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Versie:  3.0 
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 Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal. 
 

Onderzoeksvraag:  De colleges van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben de provincie 
Gelderland verzocht om onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie van 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Dit is één van de drie mogelijke 
ontwikkelscenario’s die door de drie gemeenten worden onderzocht. De 
onderzoeksvraag is om inzicht te bieden in de financiële situatie van de 
afzonderlijke gemeenten op dit moment en een (financieel) beeld te geven van 
de nieuw te vormen gemeente als gevolg van een bestuurlijke fusie. 

 
Doel van dit rapport:  Beantwoorden van de onderzoeksvraag middels het in beeld brengen van de 

huidige financiële situatie van de drie gemeenten en het schetsen van een 
beeld van de voornaamste wijzigingen ten aanzien van de baten en lasten die 
samengaan met de mogelijke bestuurlijke fusie. De raden van de drie 
gemeenten kunnen deze inzichten vervolgens betrekken bij de besluitvorming 
over het te kiezen ontwikkelscenario. 
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Bestuurlijke samenvatting 

De drie gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal beraden zich sinds enige tijd op een 
verdergaande samenwerking. Op verzoek van de colleges van burgemeester en wethouders van deze 
drie gemeenten heeft de provincie Gelderland een begrotingsscan uitgevoerd naar de financiële 
positie van de afzonderlijke gemeenten en van de nieuw te vormen gemeente als gevolg van een 
mogelijke bestuurlijke fusie. Die fusie is namelijk het uiteindelijke gezamenlijke doel dat de gemeenten 
nastreven. 
De provincie Gelderland heeft met input van de drie gemeentecontrollers van deze gemeenten de 
begroting 2015-2018 en de jaarrekening 2014 als basis gehanteerd voor deze scan. 
In deze bestuurlijke samenvatting kunt u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen lezen. Voor 
meer achtergrondinformatie verwijzen wij naar de volgende hoofdstukken van deze scan en naar de 
conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 12.  
 
Conclusie 
 
Financiële positie 
De ‘gemeente GNL’ die na een bestuurlijke fusie zou ontstaan, zal de volgende (financiële) 
kenmerken hebben: 
Het inwoneraantal van de gemeente zal ruim 49.000 zijn. De gemeente zou, op basis van de huidige 
gegevens, in alle jaren 2015-2018 een structureel sluitende begroting kunnen presenteren. De 
berekening die leidt tot deze structureel sluitende begroting is wel gebaseerd op de aanname dat 
gekozen wordt voor het gemiddelde belastingpakket (waarbij de belastingopbrengst van de nieuwe 
gemeente gelijk is aan de totale opbrengst van de drie huidige gemeenten samen). Wanneer gekozen 
wordt voor het pakket met het laagste belastingniveau, dan neemt het resultaat in alle jaren af met 
€ 3,1 mln., wat een jaarlijks tekort op de begroting oplevert. De keuze voor een bepaald 
belastingpakket is daarmee zeer bepalend voor de financiële positie van de nieuwe gemeente. 
De gemeente kan rekenen op een eenmalige uitkering van het Rijk (de ‘tijdelijke verdeelmaatstaf’) van 
ruim € 10 miljoen om de frictiekosten van de bestuurlijke fusie op te vangen.  
De nieuwe gemeente kan de op dit moment geïnventariseerde risico’s in voldoende mate opvangen 
met de aanwezige weerstandscapaciteit. Risico’s voor de toekomst liggen met name op het vlak van 
tegenvallers binnen het sociale domein (de decentralisaties en bijbehorende budgetten vanuit het Rijk) 
en de grondexploitatie.  
 
Grondexploitatie 
De nieuwe gemeente krijgt aan de ene kant te maken met in het verleden gemaakte plannen en aan 
de andere kant met nieuwe zaken die de ontwikkeling van die plannen kunnen beïnvloeden.  
De huidige gemeente Geldermalsen heeft absoluut gezien het grootste overschot aan 
woningbouwplannen op basis van de binnenregionale verdeling, gebaseerd op het derde Kwalitatief 
Woonprogramma 2010-2020 (KWP3) van de provincie. Het risico is daarmee ook het grootst in 
Geldermalsen. In Neerijnen en Lingewaal is de omvang en het risico qua woningbouw beperkt. De 
nieuwe gemeente zal een overschot hebben aan woningbouwplannen, als gevolg van het huidige 
overschot in Geldermalsen. Onlangs heeft de provincie een voorzet gedaan voor een nieuwe 
‘Kwantitatieve opgave wonen’ tot 2025. Hierin wordt voorzien in een netto toevoeging die minder is 
dan het huidige KWP3. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de grondexploitaties van de 
toekomstige nieuwe gemeente. 
Ook op het gebied van bedrijventerreinen in de nieuwe gemeente geldt dat er sprake is van een 
aanzienlijk risico. Dit heeft te maken met de aanwezigheid een aantal bedrijventerreinen met hoge 
boekwaarden, voornamelijk in de huidige gemeente Geldermalsen, gecombineerd met de op dit 
moment achterblijvende vraag naar bedrijventerrein. Hierdoor bestaat twijfel of de verwachte 
resultaten wel behaald zullen worden. Het herziene Regionale Programma Bedrijventerreinen 
Rivierenland zal binnen niet al te lange tijd worden vastgesteld. De uitkomsten hiervan kunnen 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de toekomstverwachting van bedrijventerreinen in de nieuwe 
gemeente.  
De nieuwe gemeente zal dan ook te maken krijgen met behoorlijke risico’s op het gebied van 
woningbouw en bedrijventerreinen.  
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Overige effecten 
Naast bovengenoemde directe financiële gevolgen van een bestuurlijke fusie, is er ook sprake van 
meer besparingspotentieel. Huisvesting (aantal locaties), facilitaire zaken, inkoopvoordelen, 
gezamenlijke plannen voor beheer en onderhoud en beleidsontwikkeling kunnen op termijn ook 
(efficiency) voordelen opleveren. Dit is afhankelijk van de te maken keuzes gedurende het proces. 
 
Tot slot willen wij benadrukken dat bij de keuze voor een bestuurlijke fusie de financiën op de korte 
termijn niet het leidende motief zouden moeten zijn, maar de grotere bestuurskracht die bereikt kan 
worden. Daarbij verwijzen wij naar het Regiorapport Rivierenland en de afzonderlijke Bestuursscans 
van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal van de Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland. 
Vermindering van de kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat en verdere verbetering van de 
kwaliteit van de dienstverlening zijn voorbeelden van resultaten die kunnen worden behaald door 
middel van een bestuurlijke fusie.  
 
Aanbevelingen 
 
De belangrijkste aanbevelingen uit deze begrotingsscan zijn: 
 

• De keuze voor de hoogte van de belastingen door de nieuwe raad is een belangrijke, door de 
structurele financiële gevolgen die dit voor de begroting van de nieuwe gemeente heeft. De 
gevolgen van de mogelijke keuzes moeten goed in beeld worden gebracht.  

 

• Houd de risico’s binnen de grondexploitatie (zowel woningbouw als bedrijventerreinen) scherp in 
beeld en neem tijdig maatregelen, bijvoorbeeld door het afboeken van boekwaarden of het 
opnemen van de risico’s in het weerstandsvermogen. Op de nieuwe Kwantitatieve opgave wonen 
en het herziene Regionale Programma Bedrijventerreinen Rivierenland zou ook zo snel als 
mogelijk ingespeeld moeten worden, door de gevolgen hiervan voor de grondexploitaties in kaart te 
brengen.  

 

• Geadviseerd wordt om reeds in deze fase te zorgen dat de lasten voor de nieuwe gemeente niet 
hoger worden voorafgaande aan harmonisatie, zodat de nieuwe gemeente een financieel goede 
uitgangspositie heeft. In dit kader dienen de gemeenten bij een definitief besluit tot herindeling 
rekening te houden met de Wet Arhi waardoor intensivering van bestaand beleid of ontwikkeling 
van nieuw beleid wordt beperkt. 

 

• Stem het risicomanagement, beleid, verordeningen en beheerplannen al vóór de daadwerkelijke 
bestuurlijke fusie zo veel mogelijk op elkaar af.  
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1. Inleiding 

De drie gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal beraden zich sinds enige tijd op een 
verdergaande samenwerking. 
De colleges van de drie gemeenten hebben begin maart 2015 ingestemd met een gezamenlijk plan 
van aanpak dat moet leiden tot de best passende route naar de uiteindelijke stip op de horizon: een 
bestuurlijke fusie. Het tempo en het te lopen traject naar deze bestuurlijke fusie staan nog niet vast. 
Vooralsnog worden drie mogelijke ontwikkelscenario's onderscheiden: a) een geleidelijke ontwikkeling 
van toenemende samenwerking, b) een ambtelijke fusie en c) een bestuurlijke fusie. Voor een 
efficiënte en succesvolle samenwerking is harmonisatie van beleid en werkwijzen op enig moment 
noodzakelijk. De basis hiervoor is een goed inzicht in de situatie van de afzonderlijke gemeenten. 
Dit is aanleiding geweest voor de colleges van burgemeesters en wethouders van de drie gemeenten 
om een verzoek in te dienen bij de provincie Gelderland voor het opstellen van een begrotingsscan. 
Deze scan kan bijdragen aan het verkrijgen van een objectief inzicht in de feitelijke (financiële) situatie 
van de drie gemeenten. Daarnaast richt de scan zich specifiek op ontwikkelscenario 3 en brengt in 
beeld wat een bestuurlijke fusie betekent voor de financiën van deze nieuwe gemeente. De andere 
twee scenario’s en de aspecten van scenario 3 die niet in deze begrotingsscan zijn onderzocht, 
worden in beeld gebracht door Seinstra Van de Laar en daarom niet verder in deze scan beschreven.  

1.1 Doel van de begrotingsscan 

Het doel van deze begrotingsscan is om de gemeenten inzicht te geven in de financiële positie van de 
nieuw te vormen gemeente, ten opzichte van de huidige situatie van drie afzonderlijke gemeenten. 
Dat wil zeggen: welke kansen en mogelijkheden, maar ook welke risico’s zijn er voor de gemeente die 
na een bestuurlijke fusie zou ontstaan? Bij een fusie vormen financiën een belangrijk aspect. De 
kansen van een bestuurlijke fusie omvatten echter meer dan alleen financiële aspecten. Zo is 
versterking van de bestuurskracht uiteraard de belangrijkste motivatie. Op deze aspecten zal ook kort 
worden ingegaan in deze scan.  

1.2 Uitgangspunten 

De begrotingsscan is tot stand gekomen met input van de drie gemeentecontrollers van de drie 
gemeenten, waarbij provincie Gelderland op basis van de gegevens van de gemeenten de scan heeft 
opgesteld. In deze overleggroep is vastgesteld dat de begroting 2015-2018 en de jaarrekening 2014 
als uitgangspunt dienen voor deze begrotingsscan. Doordat deze begrotingsscan in de zomer van 
2015 al is afgerond, zijn de begrotingen 2016-2019 niet betrokken in dit onderzoek.  
 
De begrotingen 2015-2018 van de drie gemeenten zijn naast elkaar gezet. Daarbij zijn de financiële 
uitgangspunten op elkaar afgestemd om de onderlinge vergelijkbaarheid te kunnen maken. Deze 
uitkomsten vormden de basis voor de begrotingsscan. 
Om een helder beeld te krijgen van de vergoedingen van de algemene uitkering en de 
frictievergoeding voor de gemeentelijke herindeling heeft de provincie het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) geconsulteerd. 

1.3 Maatwerk 

De begrotingsscans die de provincie opstelt zijn altijd maatwerk. Er wordt rekening gehouden met de 
specifieke vraagstelling en wensen van de opdrachtgevende gemeenten. Op 25 juni heeft de provincie 
aan de Stuurgroep in een presentatie laten zien welke informatie de scan zal bevatten. De 
uitgangspunten zoals hierboven vermeld, zijn daar nader toegelicht.  

1.4 Leeswijzer 

In dit eerste gedeelte zijn het doel en de uitgangspunten van de begrotingsscan toegelicht. In 
hoofdstuk 2 worden de kenmerken van de huidige en nieuwe gemeente(n) nader toegelicht. 
Vervolgens richt de begrotingsscan zich op de specifieke onderwerpen zoals deze door de provincie 
en de gemeenten zijn bepaald.  
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Het laatste onderdeel bevat de voornaamste conclusies en aanbevelingen. In elk hoofdstuk is eerst 
weergegeven hoe de huidige situatie van de drie gemeenten is, daarna volgt het beeld van één 
gemeente GNL. In de bijlagen zijn uitgewerkte tabellen ten 
behoeve van de berekeningen in de scan toegevoegd, evenals het gebruikte bronmateriaal. In een 
aantal tabellen zijn de bedragen (inclusief totalen) afgerond. Dit heeft tot gevolg dat in sommige 
tabellen afrondingsverschillen kunnen ontstaan. 
Voor de gemeente die ontstaat na een bestuurlijke fusie zijn in deze scan de termen ‘één gemeente 
GNL’, GNL-gemeente’ of ‘de nieuwe gemeente’ gebruikt. Bij afbeelding en tabellen is de alfabetische 
volgorde van de gemeenten aangehouden (Geldermalsen – Lingewaal – Neerijnen).  
Tussen de teksten door zijn kaders opgenomen met achtergrondinformatie (cursief en in een kleiner 
lettertype) over onderwerpen die in de betreffende tekst naar voren komen. Deze kaders kunnen 
worden beschouwd als voetnoten.  
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2. Kenmerken 

Voordat inzicht kan worden gekregen in de financiële levensvatbaarheid van de nieuwe gemeente, is 
het van belang om te weten hoe de structuur van deze gemeente eruit gaat zien. De 
structuurkenmerken worden weerspiegeld in een aantal verdeelmaatstaven, die een belangrijke basis 
vormen voor de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (de belangrijkste 
inkomstenbron van gemeenten), maar ook voor de eigen inkomsten van de gemeente. In dit hoofdstuk 
zijn de kenmerken van zowel de afzonderlijke gemeenten, als de nieuw te vormen gemeente 
uiteengezet. 

2.1 Structuurkenmerken huidige situatie 

In samenwerking met het ministerie van BZK en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de 
volgende structuurkenmerken voor de huidige drie gemeenten bepaald. De kenmerken van de 
gemeenten – weergegeven in afbeelding 2.1 – zijn niet per definitie te vergelijken met elkaar. Met 
name de gemeentegrootte speelt een rol bij de verschillen tussen de gemeenten.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.1: Structuurkenmerken Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen voor berekening van de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds door BZK, zoals bij BZK bekend per 1 februari 2015, bron CBS.  

Ten aanzien van de huidige maatstaven zijn de volgende verschillen of overeenkomsten op te 
merken: 

• Geldermalsen heeft een redelijke centrumfunctie. Een functie die in Lingewaal en Neerijnen niet 
aanwezig is. Vooral het grotere regionale klantenpotentieel ligt daaraan ten grondslag.  

• Bij Lingewaal en Neerijnen zijn nul-scores te zien bij de volumina leerlingen voortgezet onderwijs. 
Hiermee wordt bedoeld dat er geen specifieke scholen zijn voor de genoemde doelgroep. 

• In absolute aantallen ligt het aantal inwoners met een laag inkomen of een uitkering in 
Geldermalsen wat hoger. Berekend per 1000 inwoners liggen de aantallen van alle drie 
gemeenten ongeveer op hetzelfde niveau.  

• Lingewaal heeft als enige van de drie gemeenten historische kernen (Asperen en Heukelum) 
binnen de gemeentegrenzen.  

Gemeente provincie

Sociale 

Structuur

Centrum 

functie Inwoners

Geldermalsen  Gelderland  Goed  Redelijk     26.300 

Lingewaal  Gelderland  Goed  Zonder     11.060 

Neerijnen  Gelderland  Goed  Zonder     12.020 
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• In alle drie gemeenten is sprake van meerkernigheid, waarbij Neerijnen enkele kernen meer heeft 
dan de andere twee gemeenten. De maatstaf ‘kernen’ moet niet worden verward met ‘bebouwde 
kom’. Het gaat hier om zogenaamde rastervierkanten van 500 bij 500 meter met minimaal 25 
woningen. Als deze aan elkaar grenzen, worden ze als één kern gerekend. Dat is onder meer het 
geval bij de dorpen Buurmalsen, Tricht en Geldermalsen (zie afbeelding 2.3). 

• Er zijn meer bedrijven gevestigd in Geldermalsen dan in Neerijnen en Lingewaal. 

2.2 Structuurkenmerken één gemeente GNL 

De structuurkenmerken van een nieuwe gemeente GNL zijn door het ministerie van BZK en CBS 
aangeleverd. In veel gevallen worden de volumina bij elkaar opgeteld of wordt een gewogen 
gemiddelde gebruikt om het aantal vast te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.2: Structuurkenmerken één gemeente GNL. 

Bij samenvoeging tot één gemeente ontstaat er een nieuwe gemeente met ruim 49.000 inwoners en 
met 27 ‘kernen’. De sociale structuur van de nieuwe gemeente is goed en de centrumfunctie is redelijk 
te noemen. 

In afbeelding 2.3 is een overzicht van de kernen binnen de nieuwe gemeente weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.3: Kernen 2015 Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. 
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2.3 Bevolkings- en huishoudensprognoses  

Het aantal inwoners in de provincie Gelderland neemt toe, maar deze groei vlakt wel af in de komende 
decennia. Bovendien is de lichte groei hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groei van steden zoals 
Arnhem en Nijmegen. Voor de GNL-gemeente wordt ook een toename van de inwoners tot en met 
2035 verwacht. In de provinciale rapportage “Bevolkingsprognose Gelderland 2014” is te zien dat 
Geldermalsen afneemt in inwoneraantal, terwijl Neerijnen en Lingewaal licht zullen groeien. Deze 
prognose is gebaseerd op de laatste bevolkingsprognose van het CBS uit 2012 en de verwachte 
woningbouwproductie in Gelderland. Hieronder de 5-jaarlijkse procentuele ontwikkeling van het aantal 
inwoners en het aantal huishoudens. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.4: Bevolkingsgroei tot 2035. 

Het aantal huishoudens in de provincie Gelderland stijgt, maar een afname van de groei is zichtbaar. 
Voor de drie afzonderlijke gemeenten geldt dat de groei van het aantal huishoudens afneemt en 
terugloopt naar nauwelijks groei. Dit zelfde beeld geldt voor één GNL-gemeente. Het 
woningbouwprogramma zal hier dan ook rekening mee moeten houden (zie ook hoofdstuk 7 
Grondexploitatie). De lichte huishoudensgroei is voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van het 
aantal alleenstaande huishoudens, wat een landelijke trend is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2.5: Ontwikkeling huishoudens tot 2035. 
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3. Financiële effecten 

3.1 Financiële positie huidige situatie 

In deze paragraaf wordt de nadruk gelegd op het structurele beeld van de financiële positie, zoals 
beoordeeld door de provincie door de jaren heen. Het financiële toezicht door de provincie op 
gemeenten is gebaseerd op de Gemeentewet. De provincie ziet erop toe dat de financiële situatie van 
de gemeenten gezond is. In dat kader toetst de provincie jaarlijks de meerjarenbegroting, de 
jaarrekening en tussentijdse financiële rapportages van de gemeenten. Als de provincie constateert 
dat de begroting van een gemeente niet structureel en reëel in evenwicht is en herstel van dit 
evenwicht niet wordt aangetoond, dan wordt een gemeente onder preventief toezicht geplaatst. De 
regel is echter repressief toezicht (minst belastende vorm). De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen 
en Lingewaal staan alle drie onder repressief toezicht voor het begrotingsjaar 2015. 
 
Bij de weergave van de financiële positie maken we in de begrotingsscan onderscheid tussen het 
saldo van de vastgestelde begrotingen en jaarrekeningen en het door de provincie berekende saldo. 
Beide berekeningen komen terug in onderstaande tabellen. De gemeenten kunnen onderling het 
beste vergeleken worden op het door de provincie berekende saldo. 
 
Voor het berekenen van het structureel en reëel in evenwicht zijn van de begroting worden de incidentele effecten 
gecorrigeerd door de provinciale toezichthouder. Verder worden ook niet concreet onderbouwde 
bezuinigingstaakstellingen op de begrotingsuitkomsten gecorrigeerd. Bezuinigingen moeten concreet worden 
benoemd, zodat er een grote mate van zekerheid is dat deze taakstellingen ook daadwerkelijk worden 
gerealiseerd. Verder wordt voor een realiteitstoetsing van de raming van de algemene uitkering de meicirculaire 
als uitgangspunt genomen. Dit conform onze brief d.d. 6 maart 2014, zaaknummer 2014-002846, gericht aan de 
gemeenteraden van alle Gelderse gemeenten. In deze brief zijn zowel uitgangspunten als aandachtpunten voor 
de beoordeling van de begroting 2015 opgenomen. 

 
In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi van de drie gemeenten weergegeven, evenals het saldo 
zoals berekend door de provincie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.1: Overzicht begrotingsresultaten 2013-2015 en meerjarenraming 2016-2018 (uit begroting 2015-2018). 

 
De begrotingen van deze drie gemeenten over de jaren 2013 t/m 2015 zijn overwegend sluitend 
vastgesteld. De enige uitzondering is de begroting 2013 van Neerijnen. In 2013 was in geen van de 
drie gemeenten naar het oordeel van de provincie sprake van een structureel en reëel sluitende 
begroting. In 2014 en 2015 was bij alle gemeenten hier wel weer sprake van, waardoor een financiële 
verbetering waarneembaar is.  
Alle drie de gemeenten hebben, naar het oordeel van de provincie, een structureel en reëel sluitende 
begroting 2015. Alleen in Geldermalsen is daar óók in het meerjarenperspectief 2016-2018 sprake 
van. Een positief effect gaat daarbij uit van de in die begroting geraamde weerstandsbuffer voor 
structurele risico’s. Voor Lingewaal en Neerijnen zijn in het meerjarenperspectief nog structurele 
tekorten berekend. De omvang en duur daarvan zijn verschillend.  
 
  

(x € 1.000,-)

Begroting Gemeente Provincie Gemeente Provincie Gemeente Provincie

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

2013 0 -1.586 19 -31 -72 -17

2014 2.184 1.330 4 300 34 64

2015 172 1.035 15 108 84 59

2016 155 1.134 2 60 11 -122

2017 124 1.121 22 52 170 -229

2018 62 1.153 -70 -20 2 -490

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen
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Overzicht dekkingsmaatregelen Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

(bedragen x € 1.000,-)

totaal uitgavenverlagingen periode 2012-2014 3.013 906 1.573

totaal inkomensverhogingen periode 2012-2014 2.625 235 51

totaal dekkingsmaatregelen periode 2012-2014 5.637 1.141 1.624

In het volgende overzicht zijn de resultaten van de vastgestelde jaarrekeningen van de afgelopen vier 
jaren opgenomen.  
 

(x € 1.000,-) Geldermalsen Lingewaal Neerijnen 

Jaarrekening Gemeente Provincie Gemeente Provincie Gemeente Provincie 

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

2011 435 -593 -303 38 458 -88 

2012 -20.100 -59 -36 385 -1.536 -403 

2013 -4.156 -763 700 -102 368 -94 

2014 1.301 1.662 213 302 1.349 345 
Tabel 3.2: Overzicht jaarrekening resultaten. 

 
Uit het overzicht van de jaarrekeningen blijkt dat Geldermalsen in 2012 een aanmerkelijk (incidenteel) 
tekort heeft geleden. Ook in 2013 was sprake van een tekort. Deze tekorten zijn in belangrijke mate 
veroorzaakt door verliesnemingen in de grondexploitatie. Om deze rekeningtekorten af te dekken is 
het eigen vermogen in 2 jaar tijd met ± € 24 mln. afgenomen. Na de jaren 2012 en 2013 met redelijk 
tot forse tekorten, vertoont het jaar 2014 in Geldermalsen weer een positief saldo. 
Ook Neerijnen heeft de afgelopen jaren verlies genomen op de grondexploitatie. In 2012 is een 
verliesvoorziening van € 3,8 mln. getroffen, waarvan € 2,1 mln. is gedekt uit een bestemmingsreserve. 
Verder heeft compensatie plaatsgevonden door incidentele voordelen. In Lingewaal echter is het 
rekeningoverschot in 2013 juist mede veroorzaakt door positieve grondexploitatieresultaten. 
Uit de analyses van de provincie blijkt dat de door de gemeenteraden vastgestelde rekeningsaldi vaak 
incidentele baten en lasten bevatten. Alle drie de gemeenten hadden in 2013 een rekeningsaldo met 
structurele tekorten, naar oordeel van de provincie. In 2014 vertonen alle drie de jaarrekeningen 
echter structurele overschotten.  

3.2 Ombuigingen 

Om een indruk te geven over de omvang van de in de periode 2012-2014 genomen en geplande 
dekkingsmaatregelen is het volgende overzicht opgenomen.  

Tabel 3.3: Overzicht dekkingsmaatregelen 2012-2014. 

 
In deze periode heeft vooral Geldermalsen, in absolute bedragen bezien, forse dekkingsmaatregelen 
moeten nemen om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Die zijn voor een belangrijk deel in de 
inkomstensfeer gevonden. Dit is voor de andere gemeenten in mindere mate van toepassing. In de 
begroting 2015 zijn oplopend tot 2018 de volgende dekkingsmaatregelen opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.4: Overzicht opgenomen dekkingsmaatregelen in begroting 2015-2018. 

 
Om de dekkingsmaatregelen in het juiste perspectief te plaatsen is het volgende overzicht met (onder 
meer) de omzet per gemeente (= totaal lasten voor bestemming reserves) opgenomen.  
 

  

Overzicht dekkingsmaatregelen Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

(bedragen x € 1.000,-)

totaal uitgavenverlagingen periode 2015-2018 679 158 420

totaal inkomensverhogingen periode 2015-2018 276 0 238

totaal dekkingsmaatregelen periode 2015-2018 955 158 657
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Tabel 3.5: Overzicht dekkingsmaatregelen 2015-2018 in percentage van de omzet. 

3.3 Uniformering van uitgangspunten 

Voor de beoordeling door de provincie van de begroting 2015 zijn de uitgangspunten zoals 
gebruikelijk van te voren vastgesteld en medegedeeld aan de gemeenten. Eén van deze 
uitgangspunten is de raming van de algemene uitkering op basis van minimaal de meicirculaire. Na de 
beoordeling van de financiële positie van de gemeenten op basis van deze uitgangspunten, is de 
toezichtvorm voor 2015 bepaald.  
 
De financiën van gemeenten zijn de laatste jaren flink in beweging. Niet alleen de decentralisaties in 
het sociaal domein, maar ook het groot onderhoud van het verdeelstelsel van het Gemeentefonds 
hebben forse effecten op de grootste inkomstenbron van de gemeenten. 
Voor deze begrotingsscan is daarom nadere uniformering van de begrotingen naar eenzelfde 
peildatum van financiële informatievoorziening belangrijk. Als uitgangspunt daarvoor is in overleg met 
de betrokken gemeenten gekozen voor begrotingspositie 2015 waarin de financiële consequenties tot 
en met de meicirculaire 2015 van het Gemeentefonds cijfermatig zijn verwerkt. Hiermee wordt 
nadrukkelijk afgeweken van de uitgangspunten voor de bepaling van de toezichtvorm voor 2015, 
waarvoor de meicirculaire 2014 leidend was.  
 
Algemene uitkering:  
Gemeenten ontvangen van het Rijk een algemene uitkering uit het Gemeentefonds om verschillende taken uit te 
voeren. Jaarlijks verschijnen er circulaires op basis waarvan deze uitkering wordt vastgesteld. De belangrijkste 
verschijnen jaarlijks in mei/juni en september. De individuele gemeente kan op basis hiervan de algemene 
uitkering berekenen.  
De Gemeentefondsuitkering bestaat uit drie componenten. De algemene uitkering (€ 14,8 miljard in totaal) 
beslaat ruim de helft van het Gemeentefonds en wordt verdeeld op basis van maatstaven, zoals het inwonertal en 
de oppervlakte van een gemeente. De € 10,3 miljard die voor de nieuwe taken vanaf 2015 beschikbaar is wordt 
toegekend als integratie-uitkering Sociaal Domein. Het kenmerk van een integratie-uitkering is onder andere dat 
deze tijdelijk voorziet in een eigen verdeelmodel. De gelden zijn vrij besteedbaar. De overige decentralisatie- en 
integratie-uitkeringen bedragen € 2,4 miljard in 2015. Ook deze hebben elk hun eigen verdeling. 
De algemene uitkering is periodiek onderhevig aan wijzigingen, waardoor de inkomsten van de gemeenten vanuit 
het Rijk jaarlijks kunnen fluctueren. De uitkomsten van deze begrotingsscan zijn gebaseerd op de huidige stand 
van zaken.  

 
Lingewaal en Neerijnen hebben bij de vaststelling van de begroting 2015 de algemene uitkering 
opgenomen op basis van de septembercirculaire 2014. Geldermalsen heeft de effecten van die 
circulaire verwerkt in de vastgestelde Oogstrapportage, waarvan de effecten naderhand via een 
begrotingswijziging zijn doorverwerkt in de Programmabegroting 2015. 
 
  

Gemeente omzet eigen inkomsten dekkingsmaatregelen dekkingsmaatregelen

periode 2015-2018 periode 2015-2018

x € 1 mln x € 1 mln x € 1 mln in percentage omzet

Geldermalsen 65 13,0 0,95 1,5%

Lingewaal 23 4,0 0,16 0,7%

Neerijnen 23 4,9 0,66 2,9%

totaal 111 9,0 1,77 1,6%
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De door de provincie beoordeelde begroting 2015, met inbegrip van de verwerking van de 
meicirculaire 2015, geeft het volgende beeld: 

Tabel 3.6: Overzicht begrotingsresultaten 2015-2018 na uniformering. 
 
Het hierboven geschetste beeld is de basis voor de verdere berekeningen in deze begrotingsscan. 

3.4 Financiële positie één GNL-gemeente 

Bij het samenvoegen van de drie individuele gemeenten tot één nieuwe gemeente ontstaat na 
consolidatie de volgende meerjarenbegroting:  
 

Uitkomst uniform volgens provincie 2015 2016 2017 2018 

(bedragen x € 1.000,-)         

Consolidatie 3 gemeenten 1.132 2.648 2.386 2.270 

Effect algemene uitkering -950 -950 -950 -950 

B&W en Raad 0 0 0 0 

          

Totaal 1 gemeente GNL bij gemiddelde belasting 182 1.698 1.436 1.320 

          

Laagste pakket belastingen -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 

          

Totaal 1 gemeente GNL bij laagste belasting -2.918 -1.402 -1.664 -1.780 
Tabel 3.7: Meerjarenbegroting één gemeente GNL na consolidatie. 

 
Toelichting bij het overzicht: 

• De uitkomsten van de beoordeling van de begroting door de provinciaal toezichthouder (zie tabel 
3.1) zijn voor alle drie gemeenten meegenomen. De correcties betreffen de incidentele effecten 
en verder zijn de bezuinigingstaakstellingen op realiteit en hardheid beoordeeld.  

• Het effect op de algemene uitkering is € 950.000 negatief. Toelichting staat in bijlage 2 Effect 
algemene uitkering. 

• Voor de berekening van een mogelijke besparing op de bestuurskosten is voor de nieuwe 
gemeente op basis van de Gemeentewet uitgegaan van 29 raadsleden, maximaal 6 wethouders 
en 1 burgemeester, categorie 45.001-50.000 inwoners.  

• In theorie kunnen er in de nieuwe gemeente besparingen mogelijk zijn op de bestuurskosten van 
B&W en raad. De nieuwe gemeente zal immers minder raads- en collegeleden en burgemeesters 
tellen dan de drie voormalige gemeenten bij elkaar opgeteld. Echter, in dit concrete geval blijkt de 
verwachte besparing nihil. De teruggang in het aantal bestuurders wordt vrijwel geheel 
opgeheven door de hogere kosten voor de raadsleden van de nieuwe, grotere gemeente. Tevens 
delen Lingewaal en Neerijnen op dit moment een burgemeester, waardoor het verschil tussen de 
oude en nieuwe situatie minder groot is dan normaliter kan worden verwacht.  

• Kiest de gemeenteraad voor het pakket met het laagste belastingniveau, dan levert dat een 
structureel financieel nadeel op van € 3,1 miljoen. Zie voor een nadere uitleg hoofdstuk 4 Effect 
op de belastingopbrengsten. Wanneer wordt gekozen voor behoud van de hoogte van de huidige 
belastingopbrengsten, dan gelden de cijfers zoals die bij Totaal 1 gemeente GNL staan. 

 
  

Uitkomst uniform volgens provincie 2015 2016 2017 2018

(bedragen x € 1.000,-)

Geldermalsen 711 1.614 1.594 1.683

Lingewaal 228 553 432 401

Neerijnen 193 482 360 186

Consolidatie 3 gemeenten 1.132 2.648 2.386 2.270
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Het besparingspotentieel is groter dan hier weergegeven. Huisvesting (aantal locaties), facilitaire 
zaken, inkoopvoordelen, gezamenlijke plannen voor beheer en onderhoud en beleidsontwikkeling 
kunnen op termijn ook (efficiency) voordelen opleveren. Dit is afhankelijk van de te maken keuzes 
gedurende het proces. 

3.5 Algemene uitkering 

De samengevoegde GNL-gemeente krijgt te maken met een effect op de algemene uitkering. De 
algemene uitkering wordt bepaald door de eenheden van de verdeelmaatstaven. In hoofdstuk 2 
Kenmerken en in bijlage 1 van dit rapport is beschreven en weergegeven hoe de huidige en de 
nieuwe maatstaven eruit zien. Voor de berekening van de algemene uitkering van de fusiegemeente 
worden over het algemeen deze maatstaven bij elkaar opgeteld of wordt een gewogen gemiddelde 
genomen. In sommige gevallen zijn de maatstaven bepaald door een herberekening van het Centraal 
Bureau van Statistiek. Daarnaast houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken rekening met de 
structuurkenmerken van vergelijkbare gemeenten voor de berekening van de algemene uitkering. 

 

Algemene uitkering 1 GNL-gemeente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3.8: Vergelijking algemene uitkering 1 GNL-gemeente (bedragen in de plaatjes x € 1.000,-). 

 
Na de bestuurlijke fusie krijgt de nieuwe gemeente te maken met een daling van de algemene 
uitkering. Het berekende bedrag komt uit op € -0,95 mln. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan het wegvallen van het vaste bedrag voor de algemene uitkering. Iedere gemeente ontvangt dit 
bedrag, ongeacht de grootte van de gemeente. In geval van deze bestuurlijke fusie vervallen twee 
vaste bedragen (totaal € 0,8 mln.) en ontvangt de nieuwe gemeente ook één vast bedrag. Andere 
nadelige effecten hebben betrekking op de schaalfactoren bij de verdeelmaatstaven bijstandswet. De 
verdeelmaatstaven met klantpotentieel kennen relatief kleine positieve effecten. In bijlage 2 is de 
berekening van het bedrag gespecificeerd. 
 
De meicirculaire 2015 pakt voor het jaar 2015 over het algemeen negatief voor de gemeenten uit. Het 
jaar 2016 is een positieve uitzondering in dit beeld met een groei van 4,2%. Het positieve effect van 
2016 wordt voor een deel teniet gedaan door de negatieve effecten van de doorwerking van de 
voorgaande jaren. In de jaren na 2016 is nauwelijks groei aanwezig. De tweede fase van het 
onderhoud aan het gemeentefonds heeft positieve effecten voor alle drie de gemeenten.  

3.6 Decentralisaties 

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 
langdurig zieken en ouderen. Voor de uitvoering van deze taken ontvangen de gemeenten een 
integratie-uitkering sociaal domein. In 2015 is deze integratie-uitkering sociaal domein gebaseerd op 
de historische uitgaven en die zijn voor de drie fusiegemeenten opgeteld. Pas met ingang van 2016 
zal de uitkering zijn gebaseerd op objectieve verdeelmaatstaven, die gevoelig kunnen zijn voor 
bestuurlijke fusie/herindeling. In overleg met het CBS zal daar nader onderzoek naar worden gedaan.  
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Het gros van de gemeenten heeft de financiële effecten van de decentralisaties in het sociale domein 
budgettair neutraal geraamd; met de via het gemeentefonds verkregen middelen moet het beleid 
kunnen worden uitgevoerd. De tijd zal het leren of dit al dan niet een te optimistische voorstelling van 
zaken is. In sommige gemeenten zijn extra reserves gevormd voor het opvangen van incidentele 
tegenvallers. De drie GNL-gemeenten vormen op deze ramingssystematiek geen uitzondering. Dit laat 
onverlet dat de uitvoering van de decentralisaties een groot risico is. Dit geldt overigens voor de 
meeste gemeenten in Nederland. 

3.7 Tijdelijke verdeelmaatstaf 

Bij het vormen van een nieuwe gemeente krijgt de gemeente te maken met overgangskosten, ook wel 
frictiekosten genoemd. Frictiekosten zijn lasten die zonder bestuurlijke fusie/herindeling niet gemaakt 
zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Naar de hoogte van de extra lasten om de 
bestuurlijke en ambtelijke organisatie opnieuw in te richten is onderzoek

1
 gedaan. In de regelgeving 

over de tijdelijke verdeelmaatstaf wordt de term ‘herindeling’ gebruikt. Deze term zal dan ook in deze 
en de volgende paragraaf worden gebruikt. Hiervoor kan echter ook ‘bestuurlijke fusie’ worden 
gelezen. 
Voor gemeenten die herindelen vanaf 1 januari 2015 is de maatstaf met 25% verruimd. De maatstaf 
wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar. De extra uitkering van 25% in het jaar voorafgaand 
aan de herindeling, het restantbedrag in de vier jaar daaropvolgend. De ontvangers van de extra 
uitkering zijn de gemeenten in het herindelingstraject, tot uitdrukking komend in het 
herindelingsadvies. De betrokken gemeenten ontvangen allen een gelijk bedrag. De bedragen vanaf 
de datum van herindeling komen toe aan de nieuwgevormde gemeente: 40% in het jaar van 
herindeling en 20% in elk van de volgende jaren. 
 
De nieuw te vormen gemeente komt na een herindeling in aanmerking voor de tijdelijke 
verdeelmaatstaf herindeling. Om een indicatie te geven is de omvang van deze maatstaf op basis van 
het aantal inwoners per 1 januari 2015 berekend. In tabel 3.9 staat aangegeven wat dat voor de nieuw 
te vormen gemeente betekent. In bijlage 3 wordt gedetailleerd inzichtelijk gemaakt hoe de tijdelijke 
verdeelmaatstaf wordt berekend. De opbrengst van deze tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt 
vooral bepaald door het aantal gemeenten dat wordt heringedeeld en het aantal inwoners dat daarbij 
betrokken is. 
 
De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling zou op basis van de inwonersgegevens 2015 en op basis van 
de voorlopige uitkeringsfactor voor 2015, te weten 1,426 conform de septembercirculaire 2014 
uitkomen op afgerond € 10,2 miljoen. 
 

 
 
 
 

Tabel 3.9: Berekening tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling bij herindeling per 1 januari 2015. 

 
Dit bedrag zou voldoende moeten zijn om de lasten van de zogenaamde frictiekosten op te vangen. 
Indien de uitkeringsfactor wijzigt, wijzigt ook de opbrengst van de tijdelijke verdeelmaatstaf. 
In de volgende paragraaf is een overzicht opgenomen welke lasten als frictiekosten worden 
beschouwd. 

3.8 Frictiekosten 

Vooropgesteld dient te worden dat elke herindeling zijn eigen specifieke bijzonderheden kent. De 
integratievergoeding betreft een algemene uitkering, dit betekent dat de gemeente vrij is het geld te 
besteden. Het verdient echter wel de aanbeveling om de lasten van de herindeling grondig te ramen. 
 
  

                                                      
1
 Rapport van een inventarisatie van frictiekosten bij gemeentelijke indeling, BZK, IFLO, 1999 

Fusiegemeente
Absoluut 

bedrag

Bedrag per 

inwoner

1 GNL € 10.197.267 € 207
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Een aanknopingspunt voor de raming van frictiekosten is de volgende indeling: 
 
1.  Nagenoeg geheel tijdelijke extra lasten die zonder de herindeling niet of 
  nauwelijks zouden zijn voorgekomen. 
2. In niet onbelangrijke mate lasten behorende tot het normale patroon, maar die als 
  gevolg van de herindeling naar voren worden gehaald. 
3. (nagenoeg) niet lasten als gevolg van de nieuwe schaalgrootte en lasten die 
  worden gekenmerkt door een grote mate van beleidsvrijheid 
 

Nagenoeg geheel In niet onbelangrijke mate (Nagenoeg) niet 

● Extra kosten van voorbereiding van 

de herindeling 

● Organisatieonderzoek 

● Integratie beheerplannen 

● Afstemming beleidsplannen 

● Voorlichting 

● Wachtgelden (alleen als gevolg van 

deze reorganisatie) 

● Boventalligen (alleen als gevolg van 

deze reorganisatie) 

● Garantiesalarissen (alleen als gevolg 

van deze reorganisatie) 

● Functiewaardering 

● Extra opleidingen  

● Verhuizing 

● Tijdelijke voorzieningen t.b.v. 

verhuizing  

● Automatisering 

● Versneld afsluiten archief 

● Integratie brandweer 

● Komborden 

● Plattegronden 

● Promotieborden 

● Ontwikkelen huisstijl 

● Werving nieuw personeel 

● Stijging van personeelslasten 

vanwege opschaling 

● Kantinekosten 

● Daling van de algemene 

uitkering 

● Gemiste ozb-baten 

● Hogere subsidies 

● Hogere onderhoudsniveaus 

● Aanpassen 

afschrijvingsmethodieken 

● Nieuwe huisvesting 

 
Tabel 3.10: Indeling frictiekosten. 
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4. Effect op de belastingopbrengsten 

4.1 Effect op belastingopbrengsten huidige situatie 

Voor gemeenten heeft een bestuurlijke fusie effect op de belastingopbrengsten. Vanaf het moment dat 
een fusie een feit wordt, zullen keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van de hoogte van de 
tarieven voor onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Voor de twee laatste 
heffingen zal tevens de mate van kostendekking en de wijze van kostentoerekening moeten worden 
bepaald. Deze tarieven mogen immers slechts kostendekkend zijn.  
De berekening van de belastingdruk wordt beperkt tot deze drie heffingen. Als basis zijn de ramingen 
uit de begrotingen 2015 gebruikt 

Tabel 4.1: Overzicht belastingopbrengsten 2015 (bedragen x € 1.000,-). 
 
Om deze opbrengsten vergelijkbaar te maken, zijn deze omgerekend naar opbrengsten per inwoner. 

Tabel 4.2: Overzicht belastingopbrengsten 2015 in € per inwoner. 

Uit het overzicht blijkt dat Geldermalsen per inwoner de hoogste belastingopbrengst kent en 
Lingewaal de laagste. Neerijnen ligt hier tussenin. De opbrengst van de ozb per inwoner ligt in 
Geldermalsen beduidend hoger dan in beide andere gemeenten. Hier gaat het om de totale 
opbrengsten van woningen en niet woningen bij elkaar. Voor de afvalstoffenheffing ligt de opbrengst 
per inwoner in alle gemeenten op hetzelfde niveau. Alle drie gemeenten maken namelijk gebruik van 
de diensten van de Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) voor het verwijderen van huishoudelijk afval. 
Hiervoor wordt een kostendekkend basistarief in rekening gebracht door de AVRI. In Lingewaal wordt 
dit tarief verhoogd met een toeslag voor zwerfafval. In Neerijnen wordt het basistarief verhoogd met 
een toeslag voor zwerfafval en GFT inzameling. Deze toeslagen zijn echter gering. Voor rioolheffing 
wordt in Neerijnen de hoogste opbrengst per inwoner gegenereerd.  
De gemiddelde belastingopbrengst in Gelderland voor 2015 bedraagt € 398,- per inwoner, zoals uit 
onderstaande tabel blijkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.3: Gelderse gemiddelde belastingopbrengst 2015 in € per inwoner. 
  

Belastingopbrengst 2015 Gelderland 

per inwoner

OZB 225

Afvalstoffenheffing 81

Rioolheffing 92

Totaal 398

Belastingopbrengst 2015 Geldermalsen Lingewaal Neerijnen Totaal

OZB 6.983 2.008 2.011 11.002

Afvalstoffenheffing 1.683 708 769 3.160

Rioolheffing 3.278 1.170 1.889 6.337

Totaal 11.944 3.886 4.669 20.499

Belastingopbrengst 2015 Geldermalsen Lingewaal Neerijnen Totaal

per inwoner 

OZB 266 182 166 223

Afvalstoffenheffing 64 64 64 64

Rioolheffing 125 106 156 128

Totaal 455 351 386 415
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De belastingopbrengst per inwoner van één GNL-gemeente ligt in 2015 boven het (gewogen) 
Gelderse gemiddelde van 2015. 
 

Enige nuancering van het bedrag per inwoner is hierbij op zijn plaats. De belasting van niet-woningen wordt niet 
door de inwoner betaald, maar door bedrijven. Daarnaast zijn de verschillen in rioolheffing en afvalstoffenheffing 
tussen de drie gemeenten het gevolg van het hanteren van diverse systemen, toerekeningssystematieken en/of 
beleidskeuzes. 

4.2 Effect op belastingopbrengsten één GNL-gemeente 

Voor de berekening van de belastingopbrengst van één GNL-gemeente is gekozen voor twee 
scenario’s, namelijk het pakket met de gemiddelde (gewogen) belastingopbrengst per inwoner en het 
pakket van de goedkoopste gemeente per inwoner (laagste pakket).  

 

Grafiek 4.4: Belastingopbrengst van de drie afzonderlijke gemeenten en van één GNL gemeente (gemiddelde en 
laagste pakket). 

 
Scenario 1: Gemiddelde pakket 
De gemiddelde belastingopbrengst is feitelijk de som van de opbrengsten van alle drie gemeenten 
gedeeld door het totaal aantal inwoners van deze gemeenten. Dit komt neer op € 415,- per inwoner. 
Voor Geldermalsen neemt de belastingopbrengst dan met € 40,- per inwoner af. De 
belastingopbrengst neemt daarentegen in Lingewaal toe met € 64,- per inwoner en in Neerijnen met 
€ 29,- per inwoner.  
De totale belastingopbrengst bedraagt € 20,5 mln. en is gelijk aan de huidige opbrengst van alle drie 
gemeenten samen. 

Scenario 2: Laagste pakket 
Als wordt gekozen voor het pakket met de laagste belastingopbrengst per inwoner, dan komt deze op 
€ 351,- per inwoner. Dit betekent dat de belastingopbrengst per inwoner in Lingewaal gelijk blijft. De 
overige gemeenten krijgen een lagere belastingopbrengst per inwoner. Voor Geldermalsen is het 
nadeel € 104,- per inwoner en voor Neerijnen € 35,- per inwoner.  
De totale belastingopbrengst bedraagt 17,4 mln. en is daarmee € 3,1 mln. lager ten opzichte van de 
huidige situatie en tevens scenario 1. Bij de keuze van de raad voor een gelijkblijvende opbrengst zal 
voor dit bedrag alternatieve dekking moeten worden aangewezen. 

De nieuwe raad beslist over de hoogte van de belastingen. Met de gekozen scenario’s zijn maar twee 
mogelijkheden geschetst om belastingopbrengsten te genereren voor de nieuwe gemeente. De 
toekomstige gemeente is zelf verantwoordelijk voor het belastingniveau. Voor een weloverwogen 
besluit dient het beleid per gemeente te worden onderzocht en vertaald te worden naar de nieuwe 
gemeente. De nieuwe raad maakt op basis hiervan de beleidskeuzes en stelt de procedure tot 
harmonisatie van tarieven vast.  
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5. Belastingdruk 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de gemeentelijke belastingen, vanuit het perspectief van de 
inwoners. In het vorige hoofdstuk is het effect op de belastingopbrengsten vanuit het perspectief van 
de gemeente weergegeven. Zoals in dat hoofdstuk al aangegeven, is enige nuancering van het 
bedrag per inwoner op zijn plaats. De belasting van niet-woningen wordt niet door de inwoners 
betaald, maar door bedrijven. De situatie voor wat betreft een huishouden verschilt. Ook hier kan niet 
ontkomen worden aan aannames, maar het geeft een beter beeld van de rekening die een 
huishouden krijgt gepresenteerd.  

In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven 2015 per gemeente opgenomen. 

 
Tabel 5.1: Tarieven voor 2015. 

 
Een specificatie met de volledige berekeningen is terug te vinden in bijlage 4. In deze bijlage zijn de 
gevolgen voor huurders eveneens weergegeven en daarnaast de situatie indien gekozen wordt voor 
de laagste belastingtarieven.  

In tabel 5.2 wordt de belastingdruk weergegeven aan de hand van een fictieve aanslag. Dit gebeurt 
zowel voor een eigenaar van een (koop)woning, als voor een huurder in de heringedeelde gemeente. 
Voor de fictieve aanslag is gekozen voor de volgende uitgangspunten: 

 
Tabel 5.2: Uitgangspunten belastingdruk huishoudens. 

 

5.1 Belastingdruk huishoudens GNL gemeente 

Wanneer de belastingopbrengsten voor één GNL gemeente op gelijke hoogte blijven, dan bedraagt de 
fictieve aanslag voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning € 727,-. De verschillen voor 
de inwoners zijn dan als volgt: 

 

OZB tarief woningen niet-woningen niet-woningen

(van Woz waarde) eigenaar gebruiker eigenaar

Geldermalsen 0,14890 0,30590 0,24980

Lingewaal 0,11900 0,20300 0,23400

Neerijnen 0,10340 0,16860 0,21030

Afvalstoffenheffing per lediging per lediging

(per perceel) basistarief 240 ltr container 140 ltr container

Geldermalsen 108,00 6,00 3,50

Lingewaal 110,93 6,00 3,50

Neerijnen 112,79 6,00 3,50

Rioolheffing tarief tarief 

(per aansluiting) gebruiker eigenaar

Geldermalsen 300,00

Lingewaal 276,00

Neerijnen 372,50

Uitgangspunten fictieve aanslag

ozb koopwoning 

woz waarde € 200.000,-

afvalstoffenheffing tarief conform tarieventabel

12 ledigingen 140 ltr container

rioolheffing tarief conform tarieventabel
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Tabel 5.3: Belastingdruk meerpersoonshuishouden met koopwoning (bedragen in €). 
 
Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 
(COELO) onderzoek gedaan naar de lokale lastendruk. Op de website http://www.coelo.nl worden de 
resultaten van dit onderzoek in de “Atlas van de lokale lasten 2015” gepubliceerd. In het volgende 
overzicht zijn de woonlasten (samengesteld uit onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en 
rioolheffing) van de drie afzonderlijke gemeenten opgenomen voor meerpersoonshuishoudens met 
een koopwoning. Voor de uitgangspunten van deze berekening en andere varianten wordt verwezen 
naar de publicatie op de website van het Coelo. 

 
Tabel 5.4: Woonlasten volgens Coelo (bedragen in €). 

Fictieve aanslag voor bedrijven (niet woningen) 
De belastingdruk voor bedrijven (niet woningen) wordt weergegeven aan de hand van een fictieve 
aanslag. Hiervoor ontvangt zowel de eigenaar als de huurder van een bedrijfspand de fictieve aanslag 
in de heringedeelde gemeente. De fictieve aanslag betreft alleen de ozb en is gebaseerd op een 
WOZ-waarde van € 500.000,- en een gelijkblijvende belastingopbrengst. 

 
Tabel 5.5: Belastingdruk niet-woning voor eigenaar/gebruiker (bedragen in €). 

Om een oordeel te vormen over de hoogte van een belastingmutatie is het goed om te weten dat de opbrengst 
van alle gemeentelijke belastingen slechts 3,4% zijn van opbrengst van alle belastingen die in Nederland worden 
geheven. (bron: VNG) 

5.2 Harmonisatie van tarieven 

Bij een bestuurlijke fusie moeten de belastingtarieven van de verschillende gemeenten worden 
geharmoniseerd. Hiervoor zijn in de Wet algemene regels herindeling (Arhi) voorschriften opgenomen. 
Tot de bevoegdheid van de raad van de nieuw gevormde gemeente behoort de bepaling en de 
vaststelling van de ozb-tarieven voor de nieuwe gemeente. De raad moet deze binnen drie maanden 
na de bestuurlijke fusie/herindeling met terugwerkende kracht vaststellen. De tarieven voor de overige 
belastingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, blijven voor de nieuwe 
gemeente van kracht tot twee jaar na de herindelingsdatum, tenzij nieuwe tarieven worden 
vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing van 
de ‘oude’ gemeenten tijdelijk, maar maximaal twee jaar, van kracht blijven, of dat er in twee jaar 
geleidelijk harmonisatie plaatsvindt. 

  

Gemeente fictieve aanslag GNL gemeente verschil verschil

eigenaar/gebruikergemiddeld absoluut procentueel

Geldermalsen 748 727 -20 -3%

Lingewaal 667 727 60 9%

Neerijnen 734 727 -7 -1%

overzicht woonlasten 2015 Coelo plaats woon-

meerpersoonshuishouden met koopwoning ranglijst lasten

Geldermalsen 384 889

Lingewaal 280 773

Neerijnen 351 831

Gemeente fictieve aanslag GNL gemeente verschil verschil

eigenaar/gebruiker gemiddeld absoluut procentueel

Geldermalsen 2.779 2.490 -289 -10%

Lingewaal 2.185 2.490 305 14%

Neerijnen 1.895 2.490 595 31%
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5.3 Conclusie 

Wanneer gekozen wordt voor gemiddelde belastingtarieven door de nieuwe gemeente, gaan de 
inwoners van Geldermalsen en in mindere mate Neerijnen minder betalen aan woonlasten, terwijl de 
inwoners van Lingewaal meer gaan betalen. Dit is berekend op basis van een fictieve aanslag 
(eigenaar/gebruiker). Bedrijven in Geldermalsen gaan tevens minder betalen dan de huidige situatie, 
terwijl bedrijven in Neerijnen en Lingewaal meer gaan betalen (ozb). Hier is tevens gerekend met een 
fictieve aanslag (eigenaar/gebruiker).  
In bijlage 4 is tevens de keuze voor het laagste belastingtarief doorgerekend voor de effecten op de 
lasten voor inwoners.  

5.4 Aanbeveling belastingdruk 

Het is raadzaam om de harmonisatie van de (belasting)verordeningen voorafgaand aan de 
bestuurlijke fusie voor te bereiden en hierbij gezamenlijk beleid te formuleren ten aanzien van de 
lokale heffingen. Tevens is het raadzaam te analyseren waar de verschillen liggen in de tarieven 
tussen de gemeenten. 
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6. Weerstandsvermogen 

Om een beeld te kunnen vormen van de financiële positie van de nieuwe gemeente GNL is het 
noodzakelijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de nieuwe gemeente om risico’s te kunnen 
opvangen, ofwel het weerstandsvermogen van een gemeente. Hoe hoger het weerstandsvermogen 
van een gemeente, hoe beter ze in staat kan worden geacht om risico’s financieel op te vangen. 
 

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken, dan wel 
middelen heeft vrijgemaakt, om niet-begrote financiële tegenvallers op te vangen zonder ingrijpende 
beleidswijzigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen, namelijk de weerstandscapaciteit en 
de risico’s. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding tussen deze twee onderdelen aan. 

 
Het weerstandsvermogen van een gemeente wordt onder andere bepaald door de flexibiliteit in de 
begroting, de onbenutte belastingcapaciteit, de vrij beschikbare reserve(s) en door vervolgens deze 
uitkomst af te zetten tegen de aanwezige risico’s voor de gemeente. Voor deze begrotingsscan is een 
vergelijking gemaakt tussen de afzonderlijke gemeenten en de mogelijk nieuw te vormen gemeente. 
Uitgangspunt hierbij is de informatie zoals opgenomen in de gemeentelijke begrotingen 2015.  
 

De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen het gehanteerde tarief voor ozb en het tarief dat 
gehanteerd wordt voor ‘artikel-12 gemeenten’. Tevens het verschil tussen de gehanteerde tarieven voor 
afvalstoffenheffing en rioolheffing en 100% kostendekkendheid. 
Artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet (Fvw) regelt een aanvullende uitkering (onder voorwaarden) als de 
gemeente ernstige financiële problemen heeft. Eén van de voorwaarden is een minimum ozb-tarief. Het verschil 
tussen dit tarief en het werkelijke tarief van de gemeente, is de onbenutte belastingcapaciteit. Dit is de ruimte die 
een gemeente in theorie nog heeft om de ozb te verhogen. 

6.1 Weerstandscapaciteit in de huidige situatie 

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: de mogelijkheid om onverwachte tegenvallers zowel 
incidenteel als structureel op te kunnen vangen in de begroting, zonder dat dit direct gevolgen heeft 
voor het huidige ambitieniveau. In deze begrotingsscan is uitgegaan van de informatie zoals deze 
door de gemeenten zelf in de paragraaf weerstandsvermogen van de begrotingen 2015 is 
opgenomen. Dit omdat er geen richtlijnen zijn met betrekking tot wat wel en wat niet tot de 
weerstandscapaciteit moet worden gerekend. Het is aan de gemeente om hier zelf een consistente lijn 
in te kiezen. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit voor één gemeente GNL is ook gekozen 
voor deze lijn. Uniformering van de uitgangspunten is een aanbeveling voor de aanloop naar de 
eventueel nieuw te vormen gemeente.  
 
De door de gemeente gepresenteerde weerstandscapaciteit per 1-1-2015 is als volgt berekend: 
 

 
Tabel 6.1: Overzicht weerstandscapaciteit 2015 (bedragen in € 1.000,-). 

 

Weerstandscapaciteit Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

Incidentele weerstandscapaciteit

1. algemene reserve 8.223 4.450 2.557

2. stille reserves 1.000 471

3. reserve grondexploitatie 3

4. begrotingsoverschot 172

Totaal incidentele weerstandscapaciteit 9.395 4.921 2.560

Structurele weerstandscapaciteit 

5. onbenutte belasting capaciteit 90 560 943

6. in de begroting opgenomen buffer 1.576

Totaal structurele weerstandscapaciteit 1.666 560 943

Totale  weerstandscapaciteit 11.061 5.481 3.503
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Het overzicht geeft een beeld van de elementen die door de afzonderlijke gemeenten in de 
berekening van de weerstandscapaciteit zijn opgenomen. De algemene reserve is absoluut het hoogst 
in Geldermalsen. In deze gemeente is de algemene reserve deels (45%) rentevrij, dat wil zeggen dat 
er bij aanwending van dit deel van de algemene reserve geen budgettaire consequenties zijn voor de 
exploitatie. In beide andere gemeenten heeft dit wel negatieve budgettaire consequenties.  
 
Geldermalsen en Lingewaal hebben stille reserves (het verschil tussen de werkelijke waarde en de 
boekwaarde) opgevoerd als weerstandscapaciteit. Geldermalsen schat de totale waarde van de stille 
reserves op € 30 mln. Echter, door beperkte aanwendingsmogelijkheden wordt slechts € 1 mln. tot de 
weerstandscapaciteit gerekend. In Lingewaal wordt de waarde van een tweetal niet geactiveerde 
gronden (dus zonder boekwaarde) tot de weerstandscapaciteit gerekend. Daarnaast heeft Lingewaal 
een verkoopopbrengst van andere gemeentelijke eigendommen in de begroting 2015-2018 
opgenomen van in totaal € 500.000,-. Deze jaarlijkse incidentele bate van € 125.000,- wordt voor 
afdekking van incidenteel nieuw beleid aangewend, of hiermee wordt de algemene reserve versterkt. 
Neerijnen heeft geen stille reserve meegenomen. Het opnemen van stille reserves is discutabel, de 
vraag is namelijk in hoeverre deze reserves op korte termijn te gelde kunnen worden gemaakt.  
 
Volgens de door de gemeenten zelf berekende onbenutte belastingcapaciteit, is deze in Geldermalsen 
nog maar beperkt aanwezig, terwijl Lingewaal en Neerijnen hiervoor nog een ruimere capaciteit 
kennen. Wanneer de berekeningswijze (gebaseerd op de artikel 12-norm) en normeringssystematiek 
van de provincie wordt gehanteerd, komt Geldermalsen op onvoldoende belastingcapaciteit en 
Neerijnen en Lingewaal beide op voldoende. Zie ook bijlage 5 voor de normering van dit financiële 
kengetal.  
 
Geldermalsen heeft als enige gemeente gekozen voor een systematiek waarbij de structurele risico’s 
worden afgedekt door structurele weerstandscapaciteit. In deze structurele weerstandscapaciteit 
wordt voorzien door jaarlijks binnen de begroting een buffer (stelpost) voor structurele risico’s op te 
nemen. Daarnaast is het begrotingsoverschot 2015 aangemerkt als incidentele weerstandscapaciteit.  
In het algemeen zegt de hoogte van de weerstandscapaciteit niets. Hieraan kan pas een oordeel 
worden toegekend als deze wordt geconfronteerd met de hoogte van de aanwezige risico’s. 
 

6.2 Risico’s huidige situatie 

De risico’s zoals opgenomen in de begroting 2015 zijn de basis voor dit onderdeel. Hierbij hanteren de 
gemeenten ieder een eigen methodiek voor het bepalen van de risico’s. Geldermalsen en Neerijnen 
berekenen het risico op basis van prioritering en kansberekening. Lingewaal stelt een risicoprofiel 
samen gebaseerd op het risicomanagement informatie systeem van het Nederlands Adviesbureau 
voor Risicomanagement (NAR). Hierbij wordt door middel van risicosimulatie en kansberekening een 
risico becijferd. Doordat de gemeenten een verschillende methodiek hanteren is de onderlinge 
vergelijking moeilijk. De ene methode is echter niet beter dan de andere. Het is wel van belang dat 
alle risico’s in beeld zijn, gekwantificeerd worden (uitgedrukt in een bedrag) en vervolgens hoe 
hiermee wordt omgegaan. De provincie hecht waarde aan een consistente en dynamische 
systematiek voor risicomanagement. Daarbij wordt gekeken hoe een gemeente de risico’s in beeld 
brengt en welke maatregelen worden toegepast om risico’s te beheersen of te verkleinen. De 
inventarisatie van risico’s is een momentopname. Actualisatie van risico’s is minimaal jaarlijks 
gewenst. Alle drie de gemeenten besteden voldoende aandacht aan deze aspecten. Ze gaan echter 
wel op verschillende manieren om met het onderscheid tussen structurele en incidentele risico’s. Het 
maken van helder onderscheid tussen deze twee soorten risico’s verbetert het inzicht in de benodigde 
weerstandscapaciteit en verdient daarmee aanbeveling. 
 
In de volgende tabel zijn de door de gemeente berekende risico’s, zoals opgenomen in de begroting 
2015, vermeld. Hierbij is het totaal aan risico’s opgenomen, waarop de gemeente de benodigde 
weerstandscapaciteit heeft gebaseerd. 
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Tabel 6.2: Overzicht totaal berekende risico’s (bedragen in € 1.000,-). 

 
Als de risico’s worden uitgedrukt in een percentage van de omzet (begroting 2015) blijkt dat deze in 
Geldermalsen veruit het hoogst worden geschat en in Lingewaal het laagst.  
 

 
Tabel 6.3: Overzicht risico’s in percentage van de omzet (bedragen in € 1.000,-). 
 
In de volgende tabellen worden per gemeente de grootste risico’s in beeld gebracht. Hierbij wordt 
nadrukkelijk vermeld dat dit een eigen gemeentelijke inschatting van de gewogen risico’s is.  
 

 
 

 
 

 
Tabellen 6.4: Overzicht grootste risico’s per gemeente. 

 
De grootste risico’s van de gemeenten zijn gevarieerd. In Geldermalsen en Neerijnen wordt 
wegenonderhoud hiertoe gerekend. In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op het wegenonderhoud. 
Borgstellingen voor woningbouw in Lingewaal en verstrekte hypotheken in Neerijnen behoren in deze 
gemeenten tot de grootste risico’s. De grondexploitatie is alleen in Geldermalsen een aanmerkelijk 
risico. Voor de bepaling van de ratio voor het weerstandsvermogen worden de maximale risico’s 
herrekend op basis van kansen en gevolgen tot een gewogen risico.  
  

Risico's Geldermalsen Lingewaal Neerijnen Totaal

Totaal berekende risico's 12.175 1.240 2.140 15.555

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen Totaal

Totaal berekende risico's 12.175 1.240 2.140 15.555

Omzet 65.800 19.317 22.094 107.211

Risico in percentage van de omzet 19% 6% 10% 15%

gemeente Geldermalsen gewogen 

Grootste risico's risico

1 Grondexploitatie 10.600.000

2 Beheerplan wegen 300.000

3 Jeugdzorg 216.500

4 Leges omgevingsvergunning 212.000

5 Algemene Uitkering 189.000

gemeente Lingewaal gewogen

Grootste risico's risico

1 Borgstelling Woningb. Ideaal wonen 306.000

2 Extra bijdrage RSD ivm WWB inkomensdeel 270.000

3 Decentralisatie 270.000

4 Gemeentefonds 247.500

5 Samenwerking kiezen 187.500

gemeente Neerijnen gewogen

Grootste risico's risico

1 MFC Haaften 437.500

2 Wegen onderhoud 250.000

3 Hypotheken 250.000

4 diverse risico's met schadebedrag 153.125
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6.3 Ratio weerstandsvermogen huidige situatie 

Bij de ratio van het weerstandsvermogen wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de 
gekwantificeerde risico’s van de gemeenten. 
 

 
 
Voor de waardering van de ratio’s wordt gebruikgemaakt van een waarderingstabel van het 
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR).  
 

 
Tabel 6.5: Waarderingstabel NAR. 

 
De waardering van de ratio’s kan worden gepresenteerd per gemeente. Lingewaal hanteert deze 
waarderingstabel al en deze kan voor Geldermalsen en Neerijnen na een herberekening ook worden 
toegepast. In het volgende overzicht wordt de ratio weerstandsvermogen berekend op basis van de 
door de gemeente berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico’s en de door de 
gemeente berekende aanwezige weerstandscapaciteit.  
 

 
Tabel 6.6: Overzicht weerstandsratio (bedragen x € 1.000,-). 

 
Het weerstandsvermogen van Lingewaal en Neerijnen overtreft (ruim) de gekwantificeerde risico’s. In 
Geldermalsen is de weerstandscapaciteit (statisch/incidenteel) niet genoeg om de 
(statische/incidentele) risico’s te dekken.  
Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen moeten de volgende kanttekeningen worden 
geplaatst: 

- Inzet van de algemene reserve zal in meer of mindere mate renteconsequenties voor de 
exploitatie hebben. 

- Als de onbenutte belastingcapaciteit wordt ingezet, zal de raad tot ozb verhoging moeten 
besluiten.  

- Voor inzet van stille reserves zal daadwerkelijk onroerend goed moeten worden verkocht.  

6.4 Weerstandsvermogen één gemeente GNL 

Het weerstandsvermogen is in beeld gebracht door de gekwantificeerde risico’s van de gemeenten te 
confronteren met de aanwezige weerstandscapaciteit, beide zoals gepresenteerd door de gemeenten 
zelf. Hierbij wordt de som van de weerstandscapaciteit van de drie gemeenten gedeeld door de som 
van de totale risico’s van de drie gemeenten. 
 

Beschikbare weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen: --------------------------------------------------

Totaal financiële risico's

Ratio Waardering

2,0 > Uitstekend

1,4-2,0 Ruim voldoende

1,0-1,4 Voldoende

0,8-1,0 Matig

0,6-0,8 Onvoldoende

<0,6 Ruim onvoldoende

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

Totaal berekende risico's 12.175 1.240 2.140

Totale weerstandscapaciteit 11.061 5.481 3.503

Weerstandsratio 0,9 4,4 1,6

Waardering NAR Matig Uitstekend  Ruim voldoende
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Tabel 6.7: Overzicht weerstandsratio (bedragen x € 1.000,-). 

 
Een goed alternatief om de kanttekeningen grotendeels uit te sluiten is om de weerstandscapaciteit te 
beperken tot direct beschikbare weerstandscapaciteit. Hiertoe wordt gerekend de algemene reserve 
en de risicobuffer zoals Geldermalsen die heeft opgenomen in de exploitatie. Aanwending van de 
algemene reserve blijft desondanks in meer of mindere mate budgettaire consequenties houden voor 
de exploitatie. 
 

  
Tabel 6.8: Overzicht weerstandsratio (met direct beschikbare weerstandscapaciteit) (bedragen x € 1.000,-). 

 
Wanneer gekeken wordt naar de onbenutte belastingcapaciteit voor een nieuwe gemeente GNL 
volgens de berekeningswijze van de provincie, dan is deze volgens de normering van de provincie 
‘matig’. 

6.5 Conclusie weerstandsvermogen één gemeente GNL 

De gemeente GNL is in staat om 130% van de risico’s af te dekken op basis van de door de 
gemeenten zelf berekende risico’s en weerstandstandscapaciteit. Als de weerstandscapaciteit wordt 
beperkt tot de direct beschikbare weerstandscapaciteit, dan wordt 110% van de risico’s afgedekt. Voor 
de waardering van deze ratio wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel van het NAR. Op 
basis van deze tabel wordt een classificatie ‘voldoende’ toegekend voor beide situaties. Bovendien 
voldoen de systemen van risicomanagement en de weergave daarvan in de begrotingen aan de 
daaraan te stellen eisen.  

6.6 Actuele ontwikkelingen 

Het beleid zoals opgenomen in het derde Kwalitatief Woonprogramma 2010-2020 (KWP3) voorziet 
voor Rivierenland in een toename van de woningvoorraad van 9.800 woningen in de periode 2010 tot 
en met 2019. Onlangs heeft de provincie een voorzet gedaan voor een nieuwe ‘Kwantitatieve opgave 
wonen’ tot 2025, de opvolger van KWP3. Hierin wordt voorzien in een netto toevoeging van 8.600 
woningen in de periode 2013-2025 (zie ook paragraaf 7.3). Dit kan betekenen dat de 
woningbouwplannen voor wat betreft de aantallen woningen naar beneden moeten worden bijgesteld.  
Dit is mogelijk een nieuw risico dat opgenomen moet worden bij de risico’s in de paragraaf 
weerstandsvermogen van de drie gemeenten.  
 
Informatie op basis van de jaarrekeningen 2014 
Tijdens de samenstelling van deze begrotingsscan is er actuele informatie over het 
weerstandsvermogen bekend geworden, die opgenomen is in de jaarrekeningen 2014 van de 
gemeenten. De meest in het oog springende aanvullingen en of afwijkingen worden hieronder 
vermeld. 
 
Geldermalsen 
De totaal gewogen risico’s zijn afgenomen van € 12,2 mln. naar € 11 mln. De belangrijkste oorzaak is 
de afname van het risico op de grondexploitatie met € 0,8 mln. Daarnaast zijn enkele risico’s 
vervallen. De weerstandscapaciteit is toegenomen van € 11 mln. tot € 14 mln. Dit als gevolg van de 
toevoeging van het grootste deel van het positieve jaarrekeningsaldo 2014 (oogstrapportage 2014 
€ 2,2 mln. en jaarrekening 2014 € 1,3 mln.) aan de algemene reserve.  
  

Gemeente GNL

Totaal berekende risico's 15.555

Totale weerstandscapaciteit 20.045

Weerstandsratio 1,3

Waardering NAR Voldoende

Gemeente GNL

Totaal berekende risico's 15.555

Totale weerstandscapaciteit 16.806

Weerstandsratio 1,1

Waardering NAR Voldoende
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Op basis van de jaarrekening 2014 overtreft de weerstandscapaciteit de risico’s, waardoor de 
weerstandsratio zodanig verbetert dat de kwalificatie uitkomt op ‘voldoende’. 
Echter, een belangrijke kanttekening is de ‘p.m. raming’ voor het risico vanwege de herijking van het 
Regionaal Programma Bedrijventerreinen. In de regio is een overcapaciteit aan bedrijfsterreinen ten 
opzichte van de vraag. Hierdoor is wel degelijk een risico aanwezig voor de invulling van de terreinen 
Hondsgemet-Noord (netto boekwaarde € 12,5 mln.) en Homburg-Noord (netto boekwaarde € 0,6 mln.) 
die mogelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden ontwikkeld.  
Voor de accountant was dit aanleiding om bij de jaarrekening 2014 te besluiten tot een 
oordeelonthouding, veroorzaakt door dit onderdeel. 
 
Lingewaal 
De totale gewogen risico’s nemen af van € 1.240.000,- naar € 936.000,-. De afname zit vooral in de 
borgstelling voor de woningbouwvereniging Ideaal Wonen en de niet gespecificeerde overige risico’s.  
De beschikbare weerstandscapaciteit neemt toe met € 213.000,- door toevoeging van het saldo van 
de jaarrekening 2014 aan de algemene reserve. De weerstandsratio verbetert hierdoor. 
 
Neerijnen 
De totale gewogen risico’s nemen toe met € 141.000,- tot € 2.281.000,-. De weerstandscapaciteit is 
gelijk gebleven. Het oordeel (ruim voldoende) over het weerstandsvermogen verandert hierdoor niet. 
De jaarrekening 2014 kent een resultaat van € 1,3 mln. positief, waarvan € 750.000 aan de algemene 
reserve wordt toegevoegd. Hierdoor neemt de weerstandscapaciteit toe. 

6.7 Aanbevelingen weerstandsvermogen GNL-gemeente 

1. Benoem en kwantificeer de risico’s voor drie gemeenten in een risicoregister met dezelfde 
systematiek. Bij een besluit tot bestuurlijke samenvoeging is het van belang een eenduidig 
risicomanagement te voeren. Daarnaast is het raadzaam de risico’s in te delen in structureel en 
incidenteel om inzicht te krijgen in de benodigde meerjarige weerstandscapaciteit. Actualiseer 
minimaal jaarlijks het risicoregister.  

2. Stel ook gezamenlijke uitgangspunten op en uniformeer welke elementen tot de 
weerstandscapaciteit worden gerekend. Het verdient de voorkeur om alleen die elementen 
hiertoe te rekenen, die bij onverhoopte aanwending niet tot extra exploitatielasten zullen leiden. 

3. Om dit mogelijk te maken dienen de afzonderlijke paragrafen weerstandsvermogen op elkaar te 
worden afgestemd. Dit kan al worden ingezet voorafgaand aan een proces tot mogelijke 
bestuurlijke samenvoeging.  
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7. Grondexploitatie 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de woningbouw, de bedrijventerreinen en vervolgens de 
grondexploitatie per gemeente aan bod. Aan het einde worden conclusies getrokken met betrekking 
tot de grondexploitatie van één gemeente GNL. 

7.1 Woningbouw algemeen 

Een gemeente heeft maatschappelijke belangen waarvoor zij, in het kader van ruimtelijke 
doelstellingen en grondbeleid, verantwoordelijk is. In het bestemmingsplan legt de gemeente daarom 
de bestemming vast voor de gronden. Grondbeleid biedt daarnaast het benodigde instrumentarium 
om te sturen en te participeren in de grondmarkt. Een gemeente kan dit doen middels actief of 
faciliterend grondbeleid. De gemeente voert actief grondbeleid wanneer ze zelf alle gronden aankoopt 
of in bezit heeft. In dit kader vinden dan ook strategische grondaankopen door de gemeente plaats. 
Vervolgens worden voor eigen rekening en risico de gronden bouwrijp gemaakt en verkocht aan 
derden. De gemeente legt de publieke voorzieningen aan en kan in beginsel alle productiekosten 
doorberekenen in de gronduitgifteprijzen. Bij faciliterend grondbeleid wordt door de gemeente geen 
grond aangekocht. De gemeente probeert haar doelen te bereiken door het geven van heldere kaders 
via het bestemmingsplan en in overleg met marktpartijen. De gemeente loopt veel minder financiële 
risico’s, omdat de ontwikkelingsrisico’s meer bij de marktpartijen liggen. Het nadeel van een 
faciliterend grondbeleid is dat de gemeente beperkt is in haar sturingsmogelijkheden. Het uitvoeren 
van de ontwikkelingen komt bij derden (ontwikkelaars) te liggen. Specifieke, niet rendabele projecten 
die veelal vanuit volkshuisvesting gewenst zijn, zijn hierdoor moeilijker te realiseren.  

7.2 Gelderse woningmarkt 

De Gelderse woningmarkt heeft gevolgen ondervonden vanuit de vastgoedcrisis, de recessie in de 
afgelopen jaren en het nieuwe kabinetsbeleid met betrekking tot onder andere hypotheekverstrekking 
en de toegangseisen voor corporatiewoningen. Dit heeft in vergelijking met enkele jaren geleden 
geleid tot lagere nieuwbouwcijfers, minder transacties in de bestaande koopvoorraad, minder mutaties 
in de huursector en dalende waarde van vastgoed. De ontwikkelingen op de woningmarkt staan niet 
op zichzelf, maar hebben invloed op de (regionale) economie, arbeid/werkgelegenheid, leefbaarheid 
etc. Via de gevolgen voor de gemeentefinanciën (riskante grondposities) en de bestedingsruimte van 
gemeenten raken ze de portefeuille van iedere gemeentebestuurder. Gelet op de demografische 
ontwikkelingen, hoeft de woningvoorraad in de meeste regio’s niet veel meer te groeien. In sommige 
regio's hoeven er nog maar een paar duizend woningen bij voordat het omslagpunt is bereikt. Dat wil 
niet zeggen dat er daarna geen nieuwbouw meer nodig is. Nieuwbouw zal dan echter gecombineerd 
moeten worden met de onttrekking (sloop) van bestaande woningen en beantwoorden aan de 
kwalitatieve vraag naar woningen. 
In de volgende paragrafen zijn de gegevens uit de factsheet ‘Wonen in Gelderland 2014 Rivierenland’ 
van de provincie Gelderland als bronmateriaal gebruikt. 
 
Bevolkingsontwikkeling 
In regioverband hebben de Gelderse gemeenten afspraken gemaakt over de 
woningbouwprogrammering en dit afgestemd op de geprognotiseerde bevolkingsontwikkeling. 
Volgens de laatste prognose zal in Rivierenland het bevolkingsaantal nog tot ca. 2023 groeien. Het 
aantal huishoudens en de woningbehoefte groeit nog een aantal jaren langer door. De volgende tabel 
geeft deze ontwikkeling in de GNL-gemeenten weer. 

Tabel 7.1: Overzicht ontwikkeling bevolking. 

 

Ontwikkeling bevolking gemiddelde groei gemiddelde groei

bevolking per per jaar periode groei groei groei groei per jaar periode

01-01-14 2005 t/m 2009 2010 2011 2012 2013 2010 t/m 2013

Geldermalsen 26.292 15 -36 110 -94 52 8

Lingewaal 11.060 20 -21 17 112 53 40

Neerijnen 12.020 37 -37 87 92 -2 35

Rivierenland 255.265 516 501 841 696 374 603
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Deze ontwikkeling heeft directe consequenties voor de vraag naar (nieuwbouw) woningen en de afzet 
van zowel gemeentelijke als particuliere bouwterreinen.  

7.3 Woningbouw in de GNL-gemeenten 

De aanbodcijfers worden in deze begrotingsscan geconfronteerd met de woningbehoeftecijfers.  
In de factsheet ‘Wonen in Gelderland 2014 Rivierenland’ wordt inzicht geboden in de ontwikkelingen 
van de woningmarkt in de regio Rivierenland met het accent op 2013/2014 en de voortgang van het 
provinciaal beleid. Dit beleid is opgenomen in het derde Kwalitatief Woonprogramma 2010-2020 
(KWP3), dat is vastgesteld in 2010. Hierin is voor Rivierenland een toename van de woningvoorraad 
voorzien van 9.800 woningen in de periode 2010 tot en met 2019.  
Onlangs heeft de provincie een voorzet gedaan voor een nieuwe ‘Kwantitatieve opgave wonen’ tot 
2025, de opvolger van KWP3. In de omgevingsvisie is de werkwijze van de regionale woonagenda 
geïntroduceerd. Binnen de regionale woonagenda van Rivierenland voeren gemeenten en provincie 
het gesprek over onder andere deze kwantitatieve vraag naar woningen en afspraken maken over de 
regionale afstemming. Deze gesprekken verlopen moeizaam. In de periode 2020-2025 is er behoefte 
aan nieuwe woningen, maar minder dan voorheen. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 7 
juli 2015 voorlopig een nieuw aantal vastgesteld voor Rivierenland, namelijk 8.600 woningen voor de 
periode 2013-2025. Met de oplevercijfers uit 2013 en 2014 verrekend, is de regionale woningbehoefte 
voor 2015-2025 7.000 woningen. Er zal in de nieuwe periode ook meer naar de kwaliteit van plannen 
gekeken gaan worden en niet alleen naar de aantallen. 
De gemeenten in Rivierenland hebben voor de periode 2010-2019 een binnenregionale verdeling 
opgesteld die met 10.627 woningen hoger uitkomt dan de 9.800 woningen zoals door de Provincie 
vastgesteld in KWP3. Vanaf 7 juli 2015 hanteert de provincie het nieuwe behoefteaantal voor de regio. 
Alle tabellen in deze paragraaf zijn gebaseerd op KWP3 en niet op de voorlopig vastgestelde cijfers 
van juli 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7.2: Overzicht binnenregionale woningverdeling volgens KWP3. 

 
In KWP3 wordt vanaf 2010 gemiddeld voorzien in een jaarlijkse netto toename van 980 woningen in 
Rivierenland. Mede door de crisis wordt dit aantal niet gehaald. Ook in de GNL-gemeenten bleek de 
opgave niet haalbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7.4: Ontwikkeling woningvoorraad. 

 
Plancapaciteit  
Het aanbod van woningbouwplannen kan worden onderverdeeld in harde capaciteit en zachte 
capaciteit. Samen vormt dit het aanbod aan woningbouwplannen van de gemeente. 
 

De harde capaciteit bestaat uit bestemmingsplannen die vastgesteld zijn en plannen die juridisch onherroepelijk 
zijn. De zachte capaciteit bestaat uit (potentiële) plannen in voorbereiding. 

 

Binnenregionale verdeling KWP 3 aantal woningen gemiddeld per jaar

periode 2010 t/m 2019

Geldermalsen 1.300 130

Lingewaal 337 34

Neerijnen 560 56

Rivierenland 10.627 1.063

Ontwikkeling woningvoorraad gemiddelde groei gemiddelde groei

per jaar periode per jaar periode

2005 t/m 2009 periode 2010-2014

Geldermalsen 37 77

Lingewaal 29 23

Neerijnen 54 32

Rivierenland 790 870
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De plancapaciteit per 1 januari 2014 bedraagt 7.555 woningen (hard) en 8936 woningen (zacht). Voor 
een groot gedeelte van de zachte plannen is er weinig behoefte, zoals het er nu naar uitziet. Deze 
cijfers verdienen wel enige nuancering. Sommige harde plannen zullen vanwege allerlei redenen 
uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk gerealiseerd worden en sommige zachte plannen zijn ‘harder’ dan 
alleen de juridische planstatus aangeeft. Maar het feit blijft dat ontwikkelaars de woningen in harde 
plannen direct kunnen gaan bouwen. 
De regio (de gemeenten, woningcorporaties en provincie) heeft in 2014 en 2015 een 
woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Hierin is met een systeem van leefstijlen en woonbehoeftes de 
regio in kaart gebracht, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Dit biedt een basis om binnen de woonagenda 
gerichter te programmeren op type woningen en de fasering. Zo kan de regio voorkomen dat 
woningbouwplannen met elkaar concurreren en stimuleren dat de juiste woning op de juiste plek 
gebouwd wordt. Deze slag moet echter nog gemaakt worden.  

In de volgende tabel is de capaciteit per gemeente opgenomen. 

 
Tabel 7.5: Overzicht plancapaciteit woningen. 

 
Confrontatie woningbehoefte met de aanwezige plancapaciteit 
In de volgende tabel is de totale woningbehoefte voor de planperiode 2010-2019 volgens KWP3 
afgezet tegen de aanwezige plancapaciteit. Door op de behoefte de toename van het aantal woningen 
in mindering te brengen resulteert het aantal nog te realiseren woningen. Vanwege de omzetting naar 
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de bijbehorende definitieverschillen zijn de 
oplevercijfers van 2014 nog niet bekend. De afgelopen jaren is er in Geldermalsen minder gebouwd 
dan het afgesproken aantal. In Lingewaal en Neerijnen zijn er wat meer woningen toegevoegd. 
 

 
Tabel 7.6: Overzicht te realiseren woningen in relatie tot plancapaciteit. 

 
Conclusie plancapaciteit 
De aanwezige harde plancapaciteit in Rivierenland is meer dan voldoende om in de woningbehoefte 
te voorzien. Hier komt de zachte capaciteit nog bij. Kortom, op regionaal niveau is overcapaciteit van 
vooral de zachte capaciteit. Op gemeentelijk niveau is deze overcapaciteit absoluut het grootst in 
Geldermalsen, gevolgd door Neerijnen en Lingewaal. 

7.4 Grondexploitatie Geldermalsen 

De woningbehoefte op basis van binnenregionale verdeling KWP3 is voor Geldermalsen berekend op 
1.300 woningen in de periode 2010-2019. In de jaren 2010 tot en met 2014 zijn er 280 woningen 
toegevoegd aan de voorraad en 17 in aanbouw, totaal 297. Volgens de (oude) KWP3-afspraken 
zouden er nog ongeveer 1.000 woningen gebouwd kunnen worden in de periode 2015-2020. Om dit 
te realiseren heeft de gemeente op 1 januari 2015 589 woningen in harde plannen en 1.797 in zachte 
plannen.  
 

Plancapaciteit 

Gemeente hard zacht hard zacht

Geldermalsen 660 1.844 589 1.797

Lingewaal 145 73 184 122

Neerijnen 318 355 401 272

Rivierenland 7.555 8.936

01-01-14 01-01-15

nog niet beschikbaar

Binnenregionale 

verdeling KWP-3

Opgeleverd 2010 

t/m 2013

Woningbehoefte 

2014-2019

Geldermalsen 1.300 244 1.056

Lingewaal 337 109 228

Neerijnen 560 147 413

Rivierenland 10.627 3.801 6.826
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Tabel 7.7: Overzicht plancapaciteit Geldermalsen. 

 
Geldermalsen heeft een kwantitatieve overcapaciteit van zachte woningbouwplannen. 

 
Het gemeentelijk aandeel in de harde capaciteit betreft: 

 
Tabel 7.8: Overzicht woningen in gemeentelijke plannen behorend tot harde capaciteit. 

De Plantage 
De gemeente Geldermalsen beschikt per 1-1-2015 over een harde plancapaciteit van 589 woningen. 
Het complex De Plantage in Meteren is het omvangrijkste en risicovolste woningbouwcomplex in de 
gemeente Geldermalsen. In totaal zijn hier 1.360 woningen gepland in meerdere planfases. In 
Deelplan 1 zijn in totaal ca. 360 woningen geprogrammeerd. Hiervan zijn er momenteel bijna 150 
gerealiseerd/in aanbouw. De looptijd voor deze fase is gepland tot 2018. Het aantal woningen in 
zachte plancapaciteit in De Plantage is 1.100.  
De totale (netto)boekwaarde van dit complex bedraagt € 30 mln. (bruto boekwaarde van € 54 mln. 
minus € 24 mln. verliesvoorzieningen). De nog te maken kosten voor het hele plan bedragen in totaal 
€ 70 mln. en de nog te realiseren opbrengsten € 100 mln. De looptijd van dit plan is tot 2034. Met het 
totale plan van De Plantage en de overige harde plannen komt de gemeente Geldermalsen boven het 
regionaal afgesproken aantal woningtoevoegingen uit.  
In de volgende tabel wordt een totaalbeeld geschetst van de boekwaarde van alle 
woningbouwcomplexen in Geldermalsen (bron jaarrekening 2013 en jaarrekening 2014 
Geldermalsen). 

 
Tabel 7.9: Overzicht boekwaarde in €. 

 
Risico’s 
De gemeente Geldermalsen kan volgens de (oude) KWP3-afspraken tot en met 2019 nog circa 1.000 
woningen bouwen van het afgesproken aantal van 1.300 in de periode 2010-2019. Voor deze 1.000 
woningen heeft de gemeente 589 woningen in harde plannen en 1.797 in zachte. Verreweg het 
grootste plan is de Plantage. Op dit moment wordt de eerste fase gebouwd. De daarop volgende 
fases (circa 1.100 woningen) staat benoemd als zachte capaciteit. Dit kan betekenen dat op 
planmatige gronden een groot deel van complex De Plantage niet kan worden gerealiseerd. Dit terwijl 
het grootste deel van de gronden in eigendom is van de gemeente. Woningbehoefte in de periode na 
2020 geeft wel wat meer ruimte, maar de huidige bevolkingsprognoses laten zien dat vanaf 2023 het 
bevolkingsaantal zal dalen. Bovendien is het wellicht nuttig om enige plancapaciteit te bewaren voor 
bijzondere binnenstedelijke projecten. Dit risico kan uiteindelijk leiden tot een aanmerkelijke 
verliesneming. 
In de paragraaf weerstandsvermogen (jaarrekening 2014 Geldermalsen) is vermeld dat een 
risicoanalyse is opgesteld per 1-1-2015 voor de gehele grondexploitatie. De uitkomst hiervan is een 
risico van € 9,4 mln. voor complex de Plantage en € 0,4 mln. voor complex Stationsomgeving. Deze 
zijn opgenomen als risico in de berekening van de weerstandsratio (zie hoofdstuk 6).  

Geldermalsen

overzicht totale plancapaciteit 01-01-14 01-01-15

harde capaciteit 660 589

zachte capaciteit 1.844 1.797

totaal 2.504 2.386

Geldermalsen

gemeentelijk aandeel in plannen 01-01-14 01-01-15

complexen in exploitatie 365 184

complexen niet in exploitatie 0 0

totaal complexen 365 184

gemeentelijk aandeel in harde plannen 55% 31%

woningen

Geldermalsen

boekwaarde netto 01-01-14 01-01-15

complexen in exploitatie 30.863.991 30.532.097

complexen niet in exploitatie 144.489 229.806

totaal complexen 31.008.480 30.761.903

woningbouw
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7.5 Grondexploitatie Lingewaal 

De woningbehoefte op basis van binnenregionale verdeling KWP3 is voor Lingewaal berekend op 337 
woningen in de periode 2010-2019. Hiervan zijn er 109 gerealiseerd zodat er vanaf 2014 nog 228 
kunnen worden gerealiseerd. De gemeente heeft het volgende aanbod nog op te leveren woningen in 
de plannen opgenomen: 
 

 
Tabel 7.10: Overzicht plancapaciteit Lingewaal. 

 
De kwantitatieve woningbehoefte sluit redelijk aan bij de aanwezige harde woningbouwplannen.  
Het gemeentelijk aandeel in de harde capaciteit betreft: 

 
Tabel 7.11: Overzicht woningen in gemeentelijke plannen behorend tot harde capaciteit. 

 
De gemeente Lingewaal beschikt per 1-1-2015 over een harde plancapaciteit van 184 woningen. 
Deze worden ingevuld door 134 woningen in de gemeentelijke complexen De Eng te Asperen, 
Herwijnen-Oost te Herwijnen en Hoge Land 3 te Heukelum. De resterende woningen zijn opgenomen 
in plannen van derden. De totale (netto)boekwaarde van deze complexen bedraagt € 3,3 mln. (bruto 
€ 3,4 mln. minus voorziening € 0,1 mln.).  
 
In de volgende tabel wordt een totaal beeld geschetst van de boekwaarde van alle 
woningbouwcomplexen. (bron jaarrekening 2013 en jaarrekening 2014 Lingewaal). 
 

 
Tabel 7.12: Overzicht boekwaarde in €. 

 
Voor de drie woningbouwcomplexen wordt een positief resultaat verwacht van € 1,9 mln.  
 
Risico’s 
De gemeente heeft bij de jaarrekening 2013 voor de woningbouwexploitaties een drietal risico’s in 
beeld gebracht. Dit betreft projectrisico’s, afzetrisico’s en prijsrisico’s. Voor het project Herwijnen-Oost 
is het gevolg voor de exploitatie van een vermindering van de uitgeefbare grond met 5% en 10% 
berekend op respectievelijk € 150.000,- en € 300.000,-. Een afzetrisico voor de drie 
woningbouwcomplexen, waarbij de uitgifte van gronden 2 jaar stil valt, betekent € 400.000,- extra 
rentelasten. Als er voor wordt gekozen om de uitgifte prijzen van gronden met 10% te verlagen kost 
de gemeente dit € 875.000,-. Bij de jaarrekening 2014 is deze risicoberekening niet opgenomen.  
De kans dat deze risico’s zich allemaal tegelijk en tot het maximale bedrag zullen voordoen is niet 
hoog ingeschat. Dit blijkt uit het feit dat de risico’s van de grondexploitatie niet op de lijst staan met 
grootste risico’s zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. 

Lingewaal 

overzicht totale plancapaciteit 01-01-14 01-01-15

harde capaciteit 145 184

zachte capaciteit 73 122

totaal 218 306

Lingewaal 

gemeentelijk aandeel in plannen 01-01-14 01-01-15

complexen in exploitatie 118 134

complexen niet in exploitatie 0 0

totaal complexen 118 134

gemeentelijk aandeel in harde plannen 81% 73%

woningen

Lingewaal 

boekwaarde netto 01-01-14 01-01-15

complexen in exploitatie 3.613.105 3.343.873

complexen niet in exploitatie 0 0

totaal complexen 3.613.105 3.343.873

woningbouw
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7.6 Grondexploitatie Neerijnen 

De woningbehoefte op basis van binnenregionale verdeling KWP3 is voor Neerijnen berekend op 560 
woningen in de periode 2010-2019. Hiervan zijn er 147 gerealiseerd zodat er vanaf 2014 nog 413 
kunnen worden gerealiseerd. De gemeente heeft het volgende aanbod nog op te leveren woningen in 
de plannen opgenomen: 
 

Neerijnen     

overzicht totale plancapaciteit 01-01-14 01-01-15 

harde capaciteit 318 401 

zachte capaciteit 355 272 

totaal 673 673 

 
Tabel 7.13: Overzicht plancapaciteit Neerijnen. 
  
De kwantitatieve woningbehoefte in de gemeente Neerijnen sluit redelijk aan bij de harde 
woningbouwplannen. Neerijnen heeft overcapaciteit in de zachte plannen. 
 
Het gemeentelijk aandeel in de harde capaciteit betreft: 
 

Neerijnen woningen 

gemeentelijk aandeel in plannen 01-01-14 01-01-15 

complexen in exploitatie 0 50 

complexen niet in exploitatie 110 134 

totaal complexen  110 184 

gemeentelijk aandeel in harde plannen 35% 46% 
Tabel 7.14: Overzicht woningen in gemeentelijke plannen behorend tot harde capaciteit. 
 
De gemeente Neerijnen heeft slechts één complex in exploitatie, dat betreft ‘Ruimte voor Ruimte 
Versendaal, van Galen’ te Varik. In dit complex zijn in twee fases 50 woningen gepland. In de periode 
tot 2020 31 woningen (Molenblok) en daarna tot 2027 19 woningen. De boekwaarde van dit complex 
bedraagt per 1-1-2015 netto € 2,3 mln. (bruto € 3,7 mln. minus een voorziening van € 1,4 mln.). De 
kostprijsberekening per 1-1-2015 laat een klein tekort zien van € 25.000,- (contante waarde). Voor dit 
complex is een provinciale subsidie toegekend van € 0,5 mln.  
In de volgende tabel wordt een totaal beeld geschetst van de boekwaarde van alle woningcomplexen 
(bron jaarrekening 2013 en jaarrekening 2014 Neerijnen): 
 

Neerijnen woningbouw 

boekwaarde netto 01-01-14 01-01-15 

complexen in exploitatie 1.959.836 2.244.865 

complexen niet in exploitatie 3.615.083 3.850.308 

totaal complexen  5.574.919 6.095.173 
Tabel 7.15: Overzicht boekwaarde in €. 
 
Risico’s  
Voor complex ‘Ruimte voor Ruimte Versendaal, van Galen’ te Varik is een contractuele afzet 
zekerheid voor alle 31 woningen afgesproken. Voor de 2

e
 fase is geen afzetgarantie. 

Aan de door de Provincie Gelderland vastgestelde subsidie van € 0,5 mln. zijn voorwaarden 
verbonden, waaronder de start binnen 1,5 jaar na afgifte van de beschikking (eind mei 2014) en 
uitvoering binnen 3 jaar. 
In de paragraaf weerstandsvermogen (jaarrekening 2014) worden de risico’s voor de grondexploitatie 
laag ingeschat, mede omdat in totaal voor € 3,8 mln. aan voorzieningen is gevormd. De taxaties 
geven geen aanleiding om de verliesvoorziening te verhogen. 



  

32  Begrotingsscan Geldermalsen – Neerijnen – Lingewaal  

7.7 Conclusie woningbouw 

De GNL-gemeenten hebben een overschot aan woningbouwplannen op basis van de binnenregionale 
verdeling gebaseerd op KWP3. In Geldermalsen is deze absoluut het grootst. Lingewaal en Neerijnen 
hebben een beperkt overschot aan zachte capaciteit. Het hieruit voortvloeiende risico is ook in 
Geldermalsen het grootst. Vooral het complex de Plantage met een netto boekwaarde van € 30 mln. 
en een berekend risico van € 9,4 mln. baart zorgen. De risico’s in Lingewaal en Neerijnen zijn in dat 
licht gezien beperkt.  

7.8 Bedrijventerreinen algemeen 

Bedrijventerreinen vervullen een essentiële functie in de Nederlandse economie. Ruim één derde van 
de beroepsbevolking werkt op een bedrijventerrein. Ondernemingen op bedrijventerreinen zorgen 
voor ongeveer 35% van de toegevoegde waarde. Het is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
economie en daarmee voor het behoud van de welvaartsstaat van belang dat er voldoende ruimte is 
voor bedrijvigheid. Ook in Gelderland is ongeveer één derde deel van de beroepsbevolking werkzaam 
op een bedrijventerrein. Het bruto ruimtebeslag van de thans aanwezige bedrijventerreinen bedraagt 
volgens IBIS Gelderland 10.393 ha, of wel 2,2% van het totaal Gelderse grondoppervlak. Om de 
vraag naar bedrijventerreinen te accommoderen wordt er periodiek door de gemeenten nieuw terrein 
gepland, gerealiseerd en uitgegeven. Om te kunnen beoordelen of het aanbod van bedrijventerreinen 
in een redelijke verhouding staat tot de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen, stelt de Provincie 
Gelderland periodiek een vraag/aanbod-confrontatie op. Deze confrontaties zijn een momentopname 
en moeten dus regelmatig worden geactualiseerd. 
 

Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) 
IBIS is het gegevensbestand over alle Gelderse bedrijventerreinen en bevat informatie over oppervlakte, uitgifte, 
voorraad en allerlei kwaliteitskenmerken. IBIS bevat de noodzakelijke gegevens voor een optimale regionale 
planning van bedrijventerreinen. Alle provincies beschikken over een IBIS. Daarbij wordt samengewerkt met het 
ministerie van VROM en de gemeenten. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de 
informatie in het systeem. 

7.9 Vraag naar bedrijventerreinen 

De vraag naar bedrijventerreinen reageert heftig op de economische conjunctuur. Een hoge 
werkgelegenheidsgroei leidt onmiddellijk tot een stijging van de vraag, een conjunctuurverslechtering 
wordt op de voet gevolgd door een daling. De belangrijkste vraagimpuls naar bedrijventerreinen gaat 
uit van de uitbreidingsbehoefte. Hieronder wordt verstaan de terreinuitbreiding die nodig is: 
• omdat bedrijven op het bedrijventerrein expanderen en uit hun jasje groeien; 
• door de trek van solitair gevestigde bedrijven naar een bedrijventerrein; 
• voor de opvang van intergemeentelijke bedrijfsmigratie; 
• door veranderingen in het ruimtegebruik per arbeidsplaats. 
 
De uitbreidingsvraag is het meest substantiële deel van de vraag naar bedrijventerreinen. In het 
verleden bestond de totale vraag voor meer dan 90% uit uitbreidingsvraag. De tweede vraagimpuls 
bestaat uit de zogenaamde vervangingsbehoefte. Soms wordt een bedrijventerrein aan de voorraad 
onttrokken (transformatie naar woonbestemming of natuur). De verloren ruimte moet vervolgens 
ergens anders worden gecompenseerd. Ten slotte spelen de beleidsambities van de overheid een rol. 
Dit kan leiden tot een verlaging van de benodigde oppervlakte door bijvoorbeeld 
intensiveringmaatregelen. Maar ook een toename van de ruimtevraag kan het gevolg zijn door 
bijvoorbeeld beleidsopgaven als Ruimte voor de Rivier. De totale vraag naar bedrijventerreinen kan 
worden bepaald op basis van de zojuist genoemde drie componenten: 

 

De GNL-gemeenten maken onderdeel uit van de Regio Rivierenland. Bedrijventerreinen dienen in een 
regionale context bekeken te worden. Wanneer het aanbod per gemeente afgezet wordt tegen de 
vraag naar bedrijventerreinen per gemeente dan kan dit onjuiste conclusies opleveren. 

totale vraag = som van     uitbreidingsvraag

 + vervangingsvraag

 + beleidsopgave c.q. ambitie
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De totale vraag voor Rivierenland is in de volgende tabel weergegeven. 

 
Tabel 7.16: Vraag naar bedrijventerrein 2013-2040 (in hectare). 

 

Het Transatlantic Market (TM) scenario is de basis voor de reservering van nieuwe bedrijventerreinen In dit 
scenario is de economische groei tamelijk hoog maar de bevolkingsgroei stagneert en de werkgelegenheidsgroei 
is marginaal. Op korte- en middellange termijn kan nog worden uitgegaan van enige bevolkings- en 
werkgelegenheidsgroei, rond 2020 buigt de lijn om. Uit aanvullend onderzoek (maart 2015) van het Bureau 
Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat ondanks de economische crisis deze methodiek 
nog steeds een redelijk uitgangspunt is voor de planning op lange termijn.  

 
Een negatieve vraag? 
De geraamde werkgelegenheidsgroei in het toekomstscenario TM ligt (ver) onder de historische 
groeicijfers. Op termijn treedt zelfs een daling op. Het gevolg daarvan is dat ook de toekomstige 
ruimtevraag afneemt. Bij de berekeningen is voorts aangenomen dat de trek naar bedrijventerreinen 
tot 2020 nog stijgt maar tot een verzadigingspunt wordt bereikt en daarnaast dat het aandeel van de 
bedrijven die al op een bedrijventerrein zijn gevestigd constant blijft. Hetzelfde geldt voor het 
ruimtegebruik per arbeidsplaats: tot 2020 nog een jaarlijkse toename, daarna is er weinig beweging 
meer. Per saldo zal de uitbreidingsvraag tot 2025 nog groeien met 250 hectare, daarna wordt de 
uitbreidingsvraag negatief (er wordt minder ruimte gevraagd dan daarvoor) omdat de werkgelegenheid 
daalt en leegstand ontstaat. Op termijn komt er bedrijventerrein vrij voor andere bestemmingen 

7.10 Het aanbod van bedrijventerreinen  

De vraag naar bedrijventerreinen wordt uitgeoefend door bedrijven en instellingen. De andere zijde 
van de markt bestaat uit het aanbod. De aanbieders van nieuwe bedrijventerreinen zijn voornamelijk 
gemeenten. De provincie voert een permanente inventarisatie uit naar de voorraad nieuwe 
bedrijventerreinen, de plannen en de gerealiseerde uitgifte in het verleden (Integraal 
Bedrijventerreinen Informatie Systeem). IBIS-Gelderland wordt – onder supervisie van de provincie - 
door de gemeenten online bijgehouden en biedt aldus een actueel overzicht van het aanbod van 
zowel gemeentelijke als particuliere aanbieders. In IBIS wordt onderscheid gemaakt tussen direct voor 
de verkoop beschikbaar terrein (terstond uitgeefbaar terrein) en terrein dat in de toekomst beschikbaar 
komt (niet-terstond uitgeefbaar terrein). De som van deze twee categorieën vormt het totale 
planologische aanbod. 
De Gelderse voorraad bedrijventerreinen is over meerdere jaren bezien tamelijk constant en beweegt 
zich rondom de 1.050 ha, waarvan gemiddeld 425 ha. terstond uitgeefbaar en 625 ha. in planning. 
Naast de planologische voorraad zijn er ook nog zogenaamde zachte plannen. Deze plannen 
verkeren nog in de ideeën en studiefase, hebben betrekking op de (verre) toekomst en hebben de 
bestemmingsplanprocedure nog niet doorlopen. Deze categorie wordt daarom niet gerekend tot de 
planologische voorraad. Of deze plannen ooit tot uitvoering komen is in principe onzeker maar de 
ervaringen van de afgelopen jaren laat zien dat de zachte plannen meestal gerealiseerd werden. 
Sinds de Regionale Programma’s Bedrijventerreinen (RPB’s) geldt dat ‘automatisme’ echter niet 
meer. De voorraad zachte plannen is in de RPB’s kritisch beoordeeld en vervolgens onderscheiden 
naar status volgens de stoplichtmethode uit het RPB’s, dat wil zeggen: 
 
Groen  =  kan in procedure worden genomen 
Oranje  = vooralsnog niet in procedure nemen, om de 2 jaar toetsen  

of er nog behoefte is 
Rood = plannen geschrapt en verwijderd uit IBIS 

periode uitbreidingsvraag 

vlg TM-scenario

vervangingsvraag beleidsambities/ 

opgaven

Totale vraag

2013-2020 118,0 15,4 49,8 183,2

2021-2025 25,0 9,6 31,2 65,8

2026-2030 -11,7 -11,7

2031-2035 -30,6 -30,6

2036-2040 -41,9 -41,9

2013-2040 58,8 25,0 81,0 164,8

Vraag naar bedrijventerreinen, periode totalen in netto ha, Rivierenland
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De provincie en de regio’s stellen periodiek een gezamenlijke vraag/aanbodconfrontatie op over de 
regionale bedrijventerreinenmarkt. Naar aanleiding daarvan worden bestuurlijke afspraken gemaakt 
die in RPB’s worden vastgelegd. Deze gaan over de planning en programmering van bedrijventerrein 
waarbij wordt afgesproken welke zachte plannen kunnen doorgaan voor rekening en risico van de 
ontwikkelende partij (groen), welke plannen voorlopig niet doorgaan (oranje) en welke plannen 
definitief worden geschrapt (rood). Voor de zachte plannen met status ‘groen’ geldt dat er sprake moet 
zijn van een aantoonbare behoefte die elders niet opgevuld kan worden. Hiervoor dient de 
zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen te worden. Ook voor het aanbod geldt 
dat voor deze begrotingsscan het zinvol is om naar de totale Regio Rivierenland te kijken en daarna 
het aandeel te bepalen van de 3 GNL-gemeenten. Het totale aanbod van de Regio Rivierenland per  
1-4-2013 is het volgende: 
 

 
Tabel 7.17: Aanbod bedrijventerrein (in hectare). 

7.11 Actuele ontwikkelingen 

Provincie en regio hebben afgesproken het RPB te herzien. Hiertoe is een tweetal aanleidingen, te 
weten: 
1. In Rivierenland is er vraag naar bedrijventerrein rond Tiel (Medel) en Zaltbommel (de Wildeman). 
De regio blijft als geheel achter bij de prognoses uit het TM-scenario maar Zaltbommel loopt tegen de 
grens van Wildeman I aan. De 2e fase van de Wildeman is op ‘rood’ gezet waardoor deze locatie tot 
2020 niet ontwikkeld kan worden. Om ruimte te bieden voor ontwikkeling van de Wildeman en 
daarmee invulling te geven aan de logistieke ambities van de regio is het provinciale standpunt dat de 
regio elders plannen moet schrappen en/of faseren. 
2. Diverse gemeenten (o.a. Lingewaal, Neder-Betuwe, Zaltbommel) hebben in regionaal verband 
ingebracht kleine wijzigingen te willen in het vigerende RPB. De regio heeft telkens aangegeven mee 
te willen werken (onder voorwaarden). Door individuele verzoeken als zodanig te beoordelen is het de 
vraag of er voldoende een regionale afweging is gemaakt. Door alle wijzigingen samen te voegen in 
één herijking wordt de kwalitatieve vraag centraal gesteld, in plaats van een afweging op kwantiteit. 
 
De herijking van het RPB is in voorbereiding, maar er is nog geen overeenstemming bereikt over de 
herziening hiervan.  

7.12 Conclusies bedrijventerrein 

De uitgeefbare (harde) voorraad van bedrijventerreinen in de regio Rivierenland als geheel (130 ha 
terstond en niet-terstond) is niet voldoende om de toekomstige vraag tot 2025 volledig te 
accommoderen (stand per 1-4-2013). Hiervoor is in totaal 249 ha nodig. Bij de vraagontwikkeling 
zoals aangegeven, zal geleidelijk een deel van de niet-terstond uitgeefbare voorraad moeten worden 
omgezet in terstond uitgeefbare voorraad. Daarnaast zal aanvullend 119 ha zachte capaciteit moeten 
worden omgezet in harde uitgeefbare capaciteit. Hierbij is terughoudendheid op zijn plaats, omdat de 
vraag vanaf 2026 weer af zal nemen.  
Vanaf 2026 wordt de uitbreidingsvraag negatief en zal er volgens de huidige inzichten leegstand 
ontstaan. Dit zou kunnen oplopen tot 84 ha in de periode 2025-2040. 
 

terstond 

uitgeefbaar

niet-terstond 

uitgeefbaar

totaal

groen oranje

80 50 142 42 314

Aanbod van bedrijventerreinen, netto ha, Rivierenland

zachte plannen
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Tabel 7.18: Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerrein (in hectare). 

Of dit aanbod te zijner tijd nodig zal zijn om de vervangingsvraag en de beleidsambities van na 2025 
op te vangen, of leidt tot overcapaciteit, kan op dit moment niet worden bepaald omdat de tijdshorizon 
van de huidige plannen en ambities niet zo ver reiken. Intussen kan wel worden geconcludeerd dat tot 
en met 2025 de aanwezige harde plancapaciteit nodig is en ook een aanmerkelijk deel van de zachte 
capaciteit.  

Bij de vraagprognoses en het tijdpad moeten nog wel enige kanttekeningen worden geplaatst: 
• De ingeplande vervangingsvraag maakt een belangrijk deel uit van de toekomstige vraag, in 

historisch perspectief gezien is dit uitzonderlijk. In het verleden is het in Gelderland sporadisch 
voorgekomen dat van een bedrijventerrein (of een deel daarvan) de bestemming werd gewijzigd. 
Meestal ging het om oudere, tamelijk kleine bedrijventerreinen in de bebouwde kom, die geschikt 
zijn voor woningbouw. 

• Het geschetste ontwikkelingspad van de uitbreidingsvraag is geprognosticeerd onder de conditie 
van een ‘normale’ conjunctuur. Daarnaast is er van uitgegaan dat er tussen 2013 en 2025 een 
zekere inhaalvraag zal optreden die de lage uitgifte uit het recente verleden weer compenseert. 
Nu is echter al wel duidelijk dat de feitelijke uitbreidingsvraag in de komende jaren als gevolg van 
de zwakke conjunctuur achter zal blijven bij de prognose volgens het TM-scenario en de daarin 
verwerkte inhaalvraag. Hetzelfde geldt zeer waarschijnlijk ook voor de vervangingsvraag. De 
historie leert dat transformatie in de praktijk maar mondjesmaat gerealiseerd wordt.  

• Ten aanzien van de beleidsgeïnitieerde vraag kan worden opgemerkt dat een deel daarvan al is 
opgenomen in het TM-scenario. Het nogmaals opvoeren van deze ruimtevraag leidt dus tot een 
dubbeltelling. Temeer omdat de opgevoerde beleidsambitie in Rivierenland ten behoeve van 
agro-business en logistiek hoog is. 

• De vraag- en aanbodconfrontatie is een momentopname. Deze moet regelmatig geactualiseerd 
worden. 

• Het aantal hectare staat centraal in de vraag- en aanbodconfrontatie. Het is daarmee een 
confrontatie op kwantiteit. De kwaliteit van het bedrijventerrein en ook het type is niet nader 
bekeken. Bij de herijking van het RPB is hiervoor meer aandacht. 

7.13 Grondexploitatie Geldermalsen 

De totale boekwaarde per 1-1-2015 voor bedrijventerreinen, zowel in exploitatie als niet in exploitatie 
bedraagt netto € 20,6 mln. De bruto boekwaarde van € 21 mln. wordt verminderd met  
€ 0,4 mln. aan voorzieningen. De nog te maken kosten voor bedrijventerreinen in exploitatie (alleen 
Hondsgemet-Zuid en Homburg-Noord) bedragen € 3,4 mln. De nog te realiseren baten € 19,9 mln. De 
totale winstverwachting voor bedrijventerreinen in exploitatie op basis van de netto contante waarde 
(NCW) op 1-1-2015 bedraagt € 8 mln. Dit op basis van de jaarrekening 2014.  

 
Tabel 7.19: Boekwaarde bedrijventerreinen in €. 

 

periode Totale vraag Totale vraag 

cumulatief

aanbod hard benodigd 

aanbod zacht 

2013-2020 183,2 183,2 130,0 53,2

2021-2025 65,8 249,0 130,0 119,0

2026-2030 -11,7 237,3 130,0 107,3

2031-2035 -30,6 206,7 130,0 76,7

2036-2040 -41,9 164,8 130,0 34,8

Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen, totalen in netto ha, Rivierenland

Geldermalsen

boekwaarde netto 01-01-14 01-01-15

complexen in exploitatie 19.545.926 20.455.699

complexen niet in exploitatie 154.401 154.402

totaal complexen 19.700.327 20.610.101

bedrijventerreinen
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Tabel 7.20: Verwacht resultaat in €. 

 
De bedrijventerreinencomplexen met de grootste netto boekwaarden zijn Hondsgemet-Zuid en 
Hondsgemet-Noord met respectievelijk € 7,3 mln. en € 12,5 mln. Planologisch gezien behoort de 
laatste tot de ‘zachte capaciteit’. Voor Hondsgemet-Zuid wordt op basis van netto contante waarde 
een winst verwacht van € 7,6 mln. De planning is dat dit complex eind 2017 volledig moet zijn 
uitgegeven. Dit komt op een uitgifte van 17,7 ha in drie jaar, terwijl er in 2014 geen verkopen hebben 
plaatsgevonden. De exploitatie van complex Hondsgemet-Noord moet eerst in planologische zin 
worden ‘geregeld’ voordat in 2018 tot de eerste uitgifte kan worden overgegaan. Dit geldt ook voor 
complex Homburg Noord. Hiervoor is tevens een verliesvoorziening gevormd van € 441.000,-. In de 
volgende tabel wordt de planning voor uitgifte van bedrijventerrein afgezet tegen de daadwerkelijke 
uitgifte. 

 
Tabel: 7.21: Overzicht planning en uitgifte bedrijventerrein Geldermalsen in 2013 en 2014 (in hectare). 

 

 
Tabel 7.22: Overzicht bedrijventerreinen Geldermalsen (in hectare). 
 

Geldermalsen beschikt over een totale uitgeefbare (harde) voorraad van 17,4 hectare, geheel terstond 
uitgeefbaar bedrijventerreinen. Dit komt op 14% van de totale terstond uitgeefbare voorraad in de 
Regio Rivierenland. Deze voorraad is volledig in eigendom van de gemeente Geldermalsen. Dit 
betekent dat het risico van de ontwikkeling hiervan volledig bij de gemeente ligt.  

De regio Rivierenland heeft per 1-1-2015 in totaal 177 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein, waarvan 
126 hectare terstond uitgeefbaar. 

Risico’s 
In de paragraaf Grondexploitatie van de begroting is het risico voor de gehele grondexploitatie 
berekend op € 9,8 mln. Hier maakt een risico voor bedrijventerrein geen deel vanuit. Voor 
Hondsgemet-Noord is wel een ‘p.m. risico’ benoemd.  
Door de op dit moment achterblijvende vraag naar bedrijventerrein rijst de vraag of de 
resultaatverwachting van € 8 mln. voor de complexen Hondsgemet Noord en Zuid volledig of voor een 
groot deel worden gerealiseerd. Dit gebaseerd op het feit dat in de afgelopen jaren slechts beperkte 
uitgifte heeft plaatsgevonden. 
  

Geldermalsen 

Bedrijventerreinen

Resultaat    

01-01-15 

Hondsgemet Zuid 7.576.000

Hondsgemet Noord 402.000

Homburg Noord 0

Proeftuinen nvt

Totaal 7.978.000

Bedrijventerreinen
planfase

Gepland in 

2013

Uitgifte in 

2013

Gepland in 

2014

Uitgifte in 

2014

Hondsgemet Zuid hard 16.025 8.956 5.382 0

Hondsgemet Noord zacht 0 4.666 0 0

Homburg Noord zacht 0 0 0 0

Proeftuinen zacht 0 0 0 0

Totaal 16.025 13.622 5.382 0

Geldermalsen

Bedrijventerreinen planfase

Totaal gepland 

of uitgeefbaar Terstond

Totaal gepland 

of uitgeefbaar Terstond

Hondsgemet Zuid hard 17,7 17,7 17,4 17,4

Hondsgemet Noord zacht 0,0 0,0 35,4 0,0

Homburg Noord zacht 2,2 0,0 2,2 0,0

Proeftuinen zacht 10,0 0,0

Totaal 19,9 17,7 65,0 17,4

01-01-14 01-01-15
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Daarnaast is er voor Hondsgemet-Noord nog sprake van een andere problematiek. Dit complex 
behoort tot de zogenaamde zachte capaciteit. Dit wil zeggen dat het plan de planologische procedure 
nog moet doorlopen om daadwerkelijk in exploitatie te worden genomen. In het thans geldende 
Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) Rivierenland heeft dit plan de status ‘groen’ gekregen 
voor de periode 2016-2020. Dit wil zeggen dat de planvorming en verwerving van gronden - in 
beginsel - kan doorgaan. Op grond van het bestemmingsplan wordt echter beoordeeld of er sprake is 
van voldoende vraag en of de Sociaal Economische Raad (SER) -ladder (inmiddels: ladder voor 
duurzame verstedelijking) voldoende is toegepast. Gezien de nog beschikbare ruimte in de regio en 
op Hondsgemet-Zuid zal behoefte moeilijk aantoonbaar zijn. Het niet in exploitatie nemen van dit 
complex zou een aanzienlijke afboeking van een groot deel van de boekwaarde (€ 12,5 mln.) tot 
gevolg hebben. Over de waardering van dit complex verschillen de gemeente en de accountant van 
mening. Dit heeft voor de jaarrekening 2014 geleid tot een accountantsverklaring met een 
oordeelonthouding voor dit aspect. 
 

In art. 3. 1. 6, lid 2 Besluit ruimtelijke ordening is sinds 1 juli 2012 de zgn. ‘Ladder van duurzame verstedelijking’ 
opgenomen. Deze ladder staat bekend onder de naam ‘SER-ladder’ en moet voor een goede ruimtelijke ordening 
zorgen in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Concreet betekent dit, dat 
gemeenteraden bij de vaststelling van en bestemmingsplan steeds een aantal stappen moeten doorlopen voordat 
zij stedelijke ontwikkelingen - zoals bijvoorbeeld woningbouw, detailhandel en uitbreiding bedrijventerrein- 
mogelijk kunnen maken door vaststelling van een bestemmingsplan. 

 
Er moet worden voldaan aan de voorwaarden van de ladder voor duurzame verstedelijking voor het in 
procedure nemen van het plan Hondsgemet-Noord. Zoals eerder vermeld is actualisatie van het RPB 
nodig. Vanaf 2013 wordt hier door de provincie op aangedrongen. Hierdoor kan een nieuwe situatie 
ontstaan door nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod op regionaal niveau met gevolgen voor de 
toekomstige ontwikkeling van dit bedrijventerrein. 

Voor het plan Homburg-Noord geldt ook dat deze behoort tot de zachte capaciteit. In het thans 
geldende (RPB) Rivierenland heeft dit plan de status ‘groen’ gekregen voor de periode 2011-2015. 
Voor de planologische procedure moet ook worden voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden 
voor Hondsgemet-Noord. Echter de huidige boekwaarde van Homburg-Noord is beduidend lager, 
waardoor ook het risico lager is.  

7.14 Grondexploitatie Lingewaal 

De exploitatie van bedrijventerrein in Lingewaal is beperkt tot één gemeentelijk terrein, te weten 
Zeiving-Noord. 

 
Tabel 7.23: Boekwaarde bedrijventerrein in €. 

 
Gemeentelijk bedrijventerrein Zeiving-Noord te Vuren heeft een boekwaarde van € 424.000.- per  
1-1-2015. De nog te maken kosten voor dit bedrijventerrein in exploitatie bedragen € 202.000,-. De 
nog te realiseren baten € 960.000,-. Naar verwachting zal dit complex met een positief saldo van 
€ 320.000,- op basis van netto contante waarde eind 2015 worden gerealiseerd. Dit op basis van de 
jaarrekening 2014. 

 
Tabel 7.24: Overzicht planning en uitgifte bedrijventerrein Lingewaal in 2013 en 2014 (in hectare).  

Lingewaal

boekwaarde netto 01-01-14 01-01-15

complexen in exploitatie 782.558 423.895

complexen niet in exploitatie 0 0

totaal complexen 782.558 423.895

bedrijventerreinen

Bedrijventerrein planfase
Gepland in 

2013

Uitgifte in 

2013

Gepland in 

2014

Uitgifte in 

2014

Zeiving Noord Vuren hard 0,1 0,0 0,1 0,0

Vredebest Vuren hard

Zeiving Noord-West Vuren hard 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 0,1 0,0 0,1 0,0
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Tabel 7.25: Overzicht bedrijventerreinen Lingewaal (in hectare). 

 
Lingewaal beschikt over een totale terstond uitgeefbare (harde) voorraad van 4,2 hectare 
bedrijventerrein. Dit komt op 3% van de totale terstond uitgeefbare voorraad in de Regio Rivierenland. 
Deze voorraad is voor 0,6 ha in eigendom van de gemeente Lingewaal. Dit betekent dat het 
(beperkte) risico van de ontwikkeling hiervan volledig bij de gemeente ligt. Dit deel zal in 2015 volgens 
de planning worden uitgegeven, waarna het complex kan worden afgesloten met een positief saldo.  
Het bedrijventerrein Vredebest in Vuren is een particuliere exploitatie, waarvoor de gemeente voor de 
uitgifte geen risico loopt. De exploitatie van Zeiving Noord-West is in handen van een ontwikkelaar, 
deze heeft hier een grondpositie van bruto 18 hectare. Uitgangspunt is zelfrealisatie, waarbij de 
gemeente de kosten verhaalt door een private overeenkomst.  

Risico’s 
Voor de eigen exploitatie Zeiving-Noord loopt de gemeente beperkt risico, omdat dit terrein bijna 
geheel is uitgegeven. Het risico met betrekking tot Zeiving Noord-West is de daadwerkelijke 
vergoeding van gemaakte kosten en de hierover gemaakte afspraken.  

7.15 Grondexploitatie Neerijnen 

De grondexploitatie van Neerijnen heeft geen bedrijventerrein complexen in exploitatie. Er is voor dit 

onderdeel ook geen boekwaarde op de balans aanwezig. 

 
Tabel 7.26: Overzicht bedrijventerreinen Neerijnen (in hectare).  

 
Neerijnen beschikt over een totale uitgeefbare (harde) voorraad van 1,6 hectare bedrijventerrein in 
’t Overrijke in Haaften, die in zijn geheel terstond uitgeefbaar is. Dit komt op 1% van de totale terstond 
uitgeefbare voorraad in de Regio Rivierenland. Hiervan is circa 1 hectare nodig voor een 
bedrijfsverplaatsing, waardoor nog 0,6 hectare uit te geven resteert. Dit is een particuliere exploitatie 
waarvoor geen boekwaarde op de balans is opgenomen.  
 
Risico’s 
Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Neerijnen zijn geen contracten met derden afgesloten, 
waardoor de gemeente geen risico loopt. De genoemde plannen hebben in het RPB de status ‘groen’ 
waardoor ontwikkeling mag plaatsvinden, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze zijn 
aantoonbaar voldoende vraag en toepassing van de SER ladder. Voor ’t Overrijke en Est is de periode 
hiervoor 2011-2015 en voor De Geer 2016-2020.  

  

 

Bedrijventerreinen planfase

Totaal gepland 

of uitgeefbaar Terstond

Totaal gepland 

of uitgeefbaar Terstond

Zeiving Noord Vuren hard 0,6 0,6 0,6 0,6

Vredebest Vuren hard 3,6 3,6 3,6 3,6

Zeiving Noord-West Vuren hard 13,0 0,0 13,0 0,0

Totaal 17,2 4,2 17,2 4,2

01-01-14 01-01-15

Neerijnen

Bedrijventerreinen planfase

Totaal gepland 

of uitgeefbaar Terstond

Totaal gepland 

of uitgeefbaar Terstond

t Overrijke uitbr. Haaften hard 1,6 0,6 1,6 1,6

Est zacht 3,5 0,0 3,5 0,0

De Geer te Ophemert zacht 6,0 0,0 6,0 0,0

Waardenburg-West 2,5 0,0

Totaal 13,6 0,6 11,1 1,6

01-01-14 01-01-15
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7.16 Grondexploitatie één GNL-gemeente 

Woningbouw 
De GNL-gemeente heeft op basis van KWP3 een woningbehoefte van circa 1.700 woningen in de 
periode tot en met 2019. Er is al een harde plancapaciteit aanwezig van 1.100 woningen. Voor de 
resterende behoefte van 600 woningen moet een keuze worden gemaakt uit de aanwezige zachte 
plancapaciteit van 2.300 woningen of uit nieuwe plannen. Dit betekent dat cijfermatig gezien totaal 
1700 woningen van de zachte plancapaciteit niet of voorlopig niet kunnen worden gerealiseerd.  
De meeste zachte plancapaciteit is gelegen in de gemeente Geldermalsen en vooral in het plan De 
Plantage te Meteren. De gemeente Geldermalsen heeft hiervoor een risico berekend van € 9,4 mln. 
en dit risico blijft ook in de nieuwe gemeente bestaan. Specifiek voor dit plan is het, gelet op de netto 
boekwaarde van € 30 mln., van belang welke deel daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.  
De oorzaak van de algemene overcapaciteit aan woningbouwplannen ligt grotendeels bij ambities uit 
het verleden. Recente economische ontwikkelingen, evenals een teruglopende bevolkingsgroei 
hebben tot een verminderde woningbehoefte geleid.  
Het is van belang dat de juiste woningen op de juiste plaats worden gebouwd. Een in de regio 
uitgevoerd woonbehoefteonderzoek kan worden gebruikt als basis om binnen de woonagenda 
gerichter te programmeren op type woningen en op fasering. De daadwerkelijke toepassing hiervan 
moet nog plaatsvinden.  
  
Bedrijventerrein 
Provincie en regio hebben afgesproken om het RPB te herzien. Deze herijking is in voorbereiding, 
maar er is nog geen overeenstemming bereikt. Om de zachte plannen uit het thans geldende RPB te 
ontwikkelen moeten deze eerst de planologische procedure doorlopen, waarbij de behoefte wordt 
aangetoond en de ladder voor duurzame verstedelijking is toegepast. Voor de nieuwe gemeente GNL 
geldt dit dan ook als een belangrijke opgave. 
Het in Geldermalsen gelegen complex Hondsgemet-Noord is het complex dat hierbij de meeste 
aandacht verdient. Gelet op de beschikbare ruimte in de regio en het naastgelegen complex 
Hondsgemet-Zuid zal het moeilijk zijn de behoefte aan te tonen. Het niet in exploitatie nemen van dit 
complex zou een aanzienlijke afboeking van een groot deel van de boekwaarde (€ 12,5 mln.) tot 
gevolg hebben. 
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8. Onderhoud kapitaalgoederen 

Deze paragraaf van de begrotingsscan is gericht op het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in 
de drie GNL-gemeenten. Daarbij wordt aandacht besteed aan:  

• onderhoud riolering 

• onderhoud wegen 

• onderhoud gebouwen 

• onderhoud groen 
 

Het onderhoudsniveau wordt door de gemeente zelf vastgesteld, maar mag niet onder het 
minimumniveau komen, waaronder kapitaalvernietiging plaatsvindt. Er is dus sprake van een 
ondergrens. De gemeente is vrij om het systeem te kiezen waarmee het niveau wordt aangegeven. 
Daardoor is dit aspect soms lastig te vergelijken. 

8.1 Riolering 

Het vaststellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke taak die is vastgelegd in de 
Wet Milieubeheer. Hierin zijn de drie zorgtaken op het gebied van water gecombineerd. Dit betreft de 
zorg voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater gecombineerd met de zorg voor 
inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en de zorgplicht voor de nadelige gevolgen van 
grondwater. Deze combinatie resulteert in een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). 
 

  
Tabel 8.1: Overzicht onderhoud riolering. 

 
Geldermalsen 
Het vGRP is vastgesteld voor de periode 2014-2018. In deze periode bedragen de kosten € 3,4 mln. 
Hierbij is gekozen voor een nieuwe kostendekkingsmethodiek, een combinatie van afschrijven en 
direct afboeken. Door toepassing van deze methodiek wordt geleidelijk overgestapt van lenen naar 
direct betalen en kunnen de totale kosten minder stijgen. Met deze financieringswijze wordt in 60 jaar 
de restschuld volledig gesaneerd (in 2072). De rioleringsaanleg in nieuwe ontwikkelingsgebieden, 
zoals grondexploitatie, wordt ten laste gebracht van de voorziening riolering. Dit in afwijking van de 
andere twee gemeenten. Het tarief in Geldermalsen bedraagt in 2015 € 300,- per aansluiting. 
 
Lingewaal 
In 2015 zal gestart worden met het opstellen van een nieuw Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 
2016-2020 (vGRP). Dit zal in het eerste kwartaal van 2016 aan de gemeenteraad ter goedkeuring 
worden voorgelegd. De onderhoudsstaat van de riolering is geïnspecteerd. Voor één derde van de 
riolering is reiniging nodig. Daarboven moet bij ongeveer 25% van het stelsel maatregelen worden 
getroffen om het functioneren van het riool te waarborgen. Lingewaal brengt, net als Geldermalsen, de 
rioleringsaanleg in nieuwe ontwikkelingsgebieden, zoals grondexploitatie, ten laste van de voorziening 
riolering. Het tarief voor 2015 bedraagt € 276,- per aansluiting. 
 
  

Riolering Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

datum vaststelling mei-13 mrt-12 sep-13

looptijd 5 jaar 4 jaar 5 jaar

herziening in 2018 2016 2017

kwaliteitsniveau sober en doelmatig B Basis B

Is er achterstallig onderhoud? nee nee nee

omvang achterstallig onderhoud nvt nvt nvt

financiële vertaling in begroting ja ja ja

stand voorziening per 31-12-15 972.088 821.000 1.007.529

stand voorziening per 31-12-18 30.705 289.000 98.413
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Neerijnen 
Bij de herziening van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is de overstap gemaakt naar een 
verbreed rioleringsplan (Water- en Rioleringsplan WRP 2013-2017).Het WRP is gericht op het 
kwalitatief gestuurd beheer van het totale gemeentelijke watersysteem. Investeringen en 
vervangingen worden bepaald aan de hand van kwaliteit en de huidige staat. Begin 2015 zullen alle 
rioolonderdelen geïnspecteerd zijn en is de kwaliteit beoordeeld en vastgelegd. Met deze informatie 
kan het meerjarenperspectief van het Water en Rioleringsplan (WRP) verder worden uitgewerkt.  
Het tarief voor 2015 bedraagt € 372,50 per aansluiting. 

8.2 Wegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8.2: Overzicht onderhoud wegen. 
 
Geldermalsen 
Het beheerplan wegen is vastgesteld voor de periode 2015-2019. Beheer vindt plaats op 
kwaliteitsniveau C. Hierdoor wordt het onderhoud niet op het optimale moment uitgevoerd, zoals bij 
kwaliteitsniveau B. Dit betekent dat een aanzienlijk risico op kapitaalvernietiging aanwezig is, vooral bij 
asfaltverhardingen. Ook neemt het risico op aansprakelijkheidsstellingen en ongevallen toe. 
Bij brief van 17 december 2014, zaaknummer 2014-001679 betreffende de programmabegroting 
2015, hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de gemeenten geattendeerd op de risico’s van de 
keuze voor onderhoudsniveau C (landelijke norm). Hierbij is dringend geadviseerd het 
onderhoudsniveau zodanig aan te passen dat geen achterstallig onderhoud meer ontstaat dat tot 
kapitaalvernietiging kan leiden. Daarnaast is het van belang dat het aanwezige achterstallig 
onderhoud wordt weggewerkt. Dit zal deels in de meerjarenperiode worden gerealiseerd.  
In de Kadernota 2015 (vastgesteld 30 juni 2015) wordt voorgesteld om het kwaliteitsniveau te 
verhogen tot niveau B en het hiervoor benodigde budget beschikbaar te stellen. De benodigde 
dekking is opgenomen.  
 
Lingewaal 
Het wegenonderhoud is afgestemd op het beschikbare budget. Uitgaande van landelijke normen 
betekent dit dat het basisniveau niet wordt gehaald. Bij brief van 4 februari 2015, zaaknummer  
2014-001686 betreffende de meerjarenprogramma-begroting 2015-2018 hebben Gedeputeerde 
Staten van Gelderland geconstateerd dat de budgetten voor wegenonderhoud in de begroting niet 
aansluiten bij de beheerplannen. Op 2 juli 2015 is de actualisatie van de beheerplannen voor asfalt- 
en element-verhardingen vastgesteld. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat het vast te stellen 
onderhoudsniveau niet mag leiden tot achterstallig onderhoud en daarmee tot kapitaalvernietiging.  
In de Perspectiefnota (vaststelling 2 juli 2015) is voorgesteld om budgetten beschikbaar te stellen die 
meer passen bij het door de gemeenteraad vastgesteld onderhoudsniveau. Door een combinatie van 
de inzet van zowel incidentele middelen als verhoging van het structurele onderhoudsbudget zal het 
achterstallig onderhoud in afnemen van 15,9% in 2019 naar 4,9% in 2019.  
 
  

Wegen Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

datum vaststelling jul-14 jul-15 dec-13

looptijd 5 jaar 5 jaar 5 jaar

herziening in 2019 2020 2018

kwaliteitsniveau B/C B Basis 

Is er achterstallig onderhoud? ja ja ja

omvang achterstallig onderhoud 1.500.000 onbekend onbekend

financiële vertaling in begroting ja niet geheel niet geheel

stand voorziening per 31-12-15 77.000 - 126.391

stand voorziening per 31-12-18 38.000 - 19.763
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Neerijnen 
Het beleidsplan Beheer en onderhoud wegen gaat uit van beheer en onderhoud op beeldkwaliteit. Om 
vast te stellen aan welke kwaliteit het wegennet voldoet en welke invloed de bezuinigingen op de 
(extra) budgetten ten behoeve van het wegenonderhoud hebben gehad, zal het wegenareaal het 
komende jaar worden geïnspecteerd. Waar nodig zal de planning worden aangepast. In de jaren 2011 
t/m 2014 is een budget van € 1 mln. beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud op te lossen. De 
gemeente verwacht dat dit voldoende is om onderhoud uit te voeren op basisniveau.  
Bij brief van 17 december 2014, zaaknummer 2014-001693 betreffende de begroting 2015-2018 
hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland geconstateerd dat de structurele kapitaallasten van de 
reconstructie Estse Omloop jaarlijks uit de voorziening onderhoud wegen worden gedekt. 
Voorzieningen dienen zo goed mogelijk te worden geraamd, zodat ze dekkend zijn voor de 
achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn gevormd. Deze dekking is niet structureel 
verzekerd en daarnaast ook oneigenlijk. Hierbij is dringend geadviseerd om dit dekkingsprobleem voor 
de begroting 2016 structureel op te lossen. In de Voorjaarsnota 2015 wordt voorgesteld om de 
kapitaallasten structureel op te nemen in de exploitatie.  

8.3 Gebouwen 

 
Tabel 8.3: Overzicht onderhoud gebouwen. 

 
Geldermalsen 
De gebouwen worden beheerd op basis van kwaliteitsniveau 4 (matige conditie) in overeenstemming 
met het beleid sober en functioneel. Onderhoud aan onderwijsgebouwen (exclusief gymlokalen) is 
gedecentraliseerd aan de schoolbesturen.  
 
Lingewaal 
De onderhoudsbehoefte van de gebouwen is geïnspecteerd en vastgelegd in een 
“Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen”. Uitgangspunt met betrekking tot het 
gebouwenbeheer is dat op lange termijn de gemeentelijke gebouwen planmatig op een adequate 
wijze worden onderhouden. Het doel van planmatig onderhoud is het voorkomen van gebreken, 
storingen en achterstallig onderhoud. 
 
Neerijnen 
Bij het beheer van de gemeentelijke gebouwen worden de kosten van het periodiek- en het groot 
onderhoud in een meerjarenonderhoudsplan opgenomen. Op basis hiervan wordt het gemiddeld per 
jaar benodigde bedrag elk jaar in de voorziening onderhoud gebouwen gestort en de jaarlijks voor het 
onderhoud benodigde bedragen worden conform het meerjarenonderhoudsplan aan de voorziening 
onttrokken. Op deze wijze is het noodzakelijke onderhoud aan de gemeentelijke onroerende zaken in 
financiële zin afgedekt op basis van het huidige beleid. Het beleid is er op gericht om waar mogelijk 
gemeentelijk vastgoed af te stoten. 

Gebouwen Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

datum vaststelling mei-13 sep-14 mei-14

looptijd 5 jaar 5 jaar 5 jaar

herziening in 2018 2019 2019

kwaliteitsniveau 4 B

Is er achterstallig onderhoud? nee nee nee

omvang achterstallig onderhoud nvt nvt nvt

financiële vertaling in begroting ja ja ja

stand voorziening per 31-12-15 296.244 298.022 576.979

stand voorziening per 31-12-18 232.888 282.335 806.048
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8.4 Groen 

 
Tabel 8.4: Overzicht onderhoud groen. 

 
Geldermalsen 
De intensiteit van het groenonderhoud is afhankelijk van de gebruiksfunctie. De centra van de kernen 
kennen het hoogste kwaliteitsniveau. Renovatie wordt gekoppeld aan wegreconstructies en mogelijke 
omvorming naar goedkoper te onderhouden groen. 
 
Lingewaal 
De gemeente profileert zich als ‘eerste groene gemeente buiten de Randstad’. Investeren in groen is 
investeren in leefbaarheid. In nieuwe bestemmingsplannen wordt het groen afgestemd door te werken 
met inheemse soorten planten en bomen, welke bij het karakter van de omgeving horen. Uitgangspunt 
voor het groenonderhoud is het CROW-niveau B (basis).  
 
Neerijnen 
Het groenplan 'Ruimte voor groen' geeft inzicht in hoe de gemeente de komende jaren wil omgaan 
met het groen. Dit plan bestaat uit drie delen: te weten de functies voor de komende 10 jaar op 
hoofdlijnen, de beleidsaspecten en de indeling naar categorie en ten slotte de verschillende 
mogelijkheden van beheer uiteengezet en vertaald naar het bijbehorende budget. Er is gekozen voor 
het scenario maatwerk met een gedifferentieerd beheer per gebied. 

8.5 Conclusie 

Het onderhoud van kapitaalgoederen krijgt in de GNL-gemeenten voldoende aandacht. In alle drie 
gemeenten is er bij wegenonderhoud een risico op achterstallig onderhoud of is het al aanwezig. 
Geldermalsen en Neerijnen onderkennen dit risico ook als één van de grootste risico’s in hun 
paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2015-2018. Ondanks recente aanpassing van 
budgetten zijn deze zodanig krap dat het risico op het ontstaan hiervan niet is uit te sluiten. 
 
Aanbeveling 
Harmoniseer de beheerplannen tot één plan en bepaal de uitgangspunten. Bepaal een minimaal 
onderhoudsniveau, waarbij geen kapitaalvernietiging ontstaat. Inspecteer de kapitaalgoederen en voer 
het onderhoud op basis van de uitgangspunten gezamenlijk uit, waardoor ook in dit stadium al 
mogelijk efficiency/aanbestedingsvoordelen zijn te behalen.  
  

  

Groen Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

datum vaststelling dec-09 mrt-14 dec-13

looptijd 8 jaar 5 jaar 10 jaar

herziening in 2017 2019 2024

kwaliteitsniveau A/B/C B maatwerk

Is er achterstallig onderhoud? nee nee nee

omvang achterstallig onderhoud nvt nvt nee

financiële vertaling in begroting ja ja ja

stand voorziening per 31-12-15 nvt nvt nvt

stand voorziening per 31-12-18 nvt nvt nvt
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9. Schuld en vermogen 

De manier waarop activa zijn gefinancierd is ook van belang voor het geven van een oordeel over de 
financiële positie van een gemeente. Meer vreemd vermogen betekent immers een hogere 
gevoeligheid van de begroting voor renteschommelingen. Ook is een groter deel van de begroting 
vastgelegd voor rente, waardoor er bij ombuigingen minder flexibiliteit is. Deze scan behandelt drie 
ratio’s die de schuldpositie en de vermogenspositie van de drie afzonderlijke gemeenten en één 
gemeente GNL in beeld brengt. Voor deze berekeningen zijn de balansgegevens uit de 
jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 gebruikt.  

9.1 Debt ratio huidige situatie 

De debt ratio geeft aan welk aandeel van de gemeentelijke bezittingen is belast met schulden. 

De debt ratio wordt berekend door de som van de voorzieningen, langlopende schulden, kort lopende 
schulden en de overlopende passiva te delen door het balanstotaal en dit in een verhoudingsgetal uit 
te drukken. 

 

Naarmate de berekende ratio hoger is, is de exploitatie gevoeliger voor rente-schommelingen en is de 
exploitatie minder flexibel. 

 
Tabel 9.1: Overzicht debt ratio. 

 
De debt ratio in Gelderland is in 2012 en 2013 gemiddeld 0,75. Voor 2014 is deze ratio nog niet 
bekend. Voor de hoogte van de debt ratio zijn geen normen of maxima vastgelegd. Indicatief wordt 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een verhoudingsgetal van 0,8 als plafond 
genoemd. De verklaring voor een hoge debt ratio kan deze in een ander perspectief plaatsen. Een 
voorbeeld is het bezit van een grote voorraad bouwgrond, waarvoor financiering is aangetrokken.  
De debt ratio van alle drie gemeenten ligt in de lijn van het Gelderse gemiddelde en komt niet boven 
het verhoudingsgetal van 0,8 van de VNG uit.  

9.2 Netto schuld (gecorrigeerd) huidige situatie 

Deze ratio geeft aan welk deel van de exploitatie vastligt voor rentelasten. Immers, er moet rente 
worden betaald over de schulden en dit bedrag kan niet worden gebruikt voor andere uitgaven.  
 
De netto schuld (gecorrigeerd) wordt berekend door de som van de langlopende schulden, kort 
lopende schulden en de overlopende passiva te verminderen met de som van de vorderingen op korte 
termijn, de overlopende activa en de verstrekte geldleningen. De uitkomst hiervan wordt gedeeld door 
de totale lasten voor winstbestemming en uitgedrukt in een verhoudingsgetal. 

Bij verstrekte geldleningen kan worden gedacht aan geldleningen aan bijvoorbeeld ambtenaren en 
instellingen. Als de financiële verplichtingen normaal aan de gemeente worden voldaan, betekent dit 
nauwelijks dat een exploitatie minder flexibel is. Wel is er een extra risico ingeval de geldlener zijn 
verplichtingen niet nakomt. 

 

Debt ratio Gelderland Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

jaar

2012 0,75 0,78 0,79 0,73

2013 0,75 0,80 0,74 0,80

2014 0,77 0,76 0,78

=

netto schuld gecorrigeerd als  langlopende en kortlopende schulden + overlopende passiva

aandeel in de exploitatie -/- vorderingen op korte termijn, overlopende passiva en verstrekte geldleningen

omzet

debt ratio =
voorzieningen + langlopende en kortlopende schulden + overlopende passiva

balanstotaal
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Ook hier geldt, dat bij een hogere ratio de exploitatie minder flexibel is in geval van ombuigingen, 
omdat een in verhouding groter deel nodig is voor rentelasten. 

 
Tabel 9.2: Overzicht netto schuld gecorrigeerd. 

 
Voor Gelderland is voor wat betreft de netto schuld gecorrigeerd een gemiddelde berekend van 0,71 
in 2013. In gemeenten met veel bouwgrond waarvoor financiering is aangetrokken, zoals 
Geldermalsen, wordt deze ratio hierdoor negatief beïnvloed. De toename van de ratio 2014 in 
Geldermalsen is een combinatie van de toename van de netto schuld en een afname van het 
balanstotaal. In Neerijnen wordt de afname veroorzaakt door een vermindering van de gecorrigeerde 
netto schuld en een toename van de omzet in 2014. Wanneer de normering uit de begrotingsbrieven 
2015 wordt gebruikt voor de netto schuld, zien we dat Geldermalsen onvoldoende scoort en 
Lingewaal en Neerijnen voldoende. Zie ook bijlage 5.  

9.3 Solvabiliteitsratio huidige situatie 

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen 
middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de 
verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal 
solvabiliteitsratio), hoe gezonder de gemeente. 

 

Voor deze ratio is op basis van de balans per 31-12-2013 een Gelderse norm gehanteerd. Wanneer 
de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente voldoende 
solvabel. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen aanwezig 
en wordt dat als onvoldoende gezien. De uitkomsten hiervan zijn in de begrotingsbrieven 2015 aan 
alle gemeenten gemeld. Voor alle drie gemeenten was de kwalificatie ‘onvoldoende’. Dit betekent dat 
deze gemeenten alle drie relatief veel vreemd vermogen hebben. Zie ook bijlage 5 voor de normering 
van dit kengetal. Een kanttekening is, dat alle gemeenten rond het gemiddelde van Gelderland scoren 
en daarmee geen uitzonderingspositie vormen.  
 

 
Tabel 9.3: Overzicht solvabiliteitsratio. 
 

9.4 Overzicht schuld en vermogen één gemeente GNL 

In de volgende tabel zijn de uitkomsten van de afzonderlijke gemeenten samengevoegd. De 
uitkomsten van de debt ratio en de solvabiliteitsratio liggen in de oude situatie op hetzelfde niveau. 
Vanzelfsprekend liggen deze in de nieuwe situatie ook op dit niveau. De gecorrigeerde netto 
schuldquote is in Geldermalsen hoger dan in beide andere gemeenten. Door samenvoeging vindt er 
nivellering van deze quote plaats.  

Netto schuld gecorrigeerd Gelderland Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

jaar

2012 0,70 1,15 0,79 0,50

2013 0,71 1,15 0,61 0,96

2014 1,31 0,59 0,75

berekening solvabiliteitsratio= eigen vermogen

totaal vermogen

Solvabiliteitsratio Gelderland Geldermalsen Lingewaal Neerijnen

jaar

2012 0,25 0,22 0,21 0,27

2013 0,25 0,20 0,26 0,20

2014 0,23 0,24 0,22
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Tabel 9.4: Overzicht schuld en vermogen gemeente GNL. 

9.5 Conclusie 

De debt ratio van één gemeente GNL ligt beneden het door de VNG genoemde plafond van 0,8 en in 
de lijn van het Gelderse gemiddelde. De netto schuldquote gecorrigeerd is wel hoger dan het 
Gelderse gemiddelde. Op basis van de Gelderse normering van de kengetallen bij de begroting 2015 
wordt hier de kwalificatie ‘matig’ aan toegekend. De solvabiliteit (vermogenspositie) is onvoldoende, 
wat betekent dat de gemeente relatief veel vreemd vermogen zal hebben. 
De schuld- en vermogenspositie zijn geen belemmerende factoren voor een nieuw te vormen 
gemeente. Het is echter wel een aandachtspunt omdat bij een hoge schuld de rentelasten een groot 
bestanddeel vormen van het reguliere budget, waardoor een gemeente minder flexibel is om te 
reageren op gewijzigde omstandigheden.  
 
  

GNL-gemeente Schuld en vermogen  2014

Eigen vermogen 42.215.000

Vreemd vermogen 141.742.000

Balanstotaal 183.957.000

Netto schuld gecorrigeerd 95.992.000

Omzet 93.799.000

Debt ratio 0,77

Netto schuldquote gecorrigeerd 1,02

Solvabiliteitsratio 0,23
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10. In één oogopslag 

In onderstaande tabel is in één oogopslag de financiële situatie van de 3 afzonderlijke gemeenten, 
alsmede de situatie van één gemeente GNL (indien van toepassing) weergeven. Daarna volgt een 
toelichting per aspect en een verwijzing naar het hoofdstuk waar meer over dit onderwerp te vinden is. 
 

 
Tabel 10.1: Overzicht financiële kenmerken. 

 
budgettaire positie 2015 na uniformering 
De positie na uniformering van alle uitgangspunten is weergegeven. Voor de normering is gebruik 
gemaakt van de normering die vermeld is bij de kengetallen in de begrotingsbrieven 2015 aan de 
gemeenten (zie bijlage 5). Het oordeel met betrekking tot één GNL is matig. De drie afzonderlijke 
gemeenten krijgen het oordeel voldoende, maar dit leidt niet tot het oordeel voldoende voor de 
gemeente die na een bestuurlijke fusie ontstaat. Dit komt door de korting in de algemene uitkering die 
de nieuwe gemeente krijgt, waardoor er minder inkomsten zijn. Dit leidt tot een krap sluitend jaar 
2015, met als oordeel matig. Er is bij de berekening rekening gehouden met het gemiddelde 
belastingpakket. Wanneer gekozen wordt voor het laagste belastingpakket, is 2015 niet meer sluitend 
en zal dit worden beoordeeld als onvoldoende. Zie paragraaf 3.3. 

budgettaire positie meerjarig (2018) na uniformering 
De positie na uniformering van alle uitgangspunten is weergegeven. De positie van één GNL is 
voldoende, ondanks de korting op de algemene uitkering. De gebruikte normering is hetzelfde als bij 
de budgettaire positie 2015 na uniformering. Er is rekening gehouden met het gemiddelde 
belastingpakket. Wanneer gekozen wordt voor het laagste belastingpakket, zijn de jaren 2016-2018 
niet meer sluitend. Zie paragraaf 3.3. 

jaarrekening 2014  
De jaarrekeningcijfers 2014 zijn beoordeeld door de toezichthouder. De incidentele effecten zijn 
gecorrigeerd, waarna het structurele beeld resulteert. Alle drie de gemeenten scoren voldoende op dit 
onderdeel. De normering is overeenkomstig de normering voor de begroting. Zie paragraaf 3.1. 

belastingdruk  
De belastingdruk van de gemeenten is gerelateerd aan het gemiddelde in Gelderland. Een hoge 
belastingdruk kan als onvoldoende worden beschouwd, een lage belastingdruk als voldoende. Zie 
paragraaf 4.1. 
 
belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit zoals berekend door de provincie is hier aangehouden. Dit kengetal 
is tevens vermeld in de begrotingsbrieven 2015 (zie bijlage 5). Zie paragraaf 6.1. 

  

Geldermalsen Lingewaal Neerijnen één GNL

budgettaire positie 2015 na uniformering voldoende voldoende voldoende matig

budgettaire positie meerjarig (2018) na uniformering voldoende voldoende voldoende voldoende

jaarrekening 2014 voldoende voldoende voldoende nvt

belastingdruk onvoldoende voldoende matig matig

belastingcapaciteit onvoldoende voldoende voldoende matig

weerstandsvermogen matig voldoende voldoende voldoende

grondexploitatie woningbouw onvoldoende voldoende voldoende onvoldoende

grondexploitatie bedrijventerrein onvoldoende voldoende voldoende onvoldoende

onderhoud kapitaalgoederen matig matig matig matig

schuldpositie (debt ratio) voldoende voldoende voldoende voldoende

schuldpositie: netto schuld gecorrigeerd onvoldoende voldoende voldoende matig

vermogenspositie (solvabiliteit) onvoldoende onvoldoende onvoldoende onvoldoende
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weerstandsvermogen 
De classificering van Naris is aangehouden. Matig (Geldermalsen) is ook in bovenstaande tabel als 
matig genormeerd, voldoende (één GNL), ruim voldoende (Neerijnen) en uitstekend (Lingewaal) 
vallen alle onder voldoende. Zie paragraaf 6.3. 

grondexploitatie woningbouw 
De risico’s in de woningbouw zitten met name in Geldermalsen en dit werkt door in één GNL 
gemeente. Zie paragraaf 7.7 en 7.16. 

grondexploitatie bedrijventerrein 
De risico’s in bedrijventerreinen zitten met name in Geldermalsen en dit werkt door in één GNL 
gemeente. Zie paragraaf 7.12 en 7.16. 

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

schuldpositie debt ratio 
De debt ratio van de drie gemeenten en één GNL gemeente ligt rond het gemiddelde in Gelderland en 
onder de grens van 0,8 die de VNG aanhoudt. Daarmee wordt ze als voldoende beschouwd. Zie 
paragraaf 9.1 en 9.4. 

schuldpositie netto schuld gecorrigeerd 
De netto schuldquote gecorrigeerd voor de drie gemeenten is genormeerd aan de hand van de 
Gelderse normering van de kengetallen bij de begroting 2015 (zie bijlage 5). Zie paragraaf 9.2 en 9.4. 

vermogenspositie (solvabiliteit) 
Dit kengetal is opgenomen in de begrotingsbrieven 2015 en de normering is daarin tevens vermeld 
(zie bijlage 5). De onvoldoende voor alle drie de gemeenten en de nieuwe gemeente, betekent dat 
deze gemeenten allemaal relatief veel vreemd vermogen hebben. Een kanttekening is, dat deze 
gemeenten wel rond het gemiddelde van Gelderland scoren en daarmee geen uitzonderingspositie 
vormen. Het gemiddelde van Gelderland wordt tevens als onvoldoende beschouwd. Zie paragraaf 9.3 
en 9.4. 
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11. Uittreden gemeenschappelijke regelingen 

Lingewaal heeft verzocht inzicht te bieden in de kosten verbonden aan de eventuele beëindiging van 
de deelname in provinciegrens-overschrijdende gemeenschappelijke regelingen. 

De gemeente Lingewaal neemt van de GNL-gemeenten als enige deel in twee provinciegrens-
overschrijdende gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn de gemeenschappelijke regeling WVS De 
Avelingen Groep (Avelingen Groep) en de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst & 
Kredietbank Alblasserwaard/Vijfherenland 2010 (RSD).  
De Avelingen Groep biedt als werk-leerbedrijf van de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 
passend werk aan degenen die dusdanige arbeidsbeperkingen hebben, dat ze niet zelfstandig in staat 
zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Deelnemers zijn zes Zuid-Hollandse gemeenten en de 
gemeente Lingewaal. 
De RSD heeft als doel door middel van samenwerking de bedrijfsvoering van de sociale diensten 
verder te professionaliseren, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de efficiency te 
verhogen. In de RSD nemen acht Zuid-Hollandse gemeenten deel en de gemeente Lingewaal. 
Het is inmiddels bekend geworden dat de Avelingen Groep en de Regionale Sociale Dienst 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden per 1 januari 2016 samen verder gaan als één organisatie. Met deze 
nieuwe organisatie bouwen deze twee organisaties aan één nieuw werk-leerbedrijf voor werk en 
inkomen.  
 
In het kader van deze begrotingsscan is door Lingewaal de vraag gesteld welke kosten er verbonden 
zijn aan de mogelijke uittreding van Lingewaal uit de twee ‘Zuid-Hollandse’ gemeenschappelijke 
regelingen. Lingewaal zou zich vervolgens aan kunnen sluiten bij dezelfde Gelderse 
gemeenschappelijke regelingen waar Neerijnen en Geldermalsen op dit moment al deel van uitmaken.  
 
De Avelingen Groep heeft de mogelijkheid tot uittreding opgenomen in artikel 32 van de 
gemeenschappelijke regeling. Hierin is bepaald dat het Algemeen bestuur de financiële verplichtingen 
en de overige gevolgen van uitreding regelt. Voor de bepaling van de hoogte van een mogelijk te 
betalen vergoeding is geen nadere aanduiding opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de gemeenschappelijke regeling van de RSD is in artikel 37 de uittreding een deelnemende 
gemeente opgenomen. De financiële schade van uittreding wordt in rekening gebracht bij de 
uittredende deelnemer. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door een gezamenlijk (RSD 
en de uittredende deelnemer) aan te wijzen externe deskundige. Dit advies is bindend en de kosten 
komen voor rekening van de uittredende gemeente.  
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De gemeente moet binnen zes maanden na een herindeling de gemeenschappelijke regeling uit de 
gewijzigde gemeentelijke indeling voortvloeiende voorzieningen treffen. Hierbij kan afgeweken worden 
van de bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling. De wet Arhi (Algemene regels herindeling) 
voorziet hierin: 
 
Artikel 41 
 
4. De deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in het derde lid treffen, voor 

zoveel nodig, binnen zes maanden na de datum van herindeling met toepassing van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen de uit de gewijzigde gemeentelijke indeling voortvloeiende 
voorzieningen. Zij kunnen daarbij afwijken van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling 
met betrekking tot wijziging en opheffing van de regeling en het toe- en uittreden van deelnemers. 
De in de eerste volzin genoemde termijn kan door gedeputeerde staten van de betrokken 
provincie of, zo de regeling uitsluitend tussen burgemeesters is aangegaan, door de commissaris 
van de Koning in die provincie met ten hoogste zes maanden worden verlengd. 

 
5. Indien de voorzieningen, bedoeld in het vierde lid, niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn 

getroffen, kan dit geschieden door gedeputeerde staten of, zo de regeling uitsluitend tussen 
burgemeesters is aangegaan, door de commissaris van de Koning. 

 
Conclusie 
In beide regelingen is opgenomen dat de financiële schade/verplichtingen voor rekening van de 
uittredende gemeente komt. Echter, de hoogte van het schadebedrag is niet opgenomen of wordt 
overgelaten aan een externe deskundige. Er zal hoogstwaarschijnlijk een claim worden neergelegd bij 
de gemeente Lingewaal in geval van uittreding, maar het noemen van een bedrag is op dit moment 
uiterst speculatief. De wet Arhi biedt wel de mogelijkheid om af te wijken van de bepalingen van de 
gemeenschappelijke regeling. Wanneer de gemeente in gesprek gaat met de andere deelnemende 
gemeenten, kan naar aanleiding van de uitkomsten daarvan een bedrag aan frictiekosten worden 
opgenomen in de begroting van de nieuwe gemeente. 
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12. Conclusies en aanbevelingen 

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de nieuwe gemeente na een bestuurlijke fusie, is naar 
diverse financiële aspecten gekeken, waaronder de begrotingspositie, de vermogenspositie, de 
risico’s en de grondexploitatie. Naast een uitgebreide analyse van deze financiële onderwerpen, zijn in 
diverse hoofdstukken ook mogelijke andere gevolgen aan de orde gekomen die óók belangrijk zijn 
voor de keuze om wel of niet een bestuurlijke fusie aan te gaan. Ook deze aspecten komen kort aan 
de orde bij de conclusies en de aanbevelingen. 
 
Conclusies één gemeente GNL 
 
Begroting 
Alle drie de gemeenten hebben na consolidatie een structureel sluitende meerjarenbegroting en het 
totaal van de gemeenten is dan ook positief. Een nieuw gevormde gemeente zou, op basis van de 
huidige gegevens, in alle jaren 2015-2018 een structureel sluitende begroting kunnen presenteren. Dit 
ondanks de afnemende algemene uitkering (- € 950.000) als gevolg van de bestuurlijke fusie. Voor de 
bestuurskosten wordt geen besparing verwacht, doordat de vorming van een grotere gemeente 
hogere lasten voor de raadsleden oplevert, die niet geheel worden gecompenseerd door de te 
behalen voordelen door minder wethouders en burgemeesters. 
De berekening die leidt tot een structureel sluitende begroting is wel gebaseerd op de aanname dat 
gekozen wordt voor het gemiddelde belastingpakket. Wanneer gekozen wordt voor het pakket met het 
laagste belastingniveau, dan neemt het resultaat in alle jaren af met € 3,1 mln. en is geen enkel 
begrotingsjaar nog structureel sluitend. Naast deze twee scenario’s, kan de raad ook kiezen voor 
andere opties met betrekking tot de hoogte van de belastingen. De financiële gevolgen kunnen 
behoorlijk verschillen per keuze en dienen goed in beeld te worden gebracht.  
De gemeente kan rekenen op een eenmalige uitkering van het Rijk (de ‘tijdelijke verdeelmaatstaf’) van 
ruim € 10 miljoen om de frictiekosten van de bestuurlijke fusie op te vangen. 
 
Risico’s 
De nieuwe gemeente kan de op dit moment geïnventariseerde risico’s van € 15,6 mln. opvangen met 
de aanwezige weerstandscapaciteit van € 20 mln. Dit is een dekkingspercentage van 130%. Wordt dit 
tot de direct beschikbare weerstandscapaciteit beperkt, dan wordt nog steeds 110% van de risico’s 
afgedekt. In beide gevallen wordt dit gekwalificeerd als voldoende. 
Risico’s voor de toekomst liggen met name op het vlak van tegenvallers binnen het sociale domein 
(de decentralisaties en bijbehorende budgetten vanuit het Rijk) en de grondexploitatie.  
 
Grondexploitatie 
De GNL-gemeenten hebben een overschot aan woningbouwplannen op basis van de binnenregionale 
verdeling gebaseerd op het derde Kwalitatief Woonprogramma 2010-2020 (KWP3). In Geldermalsen 
is deze absoluut het grootst, Neerijnen heeft een beperkt overschot en Lingewaal kent geen 
overschot. Het hieruit voortvloeiende risico is ook in Geldermalsen het grootst. Vooral het complex de 
Plantage te Meteren met een netto boekwaarde van € 30 mln. en een berekend risico van € 9,4 mln. 
baart zorgen. De risico’s in Lingewaal en Neerijnen zijn in dat licht gezien beperkt. Onlangs heeft de 
provincie een voorzet gedaan voor een nieuwe ‘Kwantitatieve opgave wonen’ tot 2025, de opvolger 
van KWP3. Hierin wordt voorzien in een netto toevoeging die minder is dan het huidige KWP3. Dit zou 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de grondexploitaties van de toekomstige gemeente. 
 
Ook op het gebied van bedrijventerreinen in de nieuwe gemeente geldt dat er sprake is van een 
aanzienlijk risico. Dit heeft te maken met de aanwezigheid een aantal bedrijventerreinen met hoge 
boekwaarden, voornamelijk in de huidige gemeente Geldermalsen, gecombineerd met de op dit 
moment achterblijvende vraag naar bedrijventerrein. Hierdoor bestaat twijfel of de verwachte 
resultaten wel behaald zullen worden. Het Regionale Programma Bedrijventerreinen Rivierenland zal 
binnen niet al te lange tijd worden herzien. De uitkomsten hiervan kunnen aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de toekomstverwachting van bedrijventerreinen in de GNL-gemeenten, met name in 
Geldermalsen.  
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Onderhoud kapitaalgoederen 
Het onderhoud van kapitaalgoederen krijgt in de GNL-gemeenten voldoende aandacht. In alle drie 
gemeenten is er echter bij wegenonderhoud een risico op achterstallig onderhoud of is het al 
aanwezig. Ondanks recente aanpassing van budgetten zijn deze zodanig krap dat het risico op het 
ontstaan van (verder) achterstallig onderhoud niet is uit te sluiten. 
 
Schuld- en vermogenspositie 
De schulden van de nieuw te vormen gemeente zijn gemiddeld tot hoog te noemen, afhankelijk van 
welk ratio hiervoor wordt gebruikt. De schuld- en vermogenspositie zijn geen belemmerende factoren 
voor een nieuw te vormen gemeente. Het is echter wel een aandachtspunt, omdat bij een hoge schuld 
de rentelasten een groot bestanddeel vormen van het reguliere budget, waardoor de gemeente 
minder flexibel is om te reageren op gewijzigde omstandigheden, zoals een oplopende rente. 
 
Overige aspecten 
Naast bovengenoemde directe financiële gevolgen van een bestuurlijke fusie, is er ook sprake van 
meer besparingspotentieel. Huisvesting (aantal locaties), facilitaire zaken, inkoopvoordelen, 
gezamenlijke plannen voor beheer en onderhoud en beleidsontwikkeling kunnen op termijn ook 
(efficiency) voordelen opleveren. Dit is afhankelijk van de te maken keuzes gedurende het proces. 
 
Tot slot willen wij benadrukken dat bij de keuze voor een bestuurlijke fusie de financiën niet het 
leidende motief zouden moeten zijn, maar de grotere bestuurskracht die bereikt kan worden. Daarbij 
verwijzen wij naar het Regiorapport Rivierenland en de afzonderlijke Bestuursscans van 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal van de Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland. 
Vermindering van de kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat en verdere verbetering van de 
kwaliteit van de dienstverlening zijn voorbeelden van resultaten die kunnen worden behaald door 
middel van een bestuurlijke fusie.  
 
Aanbevelingen  
 
Ter afronding van de begrotingsscan geven wij enkele gerichte aanbevelingen, gebaseerd op de 
bevindingen uit deze begrotingsscan.  
 
1. De nieuwe raad beslist over de hoogte van de belastingen. Breng tijdig in beeld welke financiële 

gevolgen de mogelijke keuzes zullen hebben en zoek alternatieve dekkingsmiddelen wanneer 
blijkt dat hierdoor tekorten ontstaan in de begroting. Twee voor de hand liggende scenario’s zijn 
in deze scan reeds uitgewerkt, namelijk het gemiddelde en het laagste belastingpakket. 

 
2. Het is raadzaam om de harmonisatie van de (belasting)verordeningen voorafgaand aan de 

bestuurlijke fusie voor te bereiden en hierbij gezamenlijk beleid te formuleren ten aanzien van de 
uitgangspunten voor de lokale heffingen. 

 
3. Benoem en kwantificeer de risico’s voor drie gemeenten in één risicoregister met dezelfde 

systematiek. Bij een besluit tot bestuurlijke samenvoeging is het van belang een eenduidig 
risicomanagement te voeren. Daarnaast is het raadzaam de risico’s in te delen in structureel en 
incidenteel om inzicht te krijgen in de benodigde meerjarige weerstandscapaciteit. Actualiseer 
minimaal jaarlijks het risicoregister.  

 
4. Stel ook gezamenlijke uitgangspunten op en uniformeer welke elementen tot de 

weerstandscapaciteit worden gerekend. Het verdient de voorkeur om alleen die elementen 
hiertoe te rekenen, die direct beschikbaar zijn en niet leiden tot extra exploitatielasten. 

 
5. Om dit mogelijk te maken dienen de afzonderlijke paragrafen weerstandsvermogen op elkaar te 

worden afgestemd. Dit kan al worden ingezet voorafgaand aan een proces tot mogelijke 
bestuurlijke samenvoeging. 
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6. Harmoniseer de beheerplannen tot één plan en bepaal de uitgangspunten. Bepaal een minimaal 
onderhoudsniveau, waarbij geen kapitaalvernietiging ontstaat. Inspecteer de kapitaalgoederen en 
voer het onderhoud op basis van de uitgangspunten gezamenlijk uit, waardoor ook in dit stadium 
al mogelijk efficiency/ aanbestedingsvoordelen zijn te behalen. 

 
7. Met het harmoniseren van beleid en verordeningen kunnen per gemeente verschillende 

financiële gevolgen ontstaan. Het is van belang voorafgaande aan de bestuurlijke fusie hier 
inzicht in te krijgen en hiervoor afzonderlijk, voor zover mogelijk, maatregelen te treffen. 

 
8. Een hoge schuldenlast beperkt de flexibiliteit van de toekomstige gemeente. Zorg ervoor dat de 

schuldpositie niet verder op loopt en zo mogelijk afneemt, ofwel dat het eigen vermogen 
toeneemt. 

 
9. Houd de risico’s binnen de grondexploitatie (zowel wonen als bedrijventerreinen) scherp in beeld 

en neem tijdig maatregelen, bijvoorbeeld het afboeken van boekwaarden of het betrekken van de 
risico’s in het weerstandsvermogen. Op de nieuwe Kwantitatieve opgave wonen en het herziene 
Regionale Programma Bedrijventerreinen Rivierenland zou ook zo snel als mogelijk ingespeeld 
moeten worden, door de gevolgen hiervan voor de grondexploitaties in kaart te brengen. Ook is 
regionale afstemming in het kader van bovengenoemde programma’s essentieel.  

 
10. Houd ook de risico’s binnen het sociaal domein scherp in beeld en neem tijdig maatregelen, zoals 

het bijstellen van het beleid, of het betrekken van de risico’s in het weerstandsvermogen. 
  
11. Zorg reeds in deze fase dat de lasten voor de nieuwe gemeente niet hoger worden voorafgaand 

aan harmonisatie. In dit kader dienen de gemeenten bij een definitief besluit tot bestuurlijke fusie 
rekening te houden met de wet Arhi waardoor intensivering van bestaand beleid of ontwikkeling 
van nieuw beleid wordt beperkt. Maar ook vóórdat het officiële besluit tot een bestuurlijke fusie 
wordt genomen, zou het goed zijn om kaders af te spreken met de andere gemeenten. Een 
voorbeeld hiervan kan zijn dat beleid met grote financiële consequenties vooraf onderling 
besproken wordt.  

 
 

Wettelijk kader: Herindelen betekent wet Arhi 
Op het moment van een formeel besluit door gemeenten om tot een bestuurlijke fusie (herindeling) over te gaan 
treedt automatisch de wet Arhi (Wet algemene regels herindeling) in werking. De wet Arhi reguleert het proces 
naar de realisatie van de herindeling. 
De kern van de wet Arhi bestaat uit vier delen: 
• onderscheid tussen herindeling en grenscorrectie; 
• processtappen bij initiatief door gemeenten, provincies of minister; 
• financieel toezicht en financiële consequenties bij herindeling; 
• overgang van rechten en plichten van de voormalige gemeenten naar de nieuwe gemeente. 
Als gevolg van de wet Arhi komen de gemeenten die voornemens zijn om te herindelen onder verscherpt toezicht 
van de provincie te staan. Dit toezicht is vergelijkbaar met het preventief toezicht en is bedoeld om potverteren in 
de huidige gemeenten te voorkomen. Zodat de nieuwe gemeente een financieel gezonde start kan maken. 

 
12. Neem in het herindelingsontwerp direct een herindelingsbegroting op. Het gaat hierbij om 

specifieke kosten die te maken hebben met het herindelingsproces. Breng daarbij de frictiekosten 
duidelijk in beeld aan de hand van tabel 3.10. 
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Bijlage 1 Maatstaventabel 

Effecten op herindelingsafhankelijke eenheden voor maatstaven gemeentefonds door samenvoeging 
van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot een nieuw te vormen gemeente. Peilgegevens: 
datasets voor de voorlopige berekeningen 2015: Top10NL per 1 april 2014 voor fysieke kenmerken en 
de BAG per 1 september 2014 met inwoneraantallen 2013 (klantenpotentieel, OAD, meerkernigheid 
en kernafbakening).  

 

Eenheid Fvw-eenheden nieuwe 
gemeente 

GNL Geldermalsen 
(236) 

Neerijnen 
(304) 

Lingewaal 
(733) 

Meerkernigheid 8 11 8 27 

Kernen minimaal 500 
adressen 

3 3 4 10 

OAD 588 184 316 432 

Klantenpotentieel lokaal 25 340 7 680 7 920 41 210 

Klantenpotentieel regionaal 8 800 320 310 10 100 

Bodemfactor woonkern 
1,15 1,18 1,29 1,19 

Bodemfactor buitengebied 
1,28 1,19 1,30 1,25 

Bodemfactor gemeente 
1,25 1,19 1,30 1,24 
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Bijlage 2 Effect algemene uitkering 
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Bijlage 3 Berekening tijdelijke verdeelmaatstaf  

 

Berekening tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling per 2015 

FICTIEVE GEMEENTE Geldermalsen – Neerijnen – Lingewaal 
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Bijlage 4 Specificatie belastingen  

In geval van een bestuurlijke fusie zullen de verschillen in de belastingtarieven tussen de 
herindelingsgemeenten geharmoniseerd moeten worden. Hoe gemeenten hiermee om moeten gaan 
is geregeld in artikel 28 tot en met 30 van de Wet algemene regels herindeling (wet Arhi) 

Deze bijlage is een aanvulling op hoofdstuk 5 Belastingdruk.  

Voor de eigenaar/gebruiker worden twee scenario’s gepresenteerd. Als eerste wordt de ozb 
onderzocht. Bij het eerste scenario wordt de totale opbrengst van de nieuwe gemeente gelijk 
gehouden. Daarna wordt gekeken naar de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, waarbij volledige 
kostendekking het uitgangspunt is. Een tweede scenario gaat uit van de laagste tarieven. Hierbij wordt 
per belasting bekeken welke gemeente het laagste tarief heeft. Met dit tarief zal dan worden 
gerekend.  

Voor de huurder/gebruiker worden ook twee scenario’s gepresenteerd. Als eerste wordt uitgegaan van 
de gemiddelde belastingdruk, waarbij de totale opbrengst gelijk blijft. Bij de tweede is gekozen voor 
het laagste pakket, omdat het alleen de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betreft. Er is niet 
gekozen voor het laagste tarief per gemeente, omdat in Neerijnen de rioolheffing van de eigenaar 
wordt geheven, waardoor de keuze voor een laagste tarief op nul zou uitkomen.  

Specificatie belastingen één gemeente GNL 

Bij een gelijkblijvende belastingopbrengst is het nieuwe ozb-tarief voor woningen als volgt: 

 
Tabel B4.1: Nieuw ozb tarief voor GNL-gemeente. 

Voor de totale woonlasten per huishouden wordt de ozb opgeteld bij de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing. Uitgangspunt hierbij is een woning met een WOZ waarde van € 200.000,-, waarvan de 
eigenaar tevens gebruiker is. Daarnaast wordt voor de afvalstoffenheffing uitgegaan van het 
basistarief met de eventuele opslagen voor zwerfafval en extra lediging groencontainer plus een 
twaalftal ledigingen van een 140 liter container (grijs). Voor de rioolheffing geldt in alle gemeenten een 
vast bedrag. 

 
Tabel B4.2: Verschillen totale woonlasten en ozb. 
 

De mutatie in de afvalstoffenheffing is niet berekend. Alle drie gemeenten zijn aangesloten bij de 
Afvalverwijdering Rivierenland. Het basistarief (€ 108,- per aansluiting) en de bedragen per lediging, 
afhankelijk van de containergrootte, zijn dan ook gelijk. Lingewaal en Neerijnen hebben gekozen voor 
in verhouding geringe extra’s. De gehanteerde tarieven voor afvalstoffenheffing zijn bijna gelijk. Voor 
de rioolheffing zijn grotere verschillen waar te nemen. Een belangrijk verschil is wel dat in Neerijnen 
de rioolheffing wordt geheven van de eigenaar en in de andere gemeenten van de gebruiker.  

OZB WOZ waarde Tarief Opbrengst

woningen woningen woningen 

Gemeente eigenaar (rekenkundig)

Geldermalsen 2.712.000.000 0,14890% 4.038.168

Lingewaal 1.088.000.000 0,11900% 1.294.720

Neerijnen 1.166.500.000 0,10340% 1.206.161

totaal 4.966.500.000 6.539.049

GNL gemeente 4.966.500.000 0,13166% 6.539.049

Gemeente woonlasten mutatie WOZ waarde ozb percentage ozb opbrengst % mutatie

totaal woonlasten woning woningen woningen ozb

Geldermalsen 748 -3% 200.000 0,14890% 298 -12%

Lingewaal 667 9% 200.000 0,11900% 238 11%

Neerijnen 734 -1% 200.000 0,10340% 207 27%

GNL gemeente 727 200.000 0,13166% 263
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Tabel B4.3: Verschillen afvalstoffenheffing en rioolheffing. 
 

Bij de keuze voor het laagste belastingtarief bij eigenaar/gebruiker zijn de fictieve woonlasten als 
volgt: 

 
Tabel B4.4: Verschillen totale woonlasten en ozb bij laagste tarief. 

 

 
Tabel B4.5: Verschillen afvalstoffenheffing en rioolheffing bij laagste tarieven. 

 
Overzicht van de huurder/gebruiker 
Voor een huurder bedraagt de fictieve aanslag € 375,-. Dit betreft de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing in Geldermalsen en Lingewaal.  

Hierbij zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij de eigenaar/gebruiker.  

 
Tabel B4.6: Verschillen afvalstoffenheffing en rioolheffing bij gemiddeld pakket. 
 

Bij de keuze voor het laagste belastingpakket zijn de woonlasten als volgt: 

 
Tabel B4.7: Verschillen afvalstoffenheffing en rioolheffing bij pakket met laagste tarieven. 
  
De lagere fictieve aanslag voor huurder/gebruiker in Neerijnen wordt veroorzaakt doordat de 
rioolheffing wordt geheven van de eigenaar. In Geldermalsen en Lingewaal vindt heffing van de 
gebruiker/huurder plaats. 

  

Gemeente afvalstoffenheffing mutatie rioolheffing mutatie 

per huishouden afvalstoffenheffing per huishouden rioolheffing

Geldermalsen 150 nvt 300 4%

Lingewaal 153 nvt 276 13%

Neerijnen 155 nvt 373 -16%

GNL gemeente 152 312

Gemeente woonlasten mutatie WOZ waarde ozb percentage ozb opbrengst % mutatie

totaal woonlasten woning woningen woningen ozb

Geldermalsen 748 -11% 200.000 0,14890% 298 -31%

Lingewaal 667 0% 200.000 0,11900% 238 -13%

Neerijnen 734 -9% 200.000 0,10340% 207 0%

GNL gemeente 667 200.000 0,10340% 207

Gemeente afvalstoffenheffing mutatie rioolheffing mutatie 

per huishouden afvalstoffenheffing per huishouden rioolheffing

Geldermalsen 150 nvt 300 -8%

Lingewaal 153 nvt 276 0%

Neerijnen 155 nvt 373 -26%

GNL gemeente 150 276

Gemeente fictieve aanslag GNL gemeente verschil verschil

gebruiker totaal gemiddeld absoluut procentueel

Geldermalsen 450 375 -75 -17%

Lingewaal 429 375 -54 -13%

Neerijnen 155 375 220 142%

Gemeente fictieve aanslag GNL gemeente verschil verschil

gebruiker totaal laagste absoluut procentueel

Geldermalsen 450 155 -295 -66%

Lingewaal 429 155 -274 -64%

Neerijnen 155 155 0 0%
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Bijlage 5 Kengetallen en de Gelderse norm 

In de begrotingsbrieven 2015 aan de Gelderse gemeenten zijn vijf financiële kengetallen opgenomen, 
met daarbij een normering. Zowel de berekening als de norm worden hieronder beschreven. 
 
Structurele exploitatieruimte (o.b.v. begroting) 
Het financiële kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte 
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is 
om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. 
 
Berekening 
 

 
Norm Gelderland 
In het financieel toezicht wordt de begroting van een gemeente langs de lat gelegd die geldt voor 
artikel 12-gemeenten. Voor het bedrag voor onvoorzien (conform het BBV artikel 8, lid 1) wordt bij 
artikel 12-gemeenten uitgegaan van de vuistregel die ook de Commissie BBV acceptabel vindt van 
0,6% van de som van de uitkering Gemeentefonds (algemene uitkering (AU) plus integratie- en 
decentralisatie-uitkeringen) en de ozb-capaciteit. Een gemeente zou in de begroting dit bedrag aan 
ruimte moeten ramen om structurele tegenvallers op te kunnen vangen. Wij zetten de structurele ratio 
af tegen de hiervoren genoemde 0,6%. 
 

Voldoende Structureel ratio hoger dan 0,6% (van AU + bel. cap) 

Matig Structureel ratio tussen 0% en 0,6% (van AU + bel. cap) 

Onvoldoende Structureel ratio kleiner dan 0% 

 
 
Netto schuldquote (o.b.v. jaarrekening) 
Het kengetal “netto schuldquote”, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, 
zegt het meest over de financiële vermogenspositie van een gemeente. De netto-schuldquote geeft 
aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast zegt het 
kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld is, hoe meer 
kapitaallasten er zijn (rente en aflossing) waardoor een begroting minder flexibel wordt. De netto-
schuldquote geeft daarmee een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de 
exploitatie. In de berekening wordt niet meegenomen waarvoor de schulden zijn aangegaan. 
 
Berekening 
Voor de berekening van de netto-schuldquote wordt de netto-schuld gedeeld door het totaal van de 
inkomsten binnen de exploitatie: 

 
Norm Gelderland 
In de VNG-uitgave “Houdbare Gemeentefinanciën” is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan 
de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. 
Wij sluiten hierbij aan. 
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Voldoende Tot 100% 

Matig 100% tot 130% 

Onvoldoende Hoger dan 130% 

 
 
Solvabiliteitsratio (o.b.v. jaarrekening) 
De “solvabiliteitsratio” geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen 
middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de 
verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal 
solvabiliteitsratio), hoe gezonder de gemeente. 
 
Berekening 

 
Norm Gelderland 
Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente 
voldoende solvabel. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen 
aanwezig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld. 
 

Voldoende 50% en hoger 

Matig Tussen 30% en 50% 

Onvoldoende Kleiner dan 30% 

 
 
Lokale lasten (o.b.v. begroting) 
De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomst. Het kengetal “lokale lasten” 
wordt berekend aan de hand van het gemiddeld OZB-tarief. Een hoog gemiddeld OZB-tarief ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde geeft aan in hoeverre de gemeente al gebruik heeft moeten 
maken van deze optie en dus ook beperkt is in het verkrijgen van extra inkomsten. Omdat er geen 
wettelijke begrenzing aan het tarief en de stijging van de OZB is, wordt vergeleken met de norm voor 
artikel 12. Deze norm ligt op 120% van het gewogen landelijk gemiddelde met betrekking tot het OZB-
tarief. 
 
Berekening 
 

Norm Gelderland 
 

Voldoende Hoger dan 20 % 

Matig Tussen 0% en 20% 

Onvoldoende Kleiner dan 0% 

 
Als een gemeente een OZB-tarief heeft dat ligt tussen het landelijk gewogen gemiddelde en het tarief 
voor de artikel 12-norm, dan kwalificeren we dat als matig. Hanteert een gemeente een gewogen 
gemiddeld OZB-tarief dat boven de artikel 12-norm ligt, dan is er geen onbenutte belastingcapaciteit 
tot deze norm aanwezig. Dit wordt als onvoldoende beschouwd. Is er nog ruimte tot aan het landelijk 
gewogen gemiddeld OZB-tarief dan vinden we dat voldoende. 
Overigens zullen wij naast een percentage ook het bedrag weergeven voor de onbenutte 
belastingcapaciteit afgezet tegen de artikel 12-norm (zoals hiervoren uitgelegd).  
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Dit bedrag geeft weer welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de OZB om de eigen inkomsten 
te verhogen tot aan de norm voor artikel 12. 
 
Grondexploitatie (o.b.v. jaarrekening) 
Het financiële kengetal “grondexploitatie” geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten 
opzichte van de jaarlijkse baten. Wanneer een gemeente grond tegen de veel lagere prijs van 
landbouwgrond heeft aangekocht, loopt ze veel minder risico dan wanneer er dure grond is 
aangekocht en nu de vraag naar woningen is gestagneerd.  
 
Berekening 
 

 
Norm Gelderland 
Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit 
zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel 
m2-bedrijventerrein. Maatwerk is hiervoor van toepassing, dat wil onder andere zeggen: hoeveel 
woningen of m2-bedrijventerrein zijn gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van 
wezenlijk belang wat de te verwachte vraag zal zijn. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit 
het genoemde kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel 
middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te 
worden.  
Om vorengenoemde redenen is er geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie. 
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Bijlage 6 Bronmateriaal 

Documenten 

• Beleidskader gemeentelijke herindeling, ministerie van BZK, 28-5-2013 
• Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht!’, Provincie Gelderland, 

juni 2014 
• Bevolkingsprognose Gelderland 2014, Provincie Gelderland, 24 april 2014 
• Begroting 2015 gemeente Geldermalsen  
• Begroting 2015 gemeente Lingewaal 
• Begroting 2015 gemeente Neerijnen 
• Jaarrekening 2014 gemeente Geldermalsen 
• Jaarrekening 2014 gemeente Lingewaal 
• Jaarrekening 2014 gemeente Neerijnen 
• Regionaal Programma Bedrijventerreinen, regio Rivierenland, Provincie Gelderland, mei 2012 
• Wijziging afspraken Regionaal Programma Bedrijventerreinen, regio Rivierenland, Provincie 

Gelderland, februari 2013 
• Onderzoeksmemorandum Vraag/aanbodconfrontatie bedrijventerreinen t.b.v. de 

Bedrijventerreinenagenda 2020 en de voortgang van de Regionale Programma’s 
Bedrijventerreinen, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, april 2013 

• Onderzoeksmemorandum Invloed van de aanhoudende conjuncturele zwakte op de 

langetermijnprognose van de uitbreidingsvraag naar bedrijventerrein, Bureau Economisch 

Onderzoek, Provincie Gelderland, maart 2015 
• Notitie Gelderse woningmarkt en provinciaal beleid, Provincie Gelderland, 28 mei 2013 
• Wonen in Gelderland 2014, Rivierenland, monitoring van het woonbeleid, Provincie 

Gelderland, oktober 2014 
 
Wetgeving en regelgeving 

• Wet algemene regels herindeling 
• Beleidskader gemeentelijke herindeling 
• Beleidskader financieel toezicht bij herindeling van de provinciale financieel toezichthouder 

 
Links 

• ftgelderland.databank.nl databank financieel toezicht Provincie Gelderland 
• www.geldermalsen.nl gemeente Geldermalsen 
• www.lingewaal.nl gemeente Lingewaal 
• www.neerijnen.nl gemeente Neerijnen 
• www.avri.nl Afvalverwijdering Rivierenland 
• www.gelderse-economie.nl Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland 
• http://applicaties.gelderland.nl/asp2008/bedrijventerreinen-SvZ.asp  

IBIS systeem 
• www.coelo.nl Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 

www.risicomanagement.nl Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement 
• http://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/herindeling 
• http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-herindeling 
• www.metatopos.org, kies alle 393 gemeenten 
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