uitgifte van één of twee (grotere) 

kavels binnen 3 jaar, leegstand verminderen door actuele bestemmingsplannen en maatwerk, 

stimuleren lokale winkeleconomie, stimuleren hoogwaardige werkgelegenheid, uitvoering 

projecten Regionale beleidsplan recreatie (2012) en gemeentelijke Recreatieve beleidsplan 

(2014), bestemmingsplan buitengebied, bescherming en versterking cultuurhistorisch erfgoed. 

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling: 
Geldermalsen



Aandachtspunten

• Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling wordt kwetsbaarheid ervaren door de 
éénpittersfuncties. Onderlinge vervanging tijdens een proces kost veel tijd, want RO-
werkzaamheden zijn vaak dossier of locatiespecifiek.

• Deze kwetsbaarheid zorgt voor tijdsverlies bij uitval van een medewerker of overname van een 
dossier en beperkte mogelijkheden t.a.v. uitvoering van de taken bij afwezigheid.

• Procedures met fatale termijnen (tijdrovend en prioriteit) vormen een knelpunt om de ambities 
te kunnen halen, evenals een wisselende hoeveelheid verzoeken van derden en wijzigingen in 
besluitvorming. Geldermalsen heeft de werkprocessen en kruimelgevallenregeling nog 
onvoldoende geactualiseerd, en door andere prioriteiten achterstalligheid in de actualisering 
bestemmingsplannen... en zorgt tevens voor beperkte inzet voor anticiperen op ontwikkelingen 
en innovatie.

• Ook op R.O wordt er in regionaal verband samengewerkt, hetzij niet structureel. Mede daardoor 
zijn er geringe inputmogelijkheden waardoor het lastig is om tijdig prioriteit te krijgen voor de 
eigen gemeenten.

• Onzekerheid over toekomst zorgt vooreen zekere terughoudendheid bij medewerkers om te 
investeren in de organisatie

• Medewerkers ervaren meerwaarde van (fysiek) bij elkaar zitten voor overleg

• Momenteel is switchen van functie of ruimte om te specialiseren beperkt

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling: 
Geldermalsen



Taken

• Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling is de gemeente Neerijnen verantwoordelijk voor: de 
projectleiding, opstelling en toetsing ruimtelijk beleid, volkshuisvesting, 
archeologie/cultuurhistorie, welstandsbeleid, planeconomie, principeverzoeken van derden, 
milieubeleid en regievoering ODR.

• De gemeente Neerijnen besteedt enkele taken structureel aan een derde partij uit, waaronder: 
planschade, second opinion grondexploitatie, stedenbouwkundige, bestemmingsplannen.

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling: 
Neerijnen



Ambities

• De afgelopen jaren zijn een aantal plannen en visies geactualiseerd, ook de Nota 
Grondbeleid wordt vernieuwd, de gemeente gaat (deels) de regie nemen bij 
woningbouwprojecten. De gemeente wil nieuwe wetgeving (zoals de Wabo) ‘tijdig en 
voortvarend implementeren’. Ook wordt ingezet op samenwerking met sportverenigingen, 
onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, maar blijft de gemeente 
daarbij wel de regie voeren op actieve voorlichting over een gezonde leefstijl en preventie, 
en er komt meer aandacht voor milieu en duurzaamheid. 

• De bestemmingsplannen en beleidsstukken van Neerijnen zijn actueel en conform afspraak 
uitgevoerd en verzoeken worden binnen de gestelde termijnen afgehandeld. 

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling: 
Neerijnen



Aandachtspunten

• Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling zijn een aantal kwetsbare functies, omdat dit 
éénpitters zijn: volkshuisvesting, planeconomie, cultuurhistorie/archeologie en 
welstandsbeleid, milieu en toerisme. De kwetsbaarheid wordt als groot ervaren, want bij 
uitval moet er meteen ingehuurd worden vanwege het beperkte aantal mensen (vaak één) 
maar ook door de kennis/expertise bij één persoon. 

• Deze kwetsbaarheid zorgt snel voor knelpunten. Om resultaat te blijven leveren moet er 
ingehuurd worden, in geval van uitval. 

• Ondanks de kwetsbaarheid, heeft Neerijnen op dit moment geen urgente achterstanden, 
maar het blijkt wel soms lastig om alle wet- en regelgeving tijdig te implementeren vanwege 
de beperkte capaciteit. 

• Ruimte voor innovatie is beperkt en structurele aandacht voor ontwikkelingen moeilijk te 
realiseren.

• Veel generalistische functies voor medewerkers, doorgroeien of specialiseren is beperkt door 
geringe formatie en uitbesteding van specialistische functies, taken of opdrachten. 

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling: 
Neerijnen



Taken

• Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling voert de gemeente Lingewaal taken uit op het 
gebied van: structuur- en bestemmingsplannen, ruimtelijk beleid, principeverzoeken, 
projectleiding, begeleiding planschades, grondzaken en volkshuisvesting.

• De gemeente Geldermalsen besteedt enkele taken structureel aan een derde partij uit: de 
technische opstelling bestemmingsplannen, het opstellen van (concept) ruimtelijke 
visies/beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige toetsten, grondexploitaties en de financiële 
doorrekening ruimtelijke plannen. 

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling: 
Lingewaal



Ambities

• Lingewaal vat de ruimtelijke ontwikkeling breed op en geeft ook de leefbaarheid aandacht. Er 
worden een aantal doelstellingen benoemd, o.a.: de bestemmingsplannen van Lingewaal zijn 
actueel en uniform en worden de komende periode fasegewijs geactualiseerd/herzien. 
Particuliere ontwikkelingen worden ondersteund en over het algemeen gaat de gemeente uit 
van ‘inbreiden voor uitbreiden’. Lingewaal heeft als uitgangspunt het voorkomen van 
gedetailleerde regelgeving . Voor volkshuisvesting geldt dat de doorstroom op maat op de 
woningmarkt wordt bevorderd (doelgroepspecifiek), met aandacht voor de zorg. Het toerisme 
wordt gericht op ‘rust, landschap en historie’, met nadruk op bereikbaarheid (niet op 
kwantiteit). Er wordt ingezet op het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf: kleinschalig, 
persoonlijk, ambachtelijk en niet milieuhinderlijk. 

• Het ambitieniveau van de verschillende aspecten van ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld in 
het Manifest, wordt gehaald: Lingewaal ligt op koers, de doelstellingen worden gehaald en 
verzoeken worden tijdig afgehandeld.

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling: 
Lingewaal



Aandachtspunten

• Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling wordt kwetsbaarheid ervaren door de beperkte 
formatie en op een aantal functies wordt altijd ingehuurd waardoor afhankelijkheid ontstaat 
(zoals een planeconoom), intern zijn er veel éénpitters en is er te weinig capaciteit voor 
economische zaken. 

• Gevolg van deze kwetsbaarheid is dat er beperkte capaciteit is om nieuwe ambities te 
verwezenlijken en voor economische zaken is weinig tijd en ruimte omdat hiervoor geen aparte 
functie of medewerker is. 

• De bestuurlijke ambities worden als groot/hoog ervaren en het kost moeite om in te spelen op 
nieuwe niet voorziene vragen en kansen (nieuwe ontwikkelingen, innovatie). 

• Medewerkers voelen zich (de organisatie) niet altijd volledig toegerust op de taken die 
uitgevoerd moeten worden.

• Weinig specialisatie voor medewerkers mogelijk, brede taakverdeling en beperkte mogelijkheden 
tot uitwisseling van taken en kennis.   

• Huidige onzekerheid m.b.t. samenwerking roept de reactie 'het wel uit te zingen' op.

B3 | Huidige situatie Ruimtelijke Ontwikkeling: 
Lingewaal



B4 | Huidige situatie Ruimtelijk Beheer: Geldermalsen

Taken

• Binnen het domein Ruimtelijk Beheer voert de gemeente Geldermalsen taken uit op het gebied 
van milieu, beheer openbare ruimte, water en riolering, verkeer en vervoer, toezicht en 
handhaving, piketdienst, gebouwenbeheer en interne dienstverlening. 

• De gemeente Geldermalsen besteedt enkele taken structureel aan een derde partij uit, met 
name beoordelen/toetsen van bouwplannen, weginspectie, contracten opstellen, uitvoering 
(door aannemers), verkeerseducatie, gezamenlijk gebruik machines (kolkenzuiger i.s.m
Culemborg), groenonderhoud en schoonmaak gemeentelijke gebouwen door Lander. 

Ambities

• De ambitie van de gemeente Geldermalsen is het behouden en benutten van het 
landschappelijke karakter van de gemeente. De mobiliteitsgroei moet in goede banen worden 
geleid, verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen op 
peil gehouden. Geldermalsen gaat uit van een zoveel mogelijk planmatig beheer op een, over 
het algemeen, sober niveau, in samenwerking met bewoners.



Aandachtspunten (1)

• Binnen het domein Ruimtelijk Beheer wordt met name op de beleidsfuncties kwetsbaarheid 
ervaren, evenals de specialistische functies als technisch tekenaar en buitengewoon 
opsporingsambtenaar. Door specialismen en éénpittersfuncties is vervangbaarheid moeilijk. Er 
bestaan ook veel generalistische functies waardoor anticiperen op specifieke ontwikkelingen niet 
altijd lukt.

• Gevolg van deze kwetsbaarheid is dat vervanging moeilijk te organiseren is en dat het werk 
moeilijk kan worden opgevangen (op de spoedklusjes na).

• Het ambitieniveau is over het algemeen goed haalbaar, op enkele lange termijn plannen en visies 
na, waarbij door het langdurige traject met WSRL vertraging (stedelijk waterplan) is ontstaan. 
Ook worden sommige wensbeelden in tempo aangepast en in lager tempo gerealiseerd 
(wegcategorisering en mobiliteitsvisie). 

B4 | Huidige situatie Ruimtelijk Beheer: Geldermalsen



Aandachtspunten (2)

• Momenteel hebben de medewerkers een generalistische functie wat goed aansluit bij de wensen 
van de medewerkers, maar er zijn weinig mogelijkheden voor doorgroei. Bij starters speelt 
mogelijk wel het vraagstuk voor meer kansen en groei. 

• Dit is wel een aandachtspunt voor de organisatie, om deze ook ‘groen en fris’ te houden. Dit zorgt 
ook voor kwetsbaarheid, want het risico bestaat dat medewerkers vertrekken omdat er weinig 
kansen zijn en daarmee ook de kennis meenemen. Door een grotere poule van medewerkers (bij 
samenwerking) kunnen er meer doorgroeimogelijkheden ontstaan en zijn er meer plekken te 
vervullen.

B4 | Huidige situatie Ruimtelijk Beheer: Geldermalsen



Taken

• Binnen het domein Ruimtelijk Beheer heeft Neerijnen een regievoerende functie, alle uitvoerende 
taken zijn uitbesteed aan AVRI. Er is een beleidsregisseur IBOR om het proces te stroomlijnen en 
controleren. 

• Voor het onderhoud van de openbare ruimte heeft Neerijnen alle taken belegd bij AVRI (groen, de 
wegen, de riolering en ook de begraafplaatsen), om zo de kwetsbaarheid op dit beleidsterrein te 
verminderen. Momenteel kunnen de (2) regisseurs kunnen elkaar goed vervangen. 

Ambities

• De gezamenlijke ambities van Neerijnen en Geldermalsen gaan voor onderdelen (bijvoorbeeld 
verlichting) uit van het principe ‘sober en doelmatig’ en CROW kwaliteitsniveau B. Deze ambities 
worden gehaald. Er is momenteel geen sprake van achterstanden. 

Aandachtspunten

• De samenwerking/uitbesteding aan de AVRI is aangegaan om de kwaliteit te kunnen         
garanderen en de kwetsbaarheid te verminderen. 

B4 | Huidige situatie Ruimtelijk Beheer: Neerijnen



Taken

• Binnen het domein Ruimtelijk Beheer voert de gemeente Lingewaal taken uit op het gebied van 
burgerzaken, onderhoud en beheer openbare ruimte, wegen, riolering, water, bouw, calamiteiten en 
kunstwerken. 

• De gemeente Lingewaal besteedt enkele taken (deels) structureel aan verschillende derde partijen 
uit: beheer/beleidsplan, uitvoering onderhoud (aannemers), waterketen, IBA beheer en onderhoud, 
verkeerseducatie, materiaal (kolkenzuigers e.d.), reiniging, groenonderhoud (aan de 
Avelingengroep).

Ambities

• Het ambitieniveau binnen het Ruimtelijk Beheer is vastgelegd in de beheerplannen op CROW B 
conform ambitie en de gemeente gaat veelal uit van ‘sober en doelmatig’. Een zestal 
beheersplannen zijn en worden in 2014 en 2015 geactualiseerd.  

B4 | Huidige situatie Ruimtelijk Beheer: Lingewaal



Aandachtspunten

• Binnen het domein Ruimtelijk Beheer wordt weinig kwetsbaarheid ervaren door kennis, ervaring en 
wisseling van taken is iedereen goed vervangbaar en veelal breed inzetbaar. Medewerkers kunnen 
zich voorstellen dat met een grotere gemeente/organisatie er meer behoefte ontstaat aan 
specifieke functies, om te anticiperen op ontwikkelingen. Met de huidige schaalomvang is het voor 
dit domein goed te behappen.

• De kleine omvang van de organisatie brengt met zich mee dat medewerkers generalistisch zijn en 
‘verplicht’ zijn om van alles iets te weten. Het team zit fysiek bij elkaar op de afdeling en er vindt 
veel overleg plaats. (Tijdelijke) uitval kan relatief makkelijk worden opgevangen door deze manier 
van werken en bij deze grootte van de gemeente. 

• Anticiperen op ontwikkelingen en innovatie kunnen mogelijk beter gerealiseerd worden met meer 
specialisten/specialistische kennis maar nu vangen medewerkers dit zoveel mogelijk samen op.

• In de huidige organisatie liggen de groei- en ontwikkelkansen voor medewerkers vooral in de 
breedte (generalistisch), maar met name om (jonge) medewerkers aan te trekken en te behouden 
zijn de mogelijkheden beperkt, gezien het beperkte aantal functies. 

B4 | Huidige situatie Ruimtelijk Beheer: Lingewaal



B5 | Huidige situatie APV/IVR: Geldermalsen

Taken

• Binnen het domein APV/IVR voert de gemeente Geldermalsen taken uit op het gebied van integrale 
veiligheid, crisisbeheersing, APV, bijzondere wetten, drank- en horecawet, vergunningverlening, 
politie, toezicht en handhaving.

• De gemeente Geldermalsen besteedt enkele taken structureel aan een derde partij uit: wet tijdelijk 
huisverbod (gemeente Culemborg), en toezicht drank en horecawet door de AVRI (in ieder geval tot 
1 januari 2016)

Ambities

• De ambities van de gemeente Geldermalsen zijn: striktere handhaving, meer blauw op straat, de 
aansluiting Veiligheidshuis op lokale zorgnetwerken, impactanalyse zorg- en veiligheidsvraagstukken 
en het onderzoeken en afschaffen van regels of onnodige vergunningen. 



B5 | APV/IVR: gemeente Geldermalsen

Aandachtspunten (1) 

• Binnen het domein APV/IVR wordt kwetsbaarheid ervaren door de beperkte vervangbaarheid en 
specifiek door het geringe aantal juridische medewerkers: dit leidt snel tot knelpunten. De adviseur 
integrale en openbare veiligheid is maar beperkt te vervangen, waardoor snel werk blijft liggen. 

• Gevolg van deze kwetsbaarheid is dat medewerkers tijds- en werkdruk ervaren en er weinig tijd is 
om nieuwe ontwikkelingen bij te houden. ‘Het gewone werk is al meer dan genoeg’. Er worden 
soms dan ook keuzes gemaakt en teruggelegd bij portefeuillehouder. 

• Door tijds- en werkdruk kan niet altijd meegedaan worden met alle ontwikkelingen, onderzoeken 
of nieuwe taken 

• Medewerkers geven aan dat het ambitieniveau binnen het domein APV/IVR wordt gehaald, maar 
de beperkte juridische capaciteit voor de Drank- en Horecawet kan het behalen van ambities 
belemmeren. Door inzet van een tijdelijke trainee zijn er geen achterstanden binnen het domein 
APV en IVR.  



B5 | APV/IVR: gemeente Geldermalsen

Aandachtspunten (2) 

• Als er calamiteiten/ad hoc issues zijn (zoals meer WOB-verzoeken dan verwacht)                 
ontstaat wel snel het risico niet aan het ‘gewone’ werk wordt toegekomen. 

• De afgelopen jaren zijn er constant bezuinigingen geweest, dus er is nog maar weinig ruimte voor 
uitbreiding of inhuur. Het begrotingssaldo is nu goed, maar dit blijft kwetsbaar.

• In regionaal verband verloopt de samenwerking goed (zoals de regionale werkgroep Drank- en 
Horecawet), wel wordt ervaren dat er weinig zeggenschap is over welke taken naar de        
gemeenten worden overgeheveld vanuit het Rijk . 

• Medewerkers ervaren werkdruk, waardoor niet alle werkzaamheden zo diepgaand als gewenst 
worden opgepakt

• Kansen op doorgroeien zijn nu minimaal, zeker hoger in de organisatie



B5 | APV/IVR: gemeente Neerijnen

Taken

• Binnen het domein APV/IVR voert de gemeente Neerijnen taken uit op het gebied van Integrale 
Veiligheid, APV, bijzondere wetten, vergunningen. Taken in het kader van IVR doet Neerijnen 
samen met de gemeente Lingewaal. 

• Neerijnen besteedt taken structureel aan een derde partij uit: IVR (aan Lingewaal), en de Boa 
Drank- en Horeca Wet (aan AVRI). 



B5 | APV/IVR: gemeente Neerijnen

Ambities

• Neerijnen heeft met betrekking tot openbare orde en veiligheid een drietal speerpunten: minder 
overlast van hangjeugd in de buurt, verkeersveiligheid en wonen in een veilige omgeving en zet 
daarbij in op preventie en participatie. De nieuwe Wet Veiligheidsregio’s wordt de komende tijd in 
regionaal verband uitgewerkt (taken en bevoegdheden). Neerijnen wil graag dat de brandweer in 
GNL-verband georganiseerd blijft en wil de afstand tussen de politie en inwoners verkleinen, zonder 
al te veel (extra) druk op de organisatie te leggen.

• Er wordt gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau: op korte termijn en op tijd leveren, aan de 
wettelijke termijnen voldoen en de eigen jaarplanning nastreven. Alle Drank en Horeca 
vergunningen zijn up to date. Er wordt momenteel conform ambitie gewerkt. 
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Aandachtspunten (1)

• Binnen het domein APV/IVR wordt over de volle breedte een kwetsbaarheid ervaren: alle functies 
zijn momenteel kwetsbaar, ook nu het samen met Lingewaal wordt georganiseerd. 

• Actuele, niet geplande zaken (vergunningen en klachten) kunnen wel een knelpunt vormen door 
de geringe capaciteit, en ook nieuwe wetgeving inplannen lukt niet altijd. Er is door de beperkte 
formatie weinig tijd voor de nieuwe ontwikkelingen. ‘Het gewone werk is al meer dan genoeg’.

• Er waren achterstanden (m.n. bij vergunningen), maar deze zijn momenteel volledig weggewerkt.

• Er worden soms keuzes gemaakt en teruggelegd bij portefeuillehouder, want als alles gerealiseerd 
moet worden, is dat moeilijk haalbaar. 

• Doordat dit domein verantwoordelijk is voor de openbare orde en problemen in de openbare 
ruimte, is er vaak onverwacht veel werk. Dan kunnen er nauwelijks extra (geplande) taken gedaan 
worden: de basistaken zijn wel te realiseren , maar niet al het werk is altijd goed te regisseren (dit 
is deels inherent aan het werkveld) 
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Aandachtspunten (2) 

• Regionaal is de gemeente goed aangehaakt, o.a. door samenwerking in RIEC-verband. Wel wordt 
ervaren dat er weinig zeggenschap is over welke taken naar de gemeenten worden      
overgeheveld (vanuit het Rijk). 

• Doorgroeimogelijkheden zijn beperkt door generalistische functies. Medewerkers doen 'eigenlijk 
alles al' binnen het werkveld. 

• Weinig kans om naar een hogere functie door te groeien, door de beperkte formatie en uitbreiding 
uren is nauwelijks mogelijk.
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Taken

• Binnen het domein APV/IVR voert de gemeente Lingewaal taken uit op het gebied van Integrale 
Veiligheid, IVR-ondersteuning (ondersteuning/beleid/advisering), rampenbestrijding, APV, 
bijzondere wetten, vergunningen. IVR gaat in samenwerking met Neerijnen. 

• De Boa openbare ruimte en Boa Drank en Horeca worden uitbesteed aan respectievelijk Gorinchem 
en AVRI.

Ambities

• Zoals ook bij Neerijnen staat aangegeven, wordt er gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau: op 
korte termijn en op tijd leveren, aan de wettelijke termijnen voldoen en de eigen jaarplanning 
nastreven. Alle Drank en Horeca vergunningen zijn up to date. Er wordt momenteel conform 
ambitie gewerkt.
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Aandachtspunten:

• Binnen het domein APV/IVR wordt kwetsbaarheid ervaren doordat alle functies éénpitters zijn, 
waardoor vervangbaarheid en kennisdeling moeilijker te organiseren zijn. Ondanks de 
samenwerking met Neerijnen, blijft dit domein kwetsbaar, hoewel dit wel verminderd is. 

• Actuele, niet geplande zaken (vergunningen en klachten) kunnen wel een knelpunt vormen door de 
geringe capaciteit, en ook nieuwe wetgeving inplannen lukt niet altijd. Er is door de beperkte 
formatie weinig tijd voor de nieuwe ontwikkelingen. ‘Het gewone werk is al meer dan genoeg’.

• Er worden soms keuzes gemaakt en teruggelegd bij portefeuillehouder, want als                                       
alles gerealiseerd moet worden, is dat moeilijk haalbaar. 

• Doordat dit domein verantwoordelijk is voor de openbare orde en problemen in de openbare 
ruimte, is er vaak onverwacht veel werk. Dan kunnen er nauwelijks extra (geplande) taken gedaan 
worden: de basis lukt wel, maar al het werk is niet altijd goed te regisseren (dit is deels inherent 
aan werkveld) 
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Vervolg aandachtspunten:

• Regionaal is de gemeente goed aangehaakt, o.a. door samenwerking in RIEC-verband. Wel wordt 
ervaren dat er weinig zeggenschap is over de taken die worden overgeheveld aan de gemeente. 

• Lingewaal heeft dit jaar een meevaller uit het gemeentefonds, daarmee is er wat meer financiële 
ruimte om onverwachte werkzaamheden op te vangen. Eerder is er wel nieuw beleid vooruit 
geschoven of uitgesteld vanwege financiële krapte. 

• Weinig doorgroeimogelijkheden of kans op verdere specialisering of uitbreiding uren binnen de 
huidige organisatie. 

• De huidige detachering van medewerkers bij Neerijnen wordt als positief ervaren. 



Bijlage C



Bijlage C  | Overzicht ingevulde formats GNL op de beleidsrijke
taken

Inhoud:

C1 Format Dienstverlening

C2 Format Sociaal Domein

C3 Format Ruimtelijke Ontwikkeling

C4 Format Ruimtelijk Beheer

C5 Format APV/IVR
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1.  Telefonie Receptie Receptie/Telefoniste 

2. Website telefonie Communicatie 

3. Burgerzaken Burgerzaken Internet/Intranet 

4. Post APV vergunningverlening Documentaire informatie Voorziening 

5. Email Frontoffice ODR Facilitair (bodes, intern 

gebouwbeheer, werkplek inrichting 

(ex. ICT) schoonmaak, beveiliging, 

arbo, telefonie, repro, BHV 

coördinatie)  

In BWB wordt hiervoor 

demarcatielijst gebruikt obv NEN 

2748 norm) 

6. Diverse balies (wmo, soza, 

burgerzaken, APV, 

omgevingsvergunning-ODR,receptie) 

vergunningen en meldingen m.u.v. 

grote evenementen  

Communicatie (valt buiten dit 

werkveld Dienstverlening maar wordt 

wel hier benoemd, valt in Neerijnen 

onder team Bedrijfsvoering, cluster 

BMO) 

Burgerzaken 

7. Communicatie (website, div. 

publicaties, woordvoering, 

strategische communicatie (valt niet 

helemaal binnen het werkveld 

Dienstverlening maar wordt wel hier 

benoemd, hoort in Geldermalsen 

onder de concernstaf) 

  

 

Taken werkveld Dienstverlening

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken?
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Uitbesteding werkveld Dienstverlening 

Het gaat hier om vaste taken binnen het werkveld die de gemeente structureel heeft uitbesteed aan bijv. een 

andere gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een bedrijf (dus geen tijdelijke inhuur). Het benoemen 

van de taak is voldoende; SvdL doet check bij FIN om inzichtelijk te krijgen om welke bedragen het hierbij 

gaat. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal  

1. Post -> BWB Frontoffice ODR Schoonmaak (Avelingen groep) 

2.  Info-email-> BWB  Inkoop en aanbesteding (m.n. advies 

via inkoop bureau regio) 

3. Omgevingsvergunning -> ODR  Incidenteel kleine werkopdrachten 

4.   Mitel centrale met Buren en 

Nederbetuwe 

5.   Streekarchief Gorinchem 

6.   Burgerzaken: ieder jaar wordt 

ondersteuning ingehuurd bij een 

extern adviesbureau o.b.v. een 

knipkaart: expertise inhuur op 

bepaalde onderwerpen wanneer zich 

daarop een specifieke vraag voordoet 
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Functies horende bij werkveld Dienstverlening 

Het betreft hier de functies die horend bij het werkveld Dienstverlening. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Dienstverleningsconsulent  

(A,B,C) = voor vakgebieden 

burgerzaken, soza, wmo, receptie, 

telefonie, APV-vergunningen 

Senior medewerker backoffice 

burgerzaken 

Facilitair Medewerker 

2. Senior dienstverl.consulent Medewerker KCC Administratief medewerker DIV 

3. Afdelingshoofd Medewerker Communicatie Medewerker DIV 

4. Senior communicatie adviseur  Applicatiemedewerker DIV/Website 

5. Communicatie adviseur  Medewerker Communicatie 

6. Medewerker communicatie  Beleidsadviseur Communicatie 

7.   Beleidsadviseur Facilitair 

8.   Afdelingsmanager 
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9.   Lingewaal heeft geen KCC. Door 

receptie worden wel werkzaamheden 

voor Burgerzaken verricht (Betreft 

uitreiking reisdocumenten en 

rijbewijzen van 13.00 tot 17.00 uur). 

De medewerkers Burgerzaken vallen 

onder Maatschappelijke Zaken en zijn 

hier niet opgenomen in werkveld 

Dienstverlening. 

Wat betreft facilitaire functies wordt 

in BWB bekeken of dit gezamenlijk 

met Culemborg, Tiel en Geldermalsen 

kan worden ondergebracht 

(onderzoek Business case door EY). 

 

Ook het Wmo-loket hoort bij 

burgerzaken. BZ, Wmo-loket en 

vergunningen hebben een eigen 

dienstverleningspoot: vanuit de 

receptie zet de medewerker het 

telefoontje door naar de backoffice. Er 

is één ontvangstpositie (receptie).  

 

Geldermalsen Neerijnen Lingewaal

Functies horende bij werkveld Dienstverlening 

Het betreft hier de functies die horend bij het werkveld Dienstverlening. Vervolg 
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Aantal kwetsbare functies 

Het betreft hier éénpitters, specifieke functies en/of functie die u om een andere reden als kwetsbaar 

beoordeelt. 

 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

Aantal kwetsbare  

functies 

B consulenten bij burgerzaken  met 

bepaalde kennis gebieden. 2 

functies. Verder is de beperkte 

formatie überhaupt een 

kwetsbaarheid. Bij ziekte e.d. is er 

geen speelruimte.  

3 3x backoffice medewerkers  

burgerzaken met ieder zijn 

specifieke functies, 1 

fulltime, 2x 25 uur 

3 medewerkers in de 

frontoffice kunnen 

vervangen worden door de 

backoffice, dit is daardoor 

niet zo kwetsbaar, maar 

zorgt wel voor (extra) 

kwetsbaarheid bij de 

backoffice.  
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Geldermalsen

Erg lastig om precies aan te geven om hoeveel kwetsbare functies het gaat. Door de huidige manier van werken hebben 

we zoveel mogelijk opgevangen. Kwetsbaarheid zit hem vooral bij bepaalde vakkennis (naturalisatie, BRP, zelfevaluaties). 

Neerijnen

Senior medewerker backoffice burgerzaken

Medewerker APV vergunningverlening

Medewerker Communicatie

Lingewaal

Adviseur Communicatie en Facilitair: deze kennis is niet dubbel aanwezig. Kleine zaken kunnen wel doorgang vinden, maar 

snelle invulling bij vertrek is noodzakelijk. Bij ziekte facilitaire medewerkers is verschuiving mogelijk (pooltje van 

medewerkers). Bij Burgerzaken zijn kwaliteit BRP, naturatisatie en Opties, zelfevaluaties  audits BRP en Reisdocumenten en 

verkiezingen kwetsbaar door specialistische functies. 

Burgerzaken: kwaliteit BRP, naturalisatie en opties, zelfevaluaties, audits BRP en reisdocumenten, Verkiezingen. Dit zijn de 

ingewikkelde vragen waardoor kwetsbaarheid ontstaat. In de backoffice is er een specialist per vakgebied die de vragen 

moet kunnen beantwoorden en is er één iemand aangewezen die de specialist moet kunnen vervangen. BRP, naturalisatie 

zijn kwetsbaar vanwege expertise; maar hierop sparren medewerker met de IND of wordt er ingehuurd. Medewerkers zijn 

best goed in staat om op concrete ontwikkelingen in te spelen, maar ze hebben verder hun handen vol aan de basistaken; 

er is beperkt ruimte voor innovatie (dit vraagt bovendien om andere vaardigheden en competenties van de medewerkers).

Toelichting kwetsbare functies  (graag aangeven welke functies het betreft):
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

In welke documenten zijn het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau voor het werkveld Dienstverlening 

vastgelegd? 

 

 Geldermalsen Neerijen Lingewaal 

1. Op afstand en op maat  Informatiebeveiligingsplan BRP & 

Reisdocumenten voor burgerzaken 

Servicenormen 

2. Diverse KTO’s Collegeprogramma Collegeprogramma  

3. Audits en zelfevaluaties Servicenormen Manifest van Lingewaal 

4. Afdelingsplan Communciatienota Waar staat je gemeente 

5.  Nota Burgerparticipatie Audits (zelfevaluatie met Burgerzaken). 

Beperkt alleen in de functie van 

beveiligingsfunctionaris 

6.   Concernplan 

7.   Nota burgerparticipatie 

8.   Communicatievisi 

9.   Burgerzaken:  jaarlijkse Zelfevaluatie audits 

BRP en Reisdocumenten. Werkzaamheden 

mbt de bijhouding van de BRP en de 

burgerlijke stand. 

10.   Er zijn servicenormen afgesproken, geen 

aparte afspraken m.b.t. kwaliteitsniveau voor 

de dienstverlening. Wel is in de handboeken 

vastgelegd wat er moet gebeuren (o.b.v. wat 

wettelijk is voorgeschreven) 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Status  

(bv. conform ambitie) 

1. Beoordeling KTO op 7 

niveau 

80% van de vragen 

afhandelen in het KCC. Door 

de (onder)bezetting kan dit 

niet altijd gerealiseerd 

worden. Bij te weinig 

personeel wordt er van 2 

naar 1 telefoon overgegaan 

Afhandeling aan vragen 

binnen wettelijke termijnen: 

Vragen worden zo snel 

mogelijk afgehandeld en bij 

complexe vraagstukken 

wordt bijvoorbeeld tijdig 

aangegeven dat de termijn 

niet gehaald wordt.  

 

Geldermalsen: KTO 6.8 in 2014 

(afgerond 7)  

Lingewaal: Er wordt op een 

hoog niveau gewerkt, wat blijkt 

uit de uitkomsten van de 

gehouden audits en het  2-

jaarlijkse 

tevredenheidsonderzoek onder 

onze burgers waarbij 

Burgerzaken uitzonderlijk hoog 

scoort t.o.v. het landelijk 

gemiddelde. 
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2. Afhandeling aanvragen 

binnen afgesproken 

termijn 

Burgerparticipatie. Nota 

recent vastgesteld, 

opleidingstraject voor 

medewerkers volgt nog. 

Eerste stappen worden 

gezet. 

Webrichtlijnen hanteren  

3. Aanbieden van digitale 

producten dusdanig dat 

gebruik omhoog gaat 

 Telefonische bereikbaarheid 

en beantwoording volgens 

servicenormen 

 

4. Website volgens 

richtlijnen 

   

5. Telefonie conform 

vastgestelde normen 

   

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Status  

(bv. conform ambitie) 

 

AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van? vervolg 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

Hoe wordt het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau gemonitord/gecontroleerd (bv. uren schrijven, 

evaluatieformulieren, indicatoren, producten, etc.)? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Telefonie, monitoring en rapportages Evaluatie waardedocumenten en BRP Kwartaalrapportages aan B&W 

2. Indicatoren begroting en afd.plan Verplichte rapportages komende uit 

Informatiebeveiligingsplan 

Maandelijkse 

Managementrapportages 

3. Monitoring van 

werkvoorraad/afhandeling aanvragen 

Inhoudelijke controles en 

steekproeven 

P&C cyclus irt concernplan/begroting 

4. 1x per 3 jaar een KTO en/of 

tel.bereikbaarheids onderzoek 

 Pragmatisch aansluiten bij monitor 

acties van bijv, Kamer van 

Koophandel, Berenschot, KING etc.  

5.   Audits (op digiD en zelfevaluatie)  

6.   BZ: Jaarlijkse Zelfevaluatie audits 

BRP en Reisdocumenten.  2 jaarlijkse 

KTO.  

7.   Kwaliteit Wmo(loket) wordt 

gemonitord door mee te kijken wat 

er in het loket gebeurt, 

steekproefsgewijs controles uit te 

voeren in mandaat genomen 

besluiten voor te leggen aan de 

portefeuillehouder, 

klanttevredenheidsonderzoeken en 

klantvolgsysteem.  

 



C1 | Format Dienstverlening

AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

Hoe wordt er gestuurd op het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. kosten, doelstellingen 

(kwalitatief/kwantitatief), activiteiten, etc.)? 
 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Doelstellingen en prio’s in afd.plan en 

begroting 

Inhoudelijke coördinatie burgerzaken 

door seniormedewerker 

P&C cyclus 

2. Training van medewerkers  Portefeuillehoudersoverleg Opleidingsplan 

3.  PCF-cyclus Gesprekscyclus 

4.  P&O cyclus functioneren/beoordelen  
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

Wat zijn de knelpunten binnen het werkveld die het halen van de ambities belemmeren? Waarom is dit een 

knelpunt? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Tijd/werkdruk Geen knelpunten Optimalering op gebied van digitale 

dienstverlening en 

informatieveiligheid. We zijn mede 

afhankelijk van externen. Ook is niet 

altijd duidelijk welke grote 

investeringen dit in toekomst met zich 

mee brengt 

2. 

 

 

 

 

 

 

ICT: beperkte beschikbaarheid van de 

ICT-dienst voor ondersteuning 

 Er is een bepaalde kwetsbaarheid 

vanwege het kleine team; als iemand 

ziek is dan moet er snel een oplossing 

gevonden worden.  
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

Zijn er binnen het werkveld bepaalde taken waar achterstanden op zijn ontstaan waardoor het 

ambitie/kwaliteitsniveau niet kan worden gehaald? Hoe zijn deze achterstanden ontstaan?  

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

 Geen achterstanden, maar 

ontwikkeling naar digitale 

dienstverlening loopt wel vertraging 

op doordat de ICT beperkend is en er 

weinig tijd beschikbaar is.  

Geen achterstanden Geen grote structurele achterstand, Er 

begint een achterstand te ontstaan 

m.b.t. de modernisering GBA, maar 

dit is in lijn met de planning die zelf 

door het Rijk met 2 jaar is verlengd.  
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld Dienstverlening in de drie gemeenten, in 
GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken. 

 

GNL-verband Geldermalsen –  

Lingewaal 

Lingewaal –  

Neerrijnen 

Geldermalsen – 

Neerrijnen 

Modernisering GBA, dit 

hebben de 

gemeentesecretarissen 

afgesproken in een overleg 

om dit gezamenlijk op te 

pakken met alle gemeenten 

in regio rivierenland.* 

 Communicatie sociaal 

domein 

 

BRP onderzoek in kader van 

GNL of hier een quickwin te 

maken is. BRP vraagt extra 

eenmalige hoge ICT 

investeringen (opdracht drie 

secretarissen) 

 Sociaal domein: Uitwisseling 

van kennis zodat het wiel 

niet opnieuw uitgevonden 

hoeft te worden 

 

 
* Opmerking Modernisering GBA: In Lingewaal is de hardware aan vervanging toe en tevens moet er door de modernisering GBA er nieuwe software gekocht 
worden. Lingewaal heeft PinkRoccade, Geldermalsen en Neerijnen Centric. Nu de vraag of de gemeenten dit nog zelf doen of gezamenlijk aanschaffen, in 2018 moet 

het operationeel zijn met een geschatte doorlooptijd (volgens BZK) is anderhalf jaar voor één gemeente. Gezamenlijke aanschaf zal de doorlooptijd niet verkorten. 
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld Dienstverlening in de drie gemeenten, 
anders dan in GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken en de samenwerkingspartners. 

 
 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. BWB-post, email, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 

te Tiel. De omgevingsvergunningen 

zijn daar ondergebracht. De 

frontoffice van de ODR is 2 dagdelen 

per week aanwezig in het kasteel om 

burgers te woord te staan. 

Geen anders dan voornemens BWB 

2. BWB- ICT ondersteuning 14-0418 samen met Zaltbommel en 

Maasdriel. 

 

3  ODR - omgevingsvergunningen Regionale stuurgroep dienstverlening 

(voor de kennisbank en website). 

Hieraan nemen deel: Zaltbommel; 

Maasdriel; Geldermalsen, Culemborg 

en Tiel. Waarbij Neerijnen alleen 

deelneemt voor Kennisbank. 

 

Voor Burgerzaken wordt door 

Lingewaal veel samengewerkt met  

gemeente Buren, die hebben ook 

PinkRoccade en het kwaliteitsniveau 

is daar ook hoog. 
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QUICK WINS werkveld Dienstverlening in de drie gemeenten 

Op welke taken is het mogelijk om op korte termijn met de drie gemeenten onderling of één van de drie 

gemeenten samen te werken (‘laaghangend fruit)? 

 

 GNL-verband Geldermalsen - 

Lingewaal 

Lingewaal - Neerrijnen Geldermalsen – 

Neerrijnen 

1. Visie ontwikkelen op gebied 

van dienstverlening 

   

2. Afstemmen van digitale 

producten en wijze van 

aanbieden 

   

3. Samenwerken zelfevaluaties 

en BRP ontwikkeling (incl 

bijkomende audits) 

   

4. Pool van medewerkers voor 

de frontoffice burgerzaken 

en telefonie. 

   

5. Intensiever samenwerken en 

delen personeel bij 

woordvoering en 

communicatie 

   

6. Kennisdeling    

7. Uitwisseling 

personeel/kennis (vgl> 

bijeenkomst communicatie)  
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HUIDIGE SITUATIE werkveld Sociaal Domein in de drie gemeenten  

Taken werkveld Sociaal Domein 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1.  Transitie en transformatie  

jeugdzorg 

Contractbeheer   

Jeugd GezondsheidsZorg 

Jongerenwerk 

JOPs 

Jeugd & Veiligheid 

Jeugdbeleid 

School-maatschappelijk Werk 

Regiegroep Jeugd 

Jongeren voor jongerenproject 

Jeugdzorg Wmo (beleid en uitvoering) 

2. Transitie en transformatie Wmo 

Contractbeheer 

Voorzieningen (Algemeen en 

Individueel) 

Cliëntenparticipatie 

Vluchtelingenwerk  

volwasseneducatie 

Cliëntondersteuning 

AMW 

Eigen Kracht Conferenties 

Wmo Jeugd (beleid en uitvoering) 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

3. Welzijn  

Sociaal Cultureel werk 

Vrijwilligerswerk/mantelzorg 

Buurtontmoetingspunt Deil  

Geriatrisch netwerk 

Ambassadeur Zelfredzaamheid  

Ouderenwerk + opplussen 

vrijwilligersbeleid 

Participatie (werk en Inkomen) Sociale Zaken (participatie) 

4. Beleid Participatiewet  

Inburgering 

Minimabeleid 

Schuldhulpverlening 

Passend onderwijs en 

onderwijshuisvesting 

Onderwijs (inclusief leerplicht en 

leerlingenvervoer en 

kinderopvang/gastouders) 

5. Gezondheid 

GGD/basisgezondheid 

Alcoholmatiging 

Drugsbeleid 

AMW 

OpenbareGeestelijkeGezonZorg 

Anti- discriminatie 

Wet tijdelijk huisverbod 

Subsidieverlening Sport 

 

 

HUIDIGE SITUATIE werkveld Sociaal Domein in de drie gemeenten  

Taken werkveld Sociaal Domein 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? Vervolg 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

6. Onderwijs 

Passend onderwijs 

KOV- en PSZ-en beleid 

Huisvesting  

Leerlingenvervoer 

Doelgroepenvervoer (inclusief 

regiotaxi en basismobiliteit) 

Combinatiefuncties 

Onderwijsachterstanden 

VVE 

Leerlingenvervoer Dorpshuizen 

 

7. Sport Sport Subsidie 

8. Kunst en Cultuur 
Bibliotheek 
Cultuurbeleid  

Mediabeleid 

Cultuur Beleid begraafzaken 

 

9. Huisvesting Maatschappelijke 
Organisaties.  
Klokhuis en de Pluk  
IHP 
Onderhoud dorpshuizen  

Speeltuinen. 

Gezondheid Zwerfdieren 

 

 

HUIDIGE SITUATIE werkveld Sociaal Domein in de drie gemeenten  

Taken werkveld Sociaal Domein 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? Vervolg 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

10. Kernteam Sociaal team Basisvoorzieningen in de kernen 

(projecten MFA, Brede School en 

Woonservicezone) 

11.   Toerisme en Recreatie (inclusief 

NHW) 

12.   Kunst en cultuur 

13.   Passend onderwijs 

14.   Sociaal team als frontoffice 

15.   Wmo-loket als frontoffice voor 

enkelvoudige vragen 

 

HUIDIGE SITUATIE werkveld Sociaal Domein in de drie gemeenten  

Taken werkveld Sociaal Domein 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? Vervolg 
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Uitbesteding werkveld Sociaal Domein 

Het gaat hier om vaste taken binnen het werkveld die de gemeente structureel heeft uitbesteed aan bijv. een 

andere gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een bedrijf (dus geen tijdelijke inhuur). Het benoemen 

van de taak is voldoende; SvdL doet check bij FIN om inzichtelijk te krijgen om welke bedragen het hierbij 

gaat. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal  

1. Per 1/1/16 Werkzaak 

Uitvoering participatiewet,     

(minimabeleid, bijzondere bijstand en 

schuldhulpverlening gaan niet naar 

Werkzaak) 

Uitvoering backoffice Jeugdzorg (Tiel) Participatie is belegd bij de 

Gemeenschappelijke Regeling in Gorinchem 

bij RSD en Avelingen Groep (per 1/1/2016 

wordt dat één GR) Hierdoor valt Lingewaal 

onder de arbeidsmarktregio Gorinchem. 

De RSD voert de volgende taken voor ons 

uit: Minimabeleid, schuldhulpverlening, 

bijstand voor levensonderhoud, reïntegratie 

en handhaving. Beleid op het gebied van 

bijstandsverlening wordt ook door hen 

ontwikkeld, besluitvorming loopt via het BD 

en AB van de RSD. Hierin is Lingewaal 

bestuurlijk vertegenwoordigd.  

2.  Toezicht Leerplichtwet (Regio 

Rivierenland) 

Uitvoering backoffice Wmo (Tiel)  

3. Schuldhulpverlening Uitvoering backoffice Participatie 

(werk en Inkomen) (nu Tiel v.a. 

1/1/16 Werkzaak) 

 

4. Sociale recherche Leerplichttoezicht 

(regio rivierenland) 
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Functies horende bij werkveld Sociaal Domein 

Het betreft hier de functies die horend bij het werkveld Sociaal Domein. 

 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Dienstverleningsconsulenten  

(A,B,C,) tbv soza, wmo, 

minimabeleid, bijz bijstand, 

leerlingenvervoer, vluchtelingen. 

Adm.ondersteuning voor wmo, soza, 

appl beheer. 

NB per 1-1-16 gaan dienstverl.cons. 

voor soza naar Werkzaak 

Rivierenland (minima en bijz bijstand 

blijft in GDM) 

Beleidsmedewerker A 3 beleidsadviseurs Jeugd (waarvan 1 

tijdelijk tot 1/6/16 en 1 tijdelijk tot 

1/8 voor 7 uur per week) 

2. Teamleider tbv kernteam (wmo, 

jeugd, welzijn, zorg) 

NB in kernteam zitten 

dienstverlcons.wmo aangevuld met 

medewerkers die gedetacheerd zijn 

vanuit div organisaties als STMR en 

MEE. 

Beleidsmedewerker C 2 beleidsmedewerkers Wmo 

(waarvan 1 tijdelijk tot 1/6/16) 

3. Afdelingshoofd KCC en 

afdelingshoofd MRO 

Medewerker 1 beleidsmedewerker 

onderwijs/zwerfdieren 
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4. Beleidsmedewerkers; beleid & advies 

C,D,E 

Beleidsmedewerker B 1 beleidsadviseur R&T en Kunst en 

cultuur 

4 Wmo consulenten (beleidsassistent) 

(waarvan 2 tijdelijk tot 31/12/15 en 

tot 1/6/16). Een van de Wmo 

consulenten is ook LPA 

2 Wmo admin ondersteuners 

(waarvan 1 tijdelijk tot 31/12/15) 

1 admin medewerker 

leerlingenvervoer/subsidie/verhuur 

gymzalen/leerplichtadministratie 

1 afdelingsmanager MZ (ook voor 

Burgerzaken) 

Vaste formatie van de afdeling 

Maatschappelijke Zaken is: 7.2 fte 

(zonder de afdelingsmanager = 1 

FTE) Zie voor de verdeling de bijlage. 

Functies horende bij werkveld Sociaal Domein 

Het betreft hier de functies die horend bij het werkveld Sociaal Domein. Vervolg  

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 
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Aantal kwetsbare functies 

Het betreft hier éénpitters, specifieke functies en/of functie die u om een andere reden als kwetsbaar 

beoordeelt. 

 

Toelichting (graag aangeven welke functies het betreft): 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

Aantal kwetsbare  

functies 

Zijn vwb afd MRO eigenlijk allemaal 

kwetsbare functies, gelet op 

beschikbare kwantiteit.   

Alle Als je de tijdelijke mensen 

eraf haalt, zijn we allemaal 

éénpitters behalve in het 

Wmo loket. 

Geldermalsen 

Afd. MRO:  

Wmo 0,9 fte, Participatie 0,3 fte (gaat naar Werkzaak), Gezondheid 0,5 fte, Sport 0,55 fte, Kunst&Cultuur 0,3 fte, 

Huisvesting Maatschappelijke organisaties 0,45, Jeugd 1,9 fte, Onderwijs 1.63 fte. Gezondheid en Welzijn (inclusief 

Sociaal Cultureel Werk; is hier boven niet genoemd) 1,65 fte. 

 

Neerijnen 

(Beleids)medewerkers hebben veel specifieke taken. Bij uitval is kennis weg en dient door een andere collega worden 

opgepakt.  

 

Lingewaal 

Als je de tijdelijke mensen eraf haalt zijn we allemaal eenpitters behalve in het Wmo loket. 

Het is maar de vraag of het Wmo-loket niet kwetsbaar is. Er zijn 2 vaste Wmo-consulente werkzaam (totaal 1.9 fte). 

Als 1 van beiden wegvalt heeft dit gelijk gevolgen voor de uitvoering. 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Sociaal Domein 

In welke documenten zijn het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau voor het werkveld Sociaal Domein 

vastgelegd? 

 

 Geldermalsen Neerijen Lingewaal 

1. Programmabegroting Collegeprogramma en 

programmabegroting 

Ambitie: Manifest van Lingewaal 

2. Collegeprogramma  Functiebeschrijving Collegeprogramma 

3. Plan van Aanpak Kernteam 

Diverse beleidstukken 

Allerlei verschillende 

Beleidsdocumenten  

Perspectiefnota 

4.   Beleidsplan Wmo/Jeugd 

5.   Programmabegroting 

6.   Uitvoering: vastgelegd in 

beleidsregels, uitvoeringsbesluiten 

en verordeningen. 

7.   Kwaliteitscriteria nieuwe taken 
liggen vast in beleidsstukken maken 
deel uit van informatietechnologie.  
Tevens is de gesprekscyclus een 
instrument. Ten aanzien van de 
kwaliteit in het Sociaal Team is dat 
vast gelegd in een startnotitie. 

 



C2 | Format Sociaal Domein

AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Sociaal Domein 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Status  

(bv. conform ambitie) 

1. Zie de hiervoor genoemde 

documenten 

Het leveren van goede 

kwaliteit waarbij voldaan 

wordt aan de gestelde 

(wettelijke) termijnen en 

eisen. 

Zie documenten die 

hierboven benoemd zijn. 

 

2. Jaarlijkse 

programmabegroting 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Sociaal Domein 

Hoe wordt het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau gemonitord/gecontroleerd (bv. uren schrijven, 

evaluatieformulieren, indicatoren, producten, etc.)? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Regionale monitoring is in 

ontwikkeling 

Uren schrijven  Uitvoeringsagenda manifest 

2. Evaluatieformulieren kernteam in 

ontwikkeling 

Het realiseren van een 

registratiesysteem voor monitoring. 

Evaluatie collegeprogramma 

3. BCF-afspraken Evaluaties P&C cyclus  

4. Gesprekscyclus (resultaatafspraken 

onderdeel) 

 Gesprekscyclus (resultaatafspraken 

maken deel uit van de 

gesprekscyclus) 

5.   De termijnen van verordeningen en 

dergelijke zitten in de 

informatiesystemen ingebed. 

6.   Van alles wat in de GR zit krijgen we 

elk kwartaal een bestuursrapportage. 

7.   Uren worden geschreven in Big Ben 

(ons inziens meer voor het kunstje). 

8.   Kwaliteit wmo(-loket): meekijken,  

steekproefsgewijs controles, 

voorleggen aan portefeuillehouder, 

klanttevredenheidsonderzoeken en 

een klantvolgsysteem 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Sociaal Domein 

Hoe wordt er gestuurd op het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. kosten, doelstellingen 

(kwalitatief/kwantitatief), activiteiten, etc.)? 
 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Budgetcyclus (bloesem- 

oogstrapportage en jaarrekening) 

Kwaliteit (voldoet de geleverde zorg 

aan de gestelde eisen) 

 

Zie hierboven 

2. Subsidieproces vlgns BCF-afspraken Kwantiteit (wordt voldoende zorg 

geleverd) 

 

 

3. Afdelingsplan met tussentijdse 

rapportering 

Kosten (uitgangspunt is dat de 

kosten binnen de ontvangen 

rijksvergoeding opgevangen moeten 

worden) 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

Wat zijn de knelpunten binnen het werkveld die het halen van de ambities belemmeren? Waarom is dit een 

knelpunt? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Krappe bemensing – nodig voor 

ontwikkelingen sociaal domein.  

Jeugdzorg/Wmo 

De uitvoering van de jeugdzorg is 

nieuw voor gemeenten en vraagt veel 

inzet en expertise. Met de huidige 

capaciteit is het niet haalbaar om op 

alle ontwikkelingen binnen 

jeugdzorg/wmo goed en tijdig te 

anticiperen. Om die reden wordt op 

dit moment de formatie aangevuld 

met externe inhuur en wordt samen 

met Geldermalsen en Lingewaal een 

medewerker (van Geldermalsen) 

gedeeld. 

Geen 

In het proces voorafgaand aan 

besluitvorming over de bestuurlijke 

ambities, nemen wij capaciteit en/of 

financien op ze uit te voeren, mee. 

Dezelfde aanpak hebben we bij 

projecten. Wanneer we gaandeweg 

knelpunten zien ontstaan, kijken we 

hoe deze op te lossen zijn. Indien 

nodig schalen we op naar college en 

eventueel naar de raad. 

2. ICT: 2 problemen: 

ICT in Geldermalsen is op dit moment 

erg zwak (verouderd en 

storingsgevoelig). In november as 

staat migratie gepland zodat deze 

problemen opgelost zouden moeten 

zijn.  

We missen actuele informatie mbt het 

sociaal domein, mn op financieel 

gebied (welke rekeningen gaan er 

komen van de zorgaanbieders bv) 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Dienstverlening 

Zijn er binnen het werkveld bepaalde taken waar achterstanden op zijn ontstaan waardoor het 

ambitie/kwaliteitsniveau niet kan worden gehaald? Hoe zijn deze achterstanden ontstaan?  

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

  Onderwijsachter- 

standenbeleid (VVE) 

Gemeente Neerijnen wil een actief 

beleid voeren om 

onderwijsachterstanden bij leerlingen 

te voorkomen c.q. te bestrijden. Met 

name VVE. Dit loopt vertraging op 

doordat andere taken voorrang 

dienen te krijgen. 

Voor zover wij kunnen bedenken zijn 

er geen echte achterstanden: Op 29/6 

heb ik alle controlinstrumenten 

doorgenomen met de gemeentesec 

en de controller. Dan gaat het over 

Programmabegroting, voorjaarsnota, 

bestuurlijke planning, 

projectenplanning, concernplan 

(inclusief afdelingsplan MZ) en de  

managementletter. Conclusie was dat 

de zaken op schema lopen of dat er in 

de marge afspraken zijn gemaakt 

over een aangepaste planning. De 

conclusie was dat nagenoeg alle 

taken die in uitvoering zijn conform 

de gemaakte afspraken met het 

college en de raad zijn. 
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld Sociaal Domein in de drie gemeenten, in 
GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken. 

 

GNL-verband Geldermalsen –  

Lingewaal 

Lingewaal –  

Neerrijnen 

Geldermalsen – 

Neerrijnen 

Mantelzorgbeleid Stichting Welzijn 

(Geldermalsen/Lingewaal) 

Overleg Inrichting sociaal 

team Neerijnen / Lingewaal  

Gezondheidsmakelaar GGD 

Delen van beleidsadviseur 

Jeugd Geldermalsen met 

Lingewaal en Neerijnen 

 Overleg vaststelling diverse 

beleidsdocumenten transitie 

jeugdzorg/Wmo 

mantelzorgondersteuning 

Stichting Welzijn GNL  Uitwisselen beleidstukken Overleg uitvoering Passend 

onderwijs 

Gezondheidsmakelaar GGD  Sociaal team Openbaar onderwijs 

(Fluvium) 

Welzijnsorganisatie  Communicatie sociaal 

domein  

 

Leerlingenvervoer.  

Informele samenwerking  uitwisseling van kennis zodat 

het wiel niet opnieuw 

uitgevonden hoeft te worden 

Geriatrisch netwerk 
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld Sociaal Domein in de drie gemeenten, 
anders dan in GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken en de samenwerkingspartners. 

 
 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Werkzaak Zie hierboven al eerder genoemd 

(o.a. leerplicht, werkzaak) 

GR RSD en Sociale werkvoorziening 

in Gorinchem 

2. Uitwerking transformatie in 

Regioverband 

Leerlingenvervoer (deel van Regio 

Rivierenland) & Regionaal jaarplan 

decentralisaties (Rivierenland) 

Op het gebied van onderwijs nemen 

we deel aan overleggen in de AV 

regio 

 

3  Toezicht leerplichtwet Bestuurlijk overleg openbaar 

onderwijs (Fluvium) (neerijnen-

geldermalsen-nederbetuwe) 

Regio Rivierenland: samenwerking op 

het gebied van het sociaal domein 

(regionaal jaarplan 2015), 

leerlingenvervoer. 

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 

(net gegund) en trapliften (loopt nu) 

Basismobiliteit 

Hulp in het huishouden. 

 



C2 | Format Sociaal Domein

QUICK WINS werkveld Sociaal Domein in de drie gemeenten 

Op welke taken is het mogelijk om op korte termijn met de drie gemeenten onderling of één van de drie 

gemeenten samen te werken (‘laaghangend fruit)? 

 

 GNL-verband Geldermalsen - 

Lingewaal 

Lingewaal - Neerrijnen Geldermalsen – 

Neerrijnen 

1. Nieuw beleid (ouderen, 

sport, leefbaarheid) / 

beleidsontwikkeling 

Uitvoering Wmo/Jeugd, 

Toetsing Wmo/jeugd, 

Admin afhandeling 

Wmo/jeugd 

 

 Geriatrisch netwerk 

2. Afspraken met lokale 

zorgaanbieders 

Home Start  Passend onderwijs 

3. Samenwerking Huisartsen: 

Pilot J-GGZ in de Ha-praktijk 

   

4. Wmo-beleidsplan    

5. Mantelzorgondersteuning (is 

net begonnen) 

   

6. Gezondheidsmakelaar GGD    

7. Jeugdzorg*    

8. Wmo 2015*    

9. Ondersteunen ontwikkeling 

Sociaal Team 

   

 

* Hierbij de opmerking dat de uitvoering van de Wmo en de jeugdzorg voor de gemeente Neerijnen is gemandateerd via 

een dienstverleningsovereenkomst aan de gemeente Tiel. 
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HUIDIGE SITUATIE werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling in de drie gemeenten  

Taken werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling 

Onder Ruimtelijke ontwikkelingen worden de volgende onderwerpen geschaard: ruimtelijke ordening (inclusief 

milieu, m.n. de beleidstaken), volkshuisvesting/wonen, economische zaken, toerisme, de 

bedrijfscontactfunctionaris, monumenten, projecten, grondbedrijf en vastgoed.  

 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1.  Beleidstaak (Ruimtelijke ordening, 

volkshuisvesting, milieu, 

burgerparticipatie en leefbaarheid, 

economische zaken, recreatie en 

toerisme, planeconomie, grondzaken, 

archeologie en cultuurhistorie, 

planschade) 

Bestemmingsplannen Maken en actualiseren van structuur- 

en bestemmingsplannen 

2. Projectleiding ‘grote projecten’ 

(bijvoorbeeld woonwijk De Plantage, 

Spoort Tricht en MFC) 

Projectleiding Opstellen en actualiseren  

ruimtelijk beleid 

 

3. Grondexploitatie Opstelling/ toetsing ruimtelijk beleid Behandelen en toetsen 

principeverzoeken 

4. Afhandeling (principe)verzoeken van 

derden 

Volkshuisvesting Leiden en begeleiden projecten op 

gebied van ruimtelijke ordening, icl 

realisering dmv PPS 

Begeleiden planschades. 

5. Advisering aan interne collega’s 

beleids- en beheerafdeling. 

Archeologie/ 

cultuurhistorie 

Grondzaken, incl opstellen en 

uitvoeren nota grondbeleid. 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

6. Advisering aan ODR (afwijkingen 

binnenplans en kruimelgevallen) 

Welstandsbeleid Project snippergroen.  

 

7. Linking Pin ODR Planschade Volkshuisvesting o.a. opstellen van 

een woonvisie, bestuurlijk en 

ambtelijk overleg met de 

woningbouwvereniging en 

makelaars. Opstellen en uitvoeren 

van beleid voor startersleningen. 

8. Bezwaar en beroep RO-besluiten. Planeconomie Planeconomie. Dit is uitbesteed aan 

een buro (Metrum). Jaarlijkse 

evaluatie vindt plaats met de teams 

die verantwoordelijk zijn voor de 

grondexploitaties bestaande uit een 

ro en civieltechnisch medewerker 

onder leiding van de medewerkster 

grondzaken. Daarnaast wordt 

tweemaal per jaar het college en de 

raad op de hoogte gesteld van de 

voortgang. 

9.  Principeverzoeken van derden 

afhandelen 

Milieu: alle beleidsmatige taken op 

gebied van milieu zijn niet naar de 

ODR maar achtergebleven in de 

organisatie 

10.  Milieubeleid  

11.  Regievoering ODR  

 

Taken werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? Vervolg 
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Uitbesteding werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling 

Het gaat hier om vaste taken binnen het werkveld die de gemeente structureel heeft uitbesteed aan bijv. een 

andere gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een bedrijf (dus geen tijdelijke inhuur). Het benoemen 

van de taak is voldoende; SvdL doet check bij FIN om inzichtelijk te krijgen om welke bedragen het hierbij 

gaat. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Planschade (inhuur) Planschade Technische opstelling 

bestemmingsplannen 

2. Stedenbouwkundige (projectbasis) Second opinion grondexploitatie Opstellen concept-ruimtelijke visies / 

beeldkwaliteits-plannen 

 

3. Productie van ruimtelijke plannen Stedebouwkundige Stedenbouwkundige toetsen 

4. Second opinion grondexploitatie Bestemmingsplannen Opstellen en actualiseren 

grondexploitaties.   

 

5. Bouwbegeleiding (projectbasis)  Financiële doorrekening ruimtelijke 

plannen 

6.   Alle uitvoerende taken op het gebied 

van VTH zijn ondergebracht bij de 

ODR in Tiel (milieu) 
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Functies horende bij werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling 

Het betreft hier de functies die horend bij het werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1.  Teamleider (1x) Beleidsmederker RO (3x) Afdelingshoofd RZ 

2  Projectleider (2x) Beleidsmedewerker RO/VHV-zit in 

takenpakket van 1 beleidsmed RO 

Beleidsadviseur RO (32 uur niveau 

10) 

3  Beleidsmedewerker RO (3x) Beleidsmedewerker RO/cultuurhistorie 

(1x) 

Medewerker beleidsuitvoering (36 uur 

niveau 9) 

4   Medewerker (3x PT) Planeconomie en overeenkomsten 

(2x) Economische zaken en toerisme 

(1) 

 

Beleidsassistent (27 uur nivea 8) 

 

5  Planeconoom (1x) 

 

Regisseur ODR/Beleidsmed. Milieu 

(1x) 

Medewerkster grondzaken 

(beleidsadviseur, niveau 9 18 uur) 

 

6.  Beleidsmedewerker milieu, 

leefbaarheid en burgerparticipatie 

en regisseur ODR (1x) 

 Medewerkster Volkshuisvesting 

(beleidsassistent, niveau 8, 18 uur) 

7.  (Beleids)medewerker grondzaken 

(2x) 

  

8.  Beleidsmedewerker VHV (1x)   

9.  Beleidsmedewerker 

EZ/recreatie/toerisme en 

bedrijfscontactfunctionaris (1x) 

  

10.  Beleidsmedewerker landschap, 

cultuurhistorie en archeologie (1x) 

  

11.      Beleidsadviseur milieu 
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Aantal kwetsbare functies 

Het betreft hier éénpitters, specifieke functies en/of functie die u om een andere reden als kwetsbaar 

beoordeelt. 

 

Toelichting (graag aangeven welke  

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

Aantal kwetsbare  

functies 
5 6 4 

Geldermalsen:  

Eénpitters: 

- Planeconoom 

- EZ, recreatie & toerisme 

- Volkshuisvesting 

- Cultuurhistorie, landschap en archeologie 

- Milieubeleid (inclusief regisseur ODR, burgerparticipatie en leefbaarheid) 

RO-werkzaamheden zijn vaak dossier- of locatiespecifiek. Functies zijn niet per definitie kwetsbaar, maar het 

vervangen van een collega halverwege een proces vraagt vaak veel inleeswerk. 

Neerijnen:  

Het betreft de functies: Volkshuisvesting, Planeconomie, Cultuurhistorie/Archeologie en Welstandsbeleid, milieu, 

toerisme 

Lingewaal:  

- Ontbreken planeconoom. 

- Ontbreken medewerker economisch beleid. 

- Medewerker volkshuisvesting (eenpitter) 

- Medewerker grondzaken (éénpitter)  

- Geen capaciteit voor economische zaken 

- Milieu is een éénpitter 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

In welke documenten zijn het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau voor het werkveld Ruimtelijke 

Ontwikkeling vastgelegd? 

 

 Geldermalsen Neerijen Lingewaal 

1. Programmabegroting Collegeprogramma Manifest van Lingewaal 

2.  Structuurvisie en uitwerkingen Werkplan Neerijnen 2015 Collegeprogramma 

3 Thematische beleidsnota’s Bestemmingsplannen en 

verschillende (beleids)visies 

Bestemmingsplannen zijn op orde 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Status 

(bv. conform ambitie) 

1. Programmabegroting. In 

programmabegroting zijn 

speerpunten en 

resultaatindicatoren 

vastgelegd. 

Programmabegroting en 

collegeprogramma. Alle 

bestemmingsplannen en 

overige beleidsstukken 

(w.o. woonvisie, 

cultuurhistorie, 

welstand, etc.) zijn 

actueel. 

Realiseren doelstellingen 

uit manifest en 

collegeprogramma. We 

liggen  op koers. Op RO 

en VHV doelstellingen is 

de basis gelegd door het 

vaststellen van actuele 

bestemmingsplannen en 

een woonvisie. 

Neerijnen: conform 

2. Algemene mandaatregeling Verzoeken worden 

binnen de gestelde 

termijnen afgehandeld. 

Verzoeken worden binnen 

de gestelde termijnen 

afgehandeld. 

Neerijnen: conform 

3. Aanleverafspraken richting 

B&W en gemeenteraad (LTA) 

Dienstverleningsovereen

komst met ODR incl. 

mandaatregeling. 

 Neerijnen: conform 

4 Afspraken met ODR en 

mandaatregeling 

   

5 Coördinatieverordening & 

beleid mbt VVGB. 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

Hoe wordt het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau gemonitord/gecontroleerd (bv. uren schrijven, 

evaluatieformulieren, indicatoren, producten, etc.)? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Begrotingscyclus (bloesem- en 

oogstrapportage, jaarrekening) 

Uren schrijven Evaluatie Manifest 

2. Afdelingsplannen (halfjaarlijkse 

stavaza / update) 

Functioneringsgesprekken Jaarrekening en p en c cyclus. 

 

3. Coalitieprogramma & LTA beoordelingsgesprekken  

4. Prestatieafspraken in 

beoordelingscyclus. 

PCF cyclus Plannings- functionering en 

beoordelingsgesprekken. 

   Vierjaarlijksbeleidsplan milieu 

(jaarverslagen en jaarplannen college 

en raad) 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

Hoe wordt er gestuurd op het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. kosten, doelstellingen 

(kwalitatief/kwantitatief), activiteiten, etc.)? 
 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Opname in bovengenoemde stukken. Functioneringsgesprek Overleg MT / B&W bij begro-

tingsbehandeling 

2. Besluiten- en actielijsten van raad, 

commissie en college. 

idem Bij de tussenrapportages en de 

gesprekscyclus. 

3. Bilaterale overleggen tussen 

Teamleider en Wethouder. 

idem Co overleggen met de bestuurders. 

Structureel overleg college mt 

4.   Milieu aan de hand van het beleid, 

jaarplan (incl. financieel) 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

Wat zijn de knelpunten binnen het werkveld die het halen van de ambities belemmeren? Waarom is dit een 

knelpunt? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Procedures met fatale termijnen 

vragen veel tijd en hebben prioriteit 

Geen. Soms lastig om alle wet- en 

regelgeving tijdig te implementeren 

Jaarlijks komen er veel nieuwe niet 

voorziene kansen. Het is moeilijk hier 

kwalitatief en kwantitatief actueel op 

in te kunnen spelen. Daarnaast zijn de 

bestuurlijke ambities erg groot. 

2. Verzoeken van derden hebben soms 

prioriteit waardoor eigen ambities 

vertragen 

 Knelpunt milieu: beperkte formatie 

voor deze taak, planning is strak dus 

nieuwe onvoorziene taken zetten 

planning onder druk. 

3. Politieke of bestuurlijke 

besluitvorming die gedurende het 

proces wijzigt van koers 

  

4. Bij input vanuit 

samenwerkingsverbanden is het lastig 

om tijdig prioriteit te krijgen voor 

jouw gemeente. 

  

5. Actueel / tijdelijk: beperkte 

mogelijkheden voor vervanging bij 

ziekte / zwangerschap of andere 

afwezigheid. 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

Zijn er binnen het werkveld bepaalde taken waar achterstanden op zijn ontstaan waardoor het 

ambitie/kwaliteitsniveau niet kan worden gehaald? Hoe zijn deze achterstanden ontstaan?  

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Beschrijving werkprocessen nog 

onvoldoende geactualiseerd 

Geen Zoals eerder aangegeven zijn we 

“bij”. Probleem blijft de kwetsbaarheid 

in relatie tot de (nieuwe) ambities. 

 

2. Beleid voor kruimelgevallenregeling is 

nog niet geactualiseerd. 

 Voor economische zaken is geen 

capaciteit. Doet de medewerkster 

grondzaken er een beetje bij. 

3. Nog enkele (vanwege prioritering 

bewust opengelaten) ‘gaten’ in de 

actualiseringsslag voor 

bestemmingsplannen. 
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling in de drie 
gemeenten, in GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken. 

 

GNL-verband Geldermalsen –  

Lingewaal 

Lingewaal –  

Neerrijnen 

Geldermalsen – 

Neerrijnen 

Gezamenlijk RO-overleg met de 

Provincie (omdat provincie 

uitnodigt) 

 Waalweelde 

Pact van Loevesteyn. 

Windvisie ( en 

bestemmingsplan i.u.). Met 

Tiel. 

Landschapsontwikkelingsplan 

(alleen afstemming, geen 

uitvoering, is verzand)  

 Cie. Bezwaar en beroep Betuweroute/PHS 

(projectleider is gedeeld) 
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling in de drie 
gemeenten, anders dan in GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken en de samenwerkingspartners. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie Regio Rivierenland (EZ, recreatie en 

toerisme) 

Regio Rivierenland (EZ, recreatie en 

toerisme) 

2. Vrijkomende Agrarische Bebouwing 

(Regio Rivierenland) 

 Nw Hollandse Waterlinie.  

3.  Omgevingsdienst Rivierenland (milieu 

en wabo) 

ODR (milieu en wabo) Structureel overleg met Kleurrijk 

Wonen en Industriele vereniging 

Lingewaal. 

4. Periodiek ambtelijk overleg wonen 

met regiogemeenten (rivierenland) 

Periodiek ambtelijk overleg wonen 

met regiogemeenten (rivierenland) 

Periodiek ambtelijk overleg wonen 

met regiogemeenten (rivierenland) 

5. Inkoop in regioverband  Inkoop in regioverband Inkoop in regioverband 

6. Commissie beroep en bezwaar   
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QUICK WINS werkveld Ruimtelijke Ontwikkeling in de drie gemeenten 

Op welke taken is het mogelijk om op korte termijn met de drie gemeenten onderling of één van de drie 

gemeenten samen te werken (‘laaghangend fruit)? 

 

 GNL-verband Geldermalsen - 

Lingewaal 

Lingewaal - Neerrijnen Geldermalsen – 

Neerrijnen 

1. Alle taken (N)  Gebruikmaken van kennis 

en capaciteit. 

Windmolenpark samen 

blijven oppakken.  

2. Gebruikmaken van elkaars 

expertise (L) 

 Uniforme plannen 

ontwikkelen 

 

3.  Kennis delen    

4.  Structureel overleg starten 

om gemeenschappelijke 

delers te zoeken 

   

5. Inhuur van dezelfde bureaus 

voor planschade e.d. 

   

6. Harmoniseren / samen 

schrijven van milieubeleid 
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HUIDIGE SITUATIE werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten  

Taken werkveld Ruimtelijk Beheer 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1.  Buitendienst:  

Groenonderhoud, idem 

begraafplaatsen (onderhoud, 

grafdelven, voorlopen) Riolering, 

klussenbus, dierenweiden, 

gladheidbestrijding, afvalbakken, 

parkeerautomaten. 

Plaagdierbestrijding, 

weekmarktmeester 

Buitendienst: 

Groen en begraven, gebouwen en 

objecten, wegenonderhoud, 

Rioolonderhoud, 

Openbare Verlichting, 

Water. 

 

Projecten (integraal) 

Buitendienst:  

Groenonderhoud, idem 

begraafplaatsen (onderhoud, 

grafdelven, voorlopen) Riolering, 

klussenbus, gladheidbestrijding, 

afvalbakken,  Plaagdierbestrijding 

2. Wegbeheer (incl. Beleid) Binnendienst: 

Werkvoorbereiding en toezicht voor 

alle onder 1 genoemde taken. 

Beleidsadvies voor alle onder 1 

genoemde taken. 

Beleidsadvies voor Verkeer en 

Vervoer. 

Alles m.b.t. dieren  (van zwerfdieren 

tot dierplagen). 

Onderhoud 

wegen(asfalt/el./groen) 
 

3. Beheer kunstwerken 

(civieltechnisch), (incl. Beleid)  

Regievoering IBOR  

 
 

4. Beheer openbare verlichting, (incl. 

Beleid) 

 Beheer openbare verlichting 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

5. Beheer beschoeiingen, (incl. Beleid)  Beheer beschoeiingen 

6. Beheer Schoonhouden verhardingen, 

(incl. Beleid) 

 Schoonhouden wegen 

7. Coördinatie kabels en leidingen, (incl. 

Beleid) 

 Coördinatie kabels en leidingen 

8. Beheerplan riolering (VGRP), (incl. 

Beleid) 

 Onderhoud riolering 

 

9. Beheerplan gemalen / drukriolering / 

IBA’s, (incl. Beleid) 

 Beheer riolering en gemalen 

10. Netwerk waterketen regio 

rivierenland NWRR, (incl. Beleid)  

 Waterketen in regionaal verband 

11. Hemelwatertaken, (incl. Beleid)  Waterbeheer 

12. Gem. watertaak –  watersysteem, 

(incl. Beleid) 

 Bouw- en woonrijp 

 

13. Beheerplan Baggeren, (incl. Beleid)  Baggeren 

14. Verkeer en vervoer, (incl. Beleid)  Verkeer 

15. Verkeersveiligheid, (incl. Beleid)  NHW 

 

HUIDIGE SITUATIE werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten  

Taken werkveld Ruimtelijk Beheer 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? Vervolg 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

16. Verkeerseducatie, (incl. Beleid)  Gladheidbestrijding 

17. coördinatie uitvoeringsplanningen   Onderhoud  

18. Onderhoud wegbermen 

(verkeersveiligheid) 

 Groen(plantsoen/gazons) 

 

19. Onderhoud wegmarkering  Wegmarkering 

20. Meldpunt openbare ruimte  Bel & herstel lijn 

21. Advisering en toetsing gebruik 

openbare ruimte door derden 

 Calamiteitendienst 

 

22. Bebording, bebakening, VRI en 

parkeerautomaten 

 Bebording en meubilair 

23. Toezicht en handhaving openbare 

ruimte (domein 1) en betaald 

parkeren 

  

24. Piketdienst openbare ruimte   

25. Openbaar Groen beheer (incl Bomen, 

hondenpoep) 

 Zwerfvuil 

26. Begraafplaatsenbeheer, (incl. Beleid)  Begraafplaats beheer 

27. Sportveldenbeheer (alleen 

renovatie), (incl. Beleid)  

 Sportvelden onderhoud 

28. Gebouwenbeheer, (incl. Beleid)  Gebouwen beheer en onderhoud 

 

HUIDIGE SITUATIE werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten  

Taken werkveld Ruimtelijk Beheer 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? Vervolg 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

29. Kunstwerken beheer, (incl. Beleid)  Kunstwerken 

30. Interne Dienstverlening, catering, 

huisvesting, ondersteuning bij ( 

avond)vergaderingen, huwelijken, 

beveiliging gem.huis, interne 

milieuzorg, bouwkundig onderhoud 

gem. huis. Controller Basisregistratie 

persoonsgegevens, reisdocumenten 

en rijbewijzen. Ondersteuning 

financiën t.a.v. parkeerboetes. 

  

31. Realisatie van bovenstaande 

beheer/beleidsdisciplines. 

 Speeltuinen 

32. Secretariaat afd   

 

HUIDIGE SITUATIE werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten  

Taken werkveld Ruimtelijk Beheer 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? Vervolg 
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Uitbesteding werkveld Ruimtelijk Beheer 

Het gaat hier om vaste taken binnen het werkveld die de gemeente structureel heeft uitbesteed aan bijv. een 

andere gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een bedrijf (dus geen tijdelijke inhuur). Het benoemen 

van de taak is voldoende; SvdL doet check bij FIN om inzichtelijk te krijgen om welke bedragen het hierbij 

gaat. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Weginspectie Ja  Ja 
 

2. Opstellen 

beheer/beleidsplan 

Ja  Zelf/Extern 

 

 
 

3. Ontwerpen en opstellen 

contract 

Ja, ing. bureau’s  Meest zelf 

 
 

4. Uitvoering Ja, aannemers  Ja, aannemers 

5. Beheer en onderhoud div.partijen. Zowel 

aannemers als bureau’s 

 Op. Verlichting 

6. NWRR Netwerk 

waterketen regio rivierenland 

Nauwe samenwerking 10 

gemeenten en waterschap 

 Samenwerking regio 

7. IBA Beheer en Onderhoud Waterschap en is nu ook 

onderdeel van de 

NWRRsamenwerking 

 Uitbesteedt WSRL 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

8. Verkeerseducatie  

 

VVN Geldermalsen en de 

scholen voeren deze taken 

grotendeels uit 

 VVN en scholen 

9. Kolken reinigen Samen met gem. Culemborg  Aannemer 

10. Maaien wegbermen en 

onderhoud watergangen. 

aannemer  Aannemer 

11. Maaien gazons aannemer  Zelf 

12. Reiniging Avri  Aannemer 

13. Groenonderhoud kern 

Gdm 

Lander  Zelf en Avelingengroep 

14. Schoonmaak 

gemeentelijke gebouwen 

Lander  Avelingengroep 

 

Uitbesteding werkveld Ruimtelijk Beheer Vervolg 
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Functies horende bij werkveld Ruimtelijk Beheer 

Het betreft hier de functies die horend bij het werkveld Ruimtelijk Beheer. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1.  Beleidsmedewerker Openbare 

Ruimte 

Regisseur IBOR 

(contractmanagement, regie op beleid 

en uitvoering  

Afdelingsmanager(1) 

 

2  Beleidsmedewerker riolering  Beleidsadviseur(1) 

3  beleidsmedewerker Water  
 

Beleidsmedewerker(2) 

4   (senior) Beleidsmedewerker Verkeer  
 

Teamleider Groen(1) 

5  Teamleider Civiele Techniek & 

Handhaving 

 Beleidsassistent(2) 

6.  Projectleider openbare ruimte  Medewerker buitendienst(10) 

7.  Projectleider civiele techniek  Opzichter(1) 

8.  Verkeerskundig medewerker   

9.  Toezichthouder civiele techniek   

10.  Technisch tekenaar   

11.  Buitengewoon Opsporings 

Ambtenaar 

  

12.  Senior projectleider groen   

13.  Projectleider Groen   

14.  Medewerker Groen   
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

15.  Senior projectleider bouwkunde   

16.  Projectleider bouwkunde   

17.  Medewerker bouwkunde   

18.  Medewerker interne dienst.   

19.  Medewerker service beheer en 

onderhoud 

  

20.  Ondersteunend medewerker 

Financiën/ID 

  

21.  Administratief Medewerker   

22.  Afdelingshoofd   

23.  Teamleider buitendienst   

24.  Toezichthouder Groen   

25.  Voorman Technische Dienst   

26.  meewerkend voorman   

27.  medewerker buitendienst   

 

Functies horende bij werkveld Ruimtelijk Beheer 

Het betreft hier de functies die horend bij het werkveld Ruimtelijk Beheer. Vervolg 
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Aantal kwetsbare functies 

Het betreft hier éénpitters, specifieke functies en/of functie die u om een andere reden als kwetsbaar 

beoordeelt. 

 

Toelichting (graag aangeven welke functies het betreft): 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

Aantal kwetsbare  

functies 

4 Beleid 

3 CT 

2 BK + ID 

1 Gr 

1 Budi 

  

Geldermalsen: 

 

Bij Beleid: beleidsmedewerker verkeer, water, riolering en openbare ruimte (wegen/openbare 

verlichting/beschoeiingen/kunstwerken/schoonhouden verhardingen) 

Bij CT: technisch tekenaar en buitengewoon opsporingsambtenaar.  

Projectleider CT: onderdeel verkeerstechniek uit deze functie. 

Bij BK + ID: senior projectleider Bouwkunde en Medewerker Interne Dienst 

Bij Gr: senior projectleider Groen 

Bij budi: opzichter Groen 

 

Lingewaal 

Door kennis, ervaring en wisseling van taken is iedereen goed vervangbaar en veelal breed inzetbaar. 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

In welke documenten zijn het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau voor het werkveld Ruimtelijk Beheer 

vastgelegd? 

 

 Geldermalsen Neerijen Lingewaal 

1. Programmabegroting, programma 4 

en paragraaf 3, onderhoud 

kapitaalgoederen 

Er zijn beleids- en beheersplannen 

voor: 

– Wegen; 

– Openbare Verlichting; 

– Groen; 

– WRP; 

 

 

Groenbeheerplan(2019) 

Wegenbeheerplan(2020) 

Beh.pl. OV.(2018) 

Gladheidbestrijdingsplan(2016) 

Gebouwenbeheerplan(2025) 

Gem. Riolerings Plan(2016) 

Begraafplaatsen 

Programma van Eisen Openbare 

Ruimte 

Bestekken en overeenkomsten. 

Jaarplannen 
 

2.  Afdelingsplannen Voor de gebouwen wordt een MOB 

gehanteerd 

 

3 Beleids- beheerplannen   

4. 

 

HIBOR (handboek inrichting 

openbare ruimte) 

  

5. Nota bedrijfsvoering   
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van?  

 

 Geldermalsen Neerijnen* Lingewaal Status Lingewaal 

(bv. conform 

ambitie) 

Status 

Geldermalsen 

(bv. conform 

ambitie) 

1. Wegen: kwal niveau B  Groenbeheerplan 
 

CROW B Gdm: conform 

ambitie 

2. Kunstwerken: kwal 

niveau B 

 Wegenbeheerplan 
 

Basisniveau Gdm: conform 

ambitie 

3. Schoonhouden wegen: 

kwal niveau B 

 Op. verlichting 

 

Sober &  doelmatig Gdm: conform 

ambitie 

4. Openbare verlichting: 

kwal niveau sober en 

doelmatig 

 Gladheidbestrijdings

plan 

 

Doelmatig Gdm: conform 

ambitie 

5. Beschoeiingen kwal 

niveau: - A 

(binnenstedelijk 

zichtzijde)  

- B/C (overig 

binnenstedelijk) 

- D buitengebied 

 Gebouwen 

 

Conform ambitie Gdm: conform 

ambitie 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van? Vervolg 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Status Lingewaal Status 

Geldermalsen 

6. 

 

VGRP 2014-2018/BRP’s  VGRP 

 

Conform ambitie Gdm: conform 

ambitie 

7. Stedelijk waterplan 

deel 1 – de Visie 

 Begraafplaatsen CROW beeld B/ 

technisch C 

Gdm: conform 

ambitie 

8. Stedelijk waterplan 

deel 2 – het 

Uitvoeringsplan (is 

sinds 2014 opgenomen 

in het VGRP) 

 Actueel 

verkeersveiligheids-

plan 

Conform ambitie  Gdm: door langdurig 

traject met WSRL, 

loopt realisatie 

enkele jaren 

vertraging op. 

9. Baggerplan 

Geldermalsen 2015 - 

2029 

   Gdm: conform 

ambitie 

10. Mobiliteitsvisie 2007    Wensbeelden 

worden in zeer laag 

tempo gerealiseerd, 

door bijstelling 

budget in 2011/2012 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van? Vervolg 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Status Lingewaal Status 

Geldermalsen 

11. Mobiliteitsplan 

Geldermalsen 2008 

   Idem 

12. Wegcategorisering 

2013 

   Wensbeelden en 

tempo aangepast  

door bijstelling 

budget in 2011/2012 

13. Groenbeheerplan sober 

en doelmatig, met 

verdeling standaard, 

intensief en extensief 

   Gdm: conform 

ambitie 

14. Bomenbeheerplan: 

idem 

   Gdm: conform 

ambitie 

15. Bhp begraafplaatsen: 

intensief 

   Gdm: conform 

ambitie 

16. Bhp hekwerken: sober 

en doelmatig 

   Gdm: conform 

ambitie 
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 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Status Lingewaal Status 

Geldermalsen 

17. Bhp renovatie 

sportvelden: Goed 

   Gdm: conform 

ambitie. Door 

fusieperikelen 2 

clubs, loopt 

renovatie iets 

vertraging op. 

18. Bhp watergangen: 

sober en doelmatig 

   Gdm: conform 

ambitie 

19. Bhp gebouwen: sober 

en doelmatig 

   Gdm: conform 

ambitie 

20. Herziening bhp’s, 1 x 5 

jr 

   Gdm: conform 

ambitie 

21. Vervanginsinvestering 

meubilair en 

apparatuur. 

   Gdm: conform 

ambitie 

 

* Neerijnen: Voor alle onderdelen geldt dat deze worden beoordeeld op beeldkwaliteit op basis van de CROW-systematiek. 

 

AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van? Vervolg 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

Hoe wordt het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau gemonitord/gecontroleerd (bv. uren schrijven, 

evaluatieformulieren, indicatoren, producten, etc.)? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Inspecties D.m.v. schouwen (frequentie is des 

Avri's, > reslutaatverplichting). 

OV. Ind./Insp. 

 

2. Uitvoering/toezicht  Gladheid Ind./Insp. 

 

3. Klachten/meldingen  Gebouwen Insp. 

 

4. Bestuursrapportages  VGRP Insp. 

 

5 Afdelingsplannen  Begraafplaatsen Ind./Inspec. 

 

6. Groenonderhoud buitendienst: uren 

schrijven en monitoren 

 Wegen Ind./Inspec. 

 

7. Opdrachtgever/opdrachtnemerschap 

tussen beleid en CT/Budi 

 Speetoestellen Insp. 

 

8.   Bel&Herst. Ind. 

 

9.   PvE 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

Hoe wordt er gestuurd op het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. kosten, doelstellingen 

(kwalitatief/kwantitatief), activiteiten, etc.)? 
 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Beheerplannen Dit wordt jaarlijks vastgelegd in de 

DVO met Avri. 

Jaarplannen 

2. Projectopdrachten  Bestekken/Overeenkomsten 

 
 

3. Bestekken/opdrachten  Toezicht en Inspectie 

 
 

4.  Beheerplannen en VGRP zijn leidend   

5. Baggeren conform het baggerplan  Programma van Eisen OR 

6. De “wateropgave” 

Uitvoering ligt achter op de 

oorspronkelijke planning. Afweging 

kwaliteit in relatie tot 

maatschappelijke kosten en baten is 

en blijft leidend (is vooral ‘overleg’ 

met waterschap). 

  

7. Bestuursrapp, 

portefuillehoudersoverleg, 

werkoverleggen binnen de afdeling 

(bila’s, met senioren, teamleiders, 

medewerkers) 

  

 



C4 | Format Ruimtelijk Beheer

AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

Wat zijn de knelpunten binnen het werkveld die het halen van de ambities belemmeren? Waarom is dit een 

knelpunt? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Verouderde ICT omgeving en niet 

kunnen beschikken beschikbare ICT 

middelen maken bedrijfsvoering niet 

altijd even efficiënt. 

  

 

 

AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld Ruimtelijk Beheer 

Zijn er binnen het werkveld bepaalde taken waar achterstanden op zijn ontstaan waardoor het 

ambitie/kwaliteitsniveau niet kan worden gehaald? Hoe zijn deze achterstanden ontstaan?  

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. In z’n algemeenheid geen. M.u.v. de 

opmerkingen bij “ status” 
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten, 
in GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken. 

 

GNL-verband Geldermalsen –  

Lingewaal 

Lingewaal –  

Neerrijnen 

Geldermalsen – 

Neerrijnen 

Nog geen samenwerking Waterbeheer   

 NHW  PHS 

Een projectleider voor beide 

gemeentes (projectleider) 

LOP (beleid is met de drie 

gemeente, uitvoering per 

gemeente, budget is er uit  

   

Vooroverleg regionaal 

overleg verkeer en vervoer 

(naar provincie), A15 

corridor 
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten, 
anders dan in GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken en de samenwerkingspartners. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Raamcontract regio rivierenland 

beheer openbare verlichting 

Raamcontract regio rivierenland 

beheer openbare verlichting 

Raamcontract regio rivierenland 

beheer openbare verlichting 

2. Netwerkketen Regio Rivierenland Netwerkketen Regio Rivierenland Netwerkketen Regio Rivierenland 

3.  Regio Rivierenland (o.a regionaal 

inkoopbureau) 

Regio Rivierenland (o.a regionaal 

inkoopbureau) 

Regio Rivierenland (o.a regionaal 

inkoopbureau) 

4. Inkoop strooizout Inkoop strooizout Inkoop strooizout 

5. Regionaal overleg verkeer (  Openbare verlichting  

6. Regionaal convenant aanbesteding  Regionaal overleg verkeer  

7. Regionaal nutsoverleg  Regionaal convenant aanbesteding 

8. Gezamenlijke kabel en leiding 

handboek 

 Regionaal nutsoverleg 

9. Regionaal waterplan (informeel om 

bij te praten wat er in de gemeenten 

speelt) 

 Gezamenlijke kabel en leiding 

handboek 

10.   Regionaal waterplan (informeel om 

bij te praten wat er in de gemeenten 

speelt) 
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QUICK WINS werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten 

Op welke taken is het mogelijk om op korte termijn met de drie gemeenten onderling of één van de drie 

gemeenten samen te werken (‘laaghangend fruit)? 

 

 GNL-verband Geldermalsen - 

Lingewaal 

Lingewaal - Neerrijnen Geldermalsen – 

Neerrijnen 

1. Algemeen: Creëren van 

eenduidigheid in wijze van 

uitvoering onderhoud en 

contractvormen. Denk aan 

gezamenlijk moederbestek en 

gelijke omop- contracten, 

sportveldenrenovatie, maar 

ook m.b.t. inkoop van 

producten voor de interne 

dienst.  

Door voor te sorteren, kan dit 

op termijn eenvoudiger tot 

één verweven worden.  

   

2. Uitwisseling personeel bij 

krapte vs ruimte. 

   

3.  Materieel (budi), dan wel 

operationele uitwisseling 

budi’s 

   

4.  Kennisuitwisseling 

(beleid/uitvoering) 

   

5. Eenpitters onderzoek tav 

kwetsbaarheid/kansen/kosten 
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 GNL-verband Geldermalsen - 

Lingewaal 

Lingewaal - Neerrijnen Geldermalsen – 

Neerrijnen 

6. Gezamenlijke inkoop    

7. PHS    

8 Onkruidbestrijding op 

verharding 

   

9.  Maaibestekken    

10. Bestekken: de meeste staan 

nu al op de rit, maar het zou 

een mooie kans zijn om 

samen te doen 

   

11.  Straatvegen    

12. Kolken zuigen (zijn nu nog 

contracten voor met andere 

gemeenten zoals Culemborg 

tot 2018, maar evt. in de 

toekomst)  

   

13. Calamiteiten zoals 

gladheidsbestrijding (hierdoor 

komen ook de medewerkers 

in de verschillende gebieden 

en gemeenten 

   

 

QUICK WINS werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten 

Op welke taken is het mogelijk om op korte termijn met de drie gemeenten onderling of één van de drie 

gemeenten samen te werken (‘laaghangend fruit)? Vervolg 
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QUICK WINS werkveld Ruimtelijk Beheer in de drie gemeenten 

Op welke taken is het mogelijk om op korte termijn met de drie gemeenten onderling of één van de drie 

gemeenten samen te werken (‘laaghangend fruit)? Vervolg 

 GNL-verband Geldermalsen - 

Lingewaal 

Lingewaal - Neerrijnen Geldermalsen – 

Neerrijnen 

14. Gebouwenbeheer: inkoop, 

materiaal, 

onderhoudscontracten. 

Geldermalsen doet alles zelf, 

zou voor Lingewaal een 

uitkomst kunnen zijn 

   

15.  Waterbeheer    

16. Gezamenlijke piketdienst    

17.  Niet alleen als iets nieuws 
voordoet maar juist 
vooruitkijkend alvast 
beleid/advies/contracten 
naast elkaar leggen – nieuwe 
regelgeving OMOP komt 
eraan dus dat kan dan samen 
besproken worden 

   

18. Contracten naast elkaar 

leggen waar voordeel 

behaald kan worden 
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HUIDIGE SITUATIE werkveld APV en IVR in de drie gemeenten  

Taken werkveld APV en IVR 

Welke taken horen bij dit werkveld en hebben alle drie gemeenten deze taken? 

* Zie toelichting op taken Geldermalsen laatste pagina  

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1.  Integrale veiligheid 

 

Idem Lingewaal 

 

Integrale Veiligheid 

IVR – 

ondersteuning/beleid/advisering 

2. Crisisbeheersing  Rampenbestrijding 

3. Beleid: APV, bijzondere wetten, 

Drank- en Horecawet  

 APV – vergunning/beleid/advisering 

4. Vergunningverlening: 

- Drank- en Horecawet 

- APV +  Wet op de Kansspelen: 

deels JZ  

 

Grootste deel van APV vergunningen 

wordt gedaan door andere afdeling: 

KCC 

 Bijz.Wetten 

advisering/beleid/vergunningen 

belangrijk Drank en horeca 

5. Politie aangelegenheden    

6. Toezicht en handhaving Drank- en 

Horecawet (aansturen van 

toezichthouders, juridische opvolging 

van wat door toezichthouders is 

geconstateerd) 
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Uitbesteding werkveld APV en IVR 

Het gaat hier om vaste taken binnen het werkveld die de gemeente structureel heeft uitbesteed aan bijv. een 

andere gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een bedrijf (dus geen tijdelijke inhuur). Het benoemen 

van de taak is voldoende; SvdL doet check bij FIN om inzichtelijk te krijgen om welke bedragen het hierbij 

gaat. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal  

1. Wet tijdelijk huisverbod. Wordt 

uitgevoerd door gemeente Culemborg 

IVR (Lingewaal) Boa openbare ruimte (Gorinchem) 

2.  Drank- en Horecawet toezicht door 

Avri, ovk tot 1 jan 2016 (nog nader te 

bezien) 

 

Boa Drank- en Horeca Wet (AVRI) 

 

Boa Drank en Horeca (AVRI) 
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Functies horende bij werkveld APV en IVR 

Het betreft hier de functies die horend bij het werkveld APV en IVR. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. JZ beleidsadviseur IV/AOV IV/AOV Beleidsadviseur 

 

2. JZ consulent juridische zaken  Med.dienstverlening D/ 

vergunningverlener 

Medewerker  

 

3. KCC medewerker (x aantal uren voor  

vergunningen) 

Med. dienstverlening 

B/toezichthouder 

Beleidsuitvoering 

 

4. KCC medewerker (x aantal uren voor 

vergunningen) 

Med beleid en advies A/jurist (zit op 

andere afedeling) 

Administratief medewerker A 
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Aantal kwetsbare functies 

Het betreft hier éénpitters, specifieke functies en/of functie die u om een andere reden als kwetsbaar 

beoordeelt. 

 

Toelichting (graag aangeven welke functies het betreft): 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

Aantal kwetsbare  

functies 

2 Medewerkers JZ Alle Allemaal éénpitters 

Geldermalsen 

1. Functie APV en Bijzondere Wetten (o.a. Drank- en Horecawet) Voor deze functie is wel vervanging binnen taakveld 

JZ maar dit leidt direct tot een knelpunt (uren). Voor wat betreft de taken die door KCC3 worden gedaan: er zijn hier 

twee medewerkers parttime voor beschikbaar, waarschijnlijk is vervanging onderling geregeld.  

2. Functie adviseur integrale en openbare veiligheid. Voor deze functie is alleen vervanging in de rol van officier 

Bevolkingszorg voor de overige onderdelen van deze functie is geen vervanging.  

 

Eigenlijk alle functies door beperkte vervangbaarheid  

 

Neerijnen 

Integrale Veiligheid (IV) en ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV). Door het samen te doen en voor 2 

gemeenten is er een 1e aanspreekpunt en een 2e, maar het blijft kwetsbaar. 

 

De functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg (1e aanspreekpunt tijdens een ramp)/ de acute functie van AOV 

wordt vormgegeven middels een piket regeling voor GNL. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en 

beschikbaar. 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld APV en IVR 

In welke documenten zijn het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau voor het werkveld APV en IVR 

vastgelegd? 

 

 Geldermalsen Neerijen Lingewaal 

1. Programmabegroting  Idem Lingewaal Vier-jarenbeleid en jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma IVR 

(jaarlijks) 

2. Afdelingsplan Concernstaf   Regionaal Crisisplan 

3.   APV 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld APV en IVR 

Wat is het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. frequentie, werkwijze, termijnen, richtlijnen, 

doelstellingen, streefwaarden, etc.) en wat is daar momenteel de status van? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Status  

(bv. conform ambitie) 

1. Drank- en Horecawet: 

toezicht volgens vastgesteld 

ambitieniveau  

status: conform ambitie  

Idem als Lingewaal Streven naar een hoog 

niveau. Korte termijn 

afhandeling klachten etc. 

Leveren op tijd t.o.v. 

wettelijke termijnen en 

t.o.v. onze eigen 

jaarplanning. 

Alle Drank en Horeca 

vergunningen zijn up to 

date. 

 

Conform ambitie. 

Afhankelijk van 

criminaliteitscijfers maar 

conform ambitie 

 

2. IVP 2013-2016 plus 

jaarschijven. IVP is 

vastgesteld, jaarschijf wordt 

ieder jaar ter kennisgeving 

aan de raad aangeboden. 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld APV en IVR 

Hoe wordt het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau gemonitord/gecontroleerd (bv. uren schrijven, 

evaluatieformulieren, indicatoren, producten, etc.)? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Resultaten toezichthouders Drank- en 

Horecawet en cijfers overlast 

(aangeleverd door politie) worden 

gevolgd en op ad hoc basis wordt 

daar gevolg aan gegeven 

Idem als Lingewaal Evaluatie jaarprogramma B&W en 

raad informeren 

 

2.   Uren schrijven 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld APV en IVR 

Hoe wordt er gestuurd op het ambitie-, uitvoerings- en kwaliteitsniveau (bv. kosten, doelstellingen 

(kwalitatief/kwantitatief), activiteiten, etc.)? 
 

 Geldermalsen* Neerijnen Lingewaal 

1. IVP 2013-2016 

 

Idem als Lingewaal Door jaarprogramma, budgeten en 

capaciteit. 

 

2. Crisisbeheersing   Overleg portefeuillehouder 

 

* Toelichting Geldermalsen: 

Voor beide beleidsplannen geldt: er wordt niet structureel gestuurd, er wordt op ad hoc basis gestuurd. In de Bloesem- en 

in de Oogstrapportage wordt het verloop van de uitvoering in relatie tot de kosten verantwoord. 
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AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld APV en IVR 

Wat zijn de knelpunten binnen het werkveld die het halen van de ambities belemmeren? Waarom is dit een 

knelpunt? 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Beperkte JZ-capaciteit (in fte) voor 

Drank- en Horecawet kan behalen van 

ambities belemmeren 

Idem als Lingewaal Te veel zich actueel niet geplande 

zaken. (vergunningen en klachten) 

 

 

AMBITIE-, UITVOERINGS- EN KWALITEITSNIVEAU werkveld APV en IVR 

Zijn er binnen het werkveld bepaalde taken waar achterstanden op zijn ontstaan waardoor het 

ambitie/kwaliteitsniveau niet kan worden gehaald? Hoe zijn deze achterstanden ontstaan?  

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

 Geen achterstanden mede als gevolg 

van de inzet van een trainee 

(=tijdelijk). 

Geen Geen 
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HUIDIGE SAMENWERKING werkveld APV en IVR in de drie gemeenten, in GNL-
verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken. 

 

GNL-verband Geldermalsen –  

Lingewaal 

Lingewaal –  

Neerrijnen 

Geldermalsen – 

Neerrijnen 

Piket dienst in 

crisisbeheersing  

rampenbestrijding 

 IVR (medewerkers werken 

samen en dezelfde 

portefeuillehouder dus beleid 

geharmoniseerd) 

 

    

 

 

HUIDIGE SAMENWERKING werkveld APV en IVR in de drie gemeenten, anders 
dan in GNL-verband 

Inclusief toelichting over soort samenwerkingsverband/afspraken en de samenwerkingspartners. 

 
 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal 

1. Regionale werkgroep Drank- en 

Horecawet (Regio Rivierland: West 

Maas en Waal, Zaltbommel, 

Maasdriel, Buren., Neder-Betuwe, 

Tiel, Culemborg, Geldermalsen, 

Neerijnen, Lingewaal) 

Idem als Lingewaal RIEC 

 

2.   Buurtbemiddeling 

3    Burgernet 
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QUICK WINS werkveld APV en IVR in de drie gemeenten 

Op welke taken is het mogelijk om op korte termijn met de drie gemeenten onderling of één van de drie 

gemeenten samen te werken (‘laaghangend fruit)? 

 

 GNL-verband Geldermalsen - 

Lingewaal 

Lingewaal - Neerrijnen Geldermalsen – 

Neerrijnen 

1. Toezicht Drank- en 

Horecawet. Toezicht APV en 

bijzondere wetten: BOA 

samen. 

   

2. Integrale veiligheid en 

rampenbestrijding 

   

3. APV bijv. Eensluidend 

evenementenbeleid, maakt 

vergunningverlening 

makkelijk en toezicht  

   

4. Geharmoniseerde APV (ook 

onder druk politie)  
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 GNL-verband Geldermalsen - 

Lingewaal 

Lingewaal - Neerrijnen Geldermalsen – 

Neerrijnen 

5. Aansluiting vinden bij de 

andere twee gemeenten in 

geval van nieuw beleid (doet 

Neerijnen al)  

   

6. Samen processen opstellen 

of processen overnemen van 

elkaar.   

   

7. Planning 2016 

samenleggen/afstemmen 

   

8.  Meekijken: de voor- en 

nadelen van elkaars 

werkwijze meenemen 

   

 

Voor vergunningverlening geldt (voor Geldermalsen) dat deze taken zijn onderverdeeld, deels bij het KCC dus 

gaat samen met burgerzaken e.d.; moeilijk te ontvlechten  

QUICK WINS werkveld APV en IVR in de drie gemeenten 

Op welke taken is het mogelijk om op korte termijn met de drie gemeenten onderling of één van de drie 

gemeenten samen te werken (‘laaghangend fruit)? Vervolg 



C5 | Format APV/IVR

BIJLAGE GELDERMALSEN bij Tabel 1  

Inhoud taken 1 t/m 6 

 

Geldermalsen 

Integrale veiligheid 

- Opstellen en uitvoeren integraal veiligheidsbeleid (lokaal en districtelijk) 

- Voorzitten van jeugd- en veiligheidsoverleg en mede uitvoeren van acties die daaruit voortvloeien 

- Contactfunctionaris Veiligheidshuis 

- Contactfunctionaris voor politie en welzijnsinstellingen 

- Wet BIBOB organisatiebreed 

 

Crisisbeheersing 

- Meedraaien in de piketregeling voor de functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg 

- Meewerken aan regionale planvorming 

- Participeren in het regionale crisisbeheersingsoverleg (ambtelijk) 

- Advisering van de burgemeester m.b.t. het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio 

- Up-to-date houden van de lokale crisisorganisatie 

- Lid van de werkgroep planvorming van de veiligheidsregio 

- Contactpersoon voor de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

 

 



C5 | Format APV/IVR

Geldermalsen 

Beleid: APV, bijzondere wetten, Drank- en Horecawet  

APV  

- BBeleid, 

- APV backoffice (vraagbaak) 

- Aansturen toezicht (gedeeltelijk taak met afd. Ruimtelijk Beheer) 

- Juridische handhaving 

 

Vergunningverlening: 

- Drank- en Horecawet 

- APV +  Wet op de Kansspelen: deels JZ  

- APV behandelen aanvragen vergunningen grote evenementen* (= 5% van totale aantal aanvragen 

evenementen). * de overige APV vergunningen (waaronder evenementen) worden behandeld op een andere 

afdeling namelijk KCC3 

- WOK: alleen aanwezigheidsvergunning, overige aanvragen WOK door KCC3 

 

Politie aangelegenheden  

- Participeren in districtelijk veiligheidsoverleg (ambtelijk) 

- Advisering burgemeester voor het driehoeksoverleg 

- Voorbereiden en bijwonen portefeuillehoudersoverleg politie en veiligheid 

- Behandelen overlastzaken 

 

Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet (aansturen van toezichthouders, juridische opvolging van wat door 

toezichthouders is geconstateerd) 

 

BIJLAGE GELDERMALSEN bij Tabel 1  

Inhoud taken 1 t/m 6 Vervolg 



Bijlage D



Bijlage D  | Bestaande samenwerkingen GNL en verder 

Inhoud:

D1 Gemeenschappelijke Regelingen ‘groter dan’ GNL-verband

D2 Gemeenschappelijke Regelingen waarin 2 van de 3 

GNL-gemeenten deelnemen

D3 Samenwerkingsrelaties tussen de GNL-gemeenten per domein

D4 Samenwerkingsrelaties tussen 2 van de 3 GNL-gemeenten



D1 | Gemeenschappelijke regelingen
‘groter dan’ GNL-verband  (1)

Regio Rivierenland

• Partners: gemeente Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, 
Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. 

• Taken: de individuele en gemeenschappelijke belangenbehartiging en uitvoering 

gemeenschappelijke taken (algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid, verkeer, vervoer en 

waterstaat, economische zaken, onderwijs, cultuur en recreatie, sociale voorzieningen en 

maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en milieu, ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting).

• Gemeenten kunnen op basis van specifieke contracten taken afnemen op het gebied van: 

sociale recherche, regionaal meldpunt voortijdig schoolverlaten (RMC), leerplicht, gezamenlijke 

inkoop en inkoopadvies, onderzoek en ontwikkeling, informatisering en automatisering.

• Financiële bijdrage: € 198.778,- (Geldermalsen, gedelegeerde taken) en €169.303 
(Geldermalsen, DVO’s), € 90.876 (Neerijnen), € 100.658 (Lingewaal)



D1 | Gemeenschappelijke regelingen
‘groter dan’ GNL-verband  (2)

GGD Gelderland Zuid
• Partners: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, 

Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en 
Waal, Wijchen en Zaltbommel.

• Taken: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op 
het terrein van de openbare gezondheidszorg en het uitvoeren van taken die in wet- en 
regelgeving aan de gemeenten of de GGD’en zijn opgedragen.

• Financiële bijdrage: € 706.011,-- (G), € 283.275 (N), € 285.805 (L).

Belastingsamenwerking Rivierenland
• Partners: Culemborg, Geldermalsen, IJsselstein, Lingewaal, Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, Tiel, 

West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede.
• Taken: uitvoeren van het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet 

waardering onroerende zaken, het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie en                  
het beheer en de uitvoering van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG).

• Financiële bijdrage: € 342.000,- (G), € 143.000 (N), € 133.000 (L).



D1 | Gemeenschappelijke regelingen
‘groter dan’ GNL- verband  (3)

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
• Partners: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, 

West Maas en Waal en Zaltbommel.
• Taken: vergunningverlening, de toezichttaken en de handhaving op het gebied van milieu en voor 

een aantal gemeenten en de provincie ook op het gebied van bouwen (WABO-taken).
• Financiële bijdrage: € 1.487.617,- (G), € 658.573 (N) 252.905 (L)

Veiligheidsregio Gelderland Zuid
• Partners: Gemeente Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, 

Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en 
Zaltbommel

• Taken: brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het 
gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

• Financiële bijdrage: € 1.384.449,- (G) € 844.484 (N), € 771.571 (L)



D2 | Gemeenschappelijke regelingen waarin 2 
van de 3 gemeenten deelnemen  (1)

Werkzaak Rivierenland (in oprichting, nu nog LANDER werk en participatie) 
• Partners: Tiel, Buren, Neerijnen, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, Maasdriel, 

Zaltbommel, Culemborg en Geldermalsen, het UWV en het SW-bedrijf LANDER
• Taken: participatiewet.

Natuur- en recreatieschap Lingegebied 
• Partners: Geldermalsen, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam en Lingewaal.
• Taken: het natuur- en recreatieschap is een b.v. opgericht voor het instandhouden, 

verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatief- toeristische infrastructuur in het 
werkgebied van de Recreatieschappen, waarbij tevens bescherming van het 
landschappelijk karakter van het gebied wordt beoogd.

Regionaal archief Rivierenland
• Partners: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en 

Zaltbommel. 
• Taken: het gemeenschappelijk beheer van de archiefbewaarplaats(en) van de deelnemers 

en van hun daar naar toe overgebrachte archiefbescheiden, alsmede het toezicht op het 
beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats(en) overgebrachte archiefbescheiden.



D2 | Gemeenschappelijke regelingen waarin 2 
van de 3 gemeenten deelnemen  (2)

Bedrijfsvoeringsorganisatie Westbetuwe
• Partners: Geldermalsen, Tiel, Culemborg
• Taken: bedrijfsvoeringstaken

GR RSD AV (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)
• Partners: Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, 

Lingewaal, Nieuw Lekkerland en Zederik.
• Taken: regionale sociale dienst - bedrijfsvoering van de sociale

diensten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de efficiency verhogen

Passend Onderwijs
• Partners: Lingewaal, Hardinxveld-Giessendam, Zederik, Molenwaard, Leerdam, Gorinchem, 

Woudrichem, Werkendam en Giessenlanden en alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in 
deze gemeenten

• Taken: passend onderwijs



D3 | Samenwerkingsrelaties in GNL-verband per 
domein

Dienstverlening
• Modernisering GBA (overleg, ook breder in de regio) en BRP onderzoek

Sociaal domein
• Gezamenlijke medewerker en afstemming jeugdbeleid, gezamenlijke gezondheidsmakelaar GGD
• Gezamenlijk mantelzorgbeleid
• Stichting Welzijn

Ruimtelijke ordening
• Gezamenlijk RO overleg provincie, afstemming landschapsontwikkelingsplan

Ruimtelijk beheer
• Vooroverleg regionaal overleg Provicie verkeer en vervoer A15 corridor 

APV en IVR
• Piketdienst en rampenbestrijding
• Brandweercluster GNL (onderdeel veiligheidsregio)



D4 | Samenwerkingsrelaties tussen 2 van de 3 
GNL-verband per domein

Tot slot vindt ook samenwerkingen plaats tussen twee van de drie gemeenten in de verschillende 
domeinen, te weten:

• Neerijnen en Lingewaal: 

IVR, Inkooptraject aanbesteding telecommunicatie, Waalweelde, overleg inrichting sociaal team, 
overleg transitie jeugdzorg en Wmo, communicatie sociaal domein

• Geldermalsen en Neerijnen:

Windvisie, Betuweroute, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), overleg uitvoering passend 
onderwijs. 

• Geldermalsen en Lingewaal: 

Waterbeheer, Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 



GNL: Samen Sterker

Voor meer informatie over deze 
rapportage en/of onze dienstverlening:

SeinstravandeLaar B.V.
Postbus 4100 AL Culemborg
www.seinstravandelaar.nl

drs. Stan van de Laar
s.vandelaar@seinstravandelaar.nl
06 – 30 37 29 97


