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1. Inleiding 

 
Leeswijzer 
Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening van 2015. De opzet en indeling sluiten aan 
bij de programmabegroting 2015. De inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening wordt in 
belangrijke mate bepaald door de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 
Middels deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over de realisatie van de begroting. 
Tussentijds hebben wij hierover bij de voor- en najaarsnota al gerapporteerd. De laatste 
integrale begrotingswijziging die door u is vastgesteld betreft de najaarsnota 2015. De cijfers 
in deze jaarrekening 2015 worden vergeleken met de actuele, laatst gewijzigde begroting 
2015. 
 
De opbouw van de jaarstukken is als volgt: 
1. Inleiding 
- Inleiding en samenvatting 
2. Jaarverslag 
- De verantwoording over de uitvoering van de programma's 
- De paragrafen 
3. Jaarrekening 
- Financiële informatie met toelichtingen, die een cijfermatige insteek kennen. 
 
In de samenvatting wordt kort ingegaan op het rekeningsaldo en de belangrijkste 
aandachtspunten en analyses daarvan. 
 
In het jaarverslag vindt u een verantwoording per programma, alsmede een uiteenzetting 
over programmaoverstijgende zaken in de (verplichte) paragrafen. Bij de programma's wordt 
de mate van realisering ten opzichte van de begroting aangegeven. Hierbij zijn de drie "W's" 
de leidraad: 
 
Begroting     Jaarverslag 
Wat willen we bereiken?    Wat hebben we bereikt? 
Wat gaan we daarvoor doen?   Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Wat mag het kosten?    Wat heeft het gekost? 
 
Ook is aandacht besteed aan lopende projecten en de investeringsplanning. 
 
De jaarrekening heeft een meer financiële insteek. Daarin wordt ingegaan op de balans en 
wordt de rekening van baten en lasten op programmaniveau aangegeven. 
 
Als verplichte bijlage is de Verantwoordingsinformatie SISA specifieke uitkeringen 
opgenomen. Ten aanzien van deze specifieke uitkeringen (in 2015: 46, waarvan 6 geldend 
voor Groesbeek) is het principe van single information single audit (sisa) toegepast. Dit houdt 
in dat er geen afzonderlijke accountantscontroles op deze onderdelen plaatsvinden, maar de 
controle bij de jaarrekening plaatsvindt. 
 
Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat in veel tabellen cijfers zijn opgenomen die 
afgerond zijn op duizendtallen. Hierdoor kan het voorkomen dat er bij (totaal)tellingen kleine 
afrondingsverschillen ontstaan. 
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Voor een aantal zaken is het niet mogelijk om dit in een bedrag uit te drukken. In de tabellen 
is dit aangeduid met p.m. (pro memorie). 
 
Tenslotte is de controleverklaring van de accountant opgenomen. 
 
Aldus vastgesteld op 10 mei 2016. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek. 
 
De secretaris       De burgemeester 
 
 
 
 
 
 
J.W. Looijen       M. Slinkman 
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2. Samenvatting 

2015: een bijzonder jaar 
 
2015 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Het was het eerste jaar van de nieuwe 
gemeente na de herindeling, terwijl de wereld om ons heen ook niet stil stond. 
 
Enkele kenmerkende onderwerpen in 2015 waren: 

- Herindeling: nieuw college, nieuwe gemeenteraad, nieuwe burgemeester, 
samenvoeging van de ambtelijke organisaties inclusief nieuwe functies (bijv. sociale 
wijkteams), verbouwing gemeentehuis, harmonisatie regelgeving,  enzovoort. 

- Planning & Controlcyclus: het vaststellen van 3 jaarrekeningen (van de oude 
gemeenten) en van 2 begrotingen (2015 en 2016). 

- Transitie sociaal domein, een onderwerp dat in 2015 landelijk veel aandacht heeft 
gekregen. 

- Opstart regionaal werkbedrijf en IRVN (ICT Rijk van Nijmegen). 
- Vluchtelingenproblematiek. In dit kader hadden wij in 2015 een medewerkster 

uitgeleend aan de gemeente Heumen. 
- Het bepalen van onze positie als grotere gemeente in de regio, zowel ambtelijk, 

bestuurlijk als raadsbreed. 
 
 
Resultaat 2015 
 
De jaarrekening 2015 laat het volgende resultaat zien: 
 

Vergelijken we de uiteindelijke behaalde financiële resultaten met het actuele 
begrotingssaldo 2015, dan laat dit het volgende beeld zien: 
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De verschillen tussen de begrote en werkelijke bedragen zijn te verdelen in de volgende 
categorieën: 

1. Verschillen die ontstaan zijn na de laatste bijstelling van de begroting 2015.  
De laatste bijstelling van de begroting 2015 is opgesteld op basis van de kennis in  
oktober 2015 (Najaarsnota). Mocht er zich hierna iets voor hebben gedaan wat niet 
voorzien was, dan leidt dit tot een verschil in de jaarrekening. 

2. Verschillen veroorzaakt door niet uitgevoerde activiteiten. 
Als activiteiten in 2015 wel geraamd zijn, maar niet daadwerkelijk uitgevoerd dan  
leidt dit tot voordelen in 2015. De activiteiten die doorgeschoven worden naar 2016 
en waarvan ook het budget overgeheveld moet worden, zijn in het raadsvoorstel  
'budgetoverheveling 2015' opgenomen. (raadsvergadering 28 april 2016,  
documentnummer VB/Raad/16/00227). Het gaat hier om een bedrag van in totaal 
€ 563.000. 

3. Veel kleine verschillen. 
Bij de aangepaste ramingen naar aanleiding van de Najaarsnota zijn alleen de  
relevante bedragen meegenomen. Dit wil zeggen dat kleinere bijstellingen niet  
verwerkt zijn. 

 
Verklaring verschillen 
 
Globaal kan het voordelige verschil ten opzichte van de actuele begroting van € 573.000 als 
volgt worden verklaard: 
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Voor meer informatie over de verschillen tussen de actuele begroting en de realisatie 
verwijzen we naar de programmaverantwoording. Daar zijn de verschillen per programma 
nader toegelicht. 
 
Resultaatbestemming 
 
Van het saldo van € 1.004.000 is € 563.000 overgeheveld naar 2016. Wij stellen voor om het 
resterende bedrag van € 441.000 toe te voegen aan de reserve rekeningresultaten. 
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3.1. Inleiding 
 
Algemeen 
Een verplicht onderdeel van de jaarstukken is het jaarverslag. Een jaarverslag moet volgens 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) minimaal uit de volgende onderdelen 
bestaan: 
a. de programmaverantwoording; 

1. De programmaverantwoording bestaat ten minste uit de verantwoording over de 
realisatie van de programma’s en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 
Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. 

2. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in: 
a. de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd; 
b. de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken; 
c. de gerealiseerde baten en lasten. 

b. de paragrafen. 
    De paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige     
    paragrafen in de begroting is opgenomen. 
 
Met een jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de 
realisatie van het voorgenomen nieuwe beleid. In verband met deze doelstelling richten wij 
ons in eerste instantie op het hoofd van de gemeente, de gemeenteraad. Daarnaast moet 
het jaarverslag van informatieve waarde zijn voor burgers en bedrijven in de gemeente. 
 
Behandelingsprocedure 
Wij bieden de jaarstukken samen met het rapport van bevindingen van de accountant aan u 
aan. Daarnaast worden de jaarstukken besproken in de auditcommissie. De accountant 
wordt hierbij uitgenodigd om in die vergadering zijn rapport nader toe te lichten. 
 
De vaststelling van de jaarstukken is gepland in de raadsvergadering van 16 juni 2016. 
Na vaststelling van de jaarstukken door uw raad dienen wij deze vóór 15 juli in bij 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
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Programma 1 - Burger, bestuur en veiligheid 

 

Portefeuillehouder: 
 

mr. M. Slinkman Ambtelijk 
verantwoordelijk: 

W. Looijen 
W. Hoedelmans 
D. Pricken 
M. v. Sambeek 

 
Algemeen 
 
Programma inhoud 
Dit programma omvat het functioneren van het bestuur, bestuursondersteuning, 
dienstverlening, brandweer en rampenbestrijding en openbare orde en veiligheid. 
 
Doelstelling 
Een hoge waardering van burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur 
en onze dienstverlening en een hoge mate van (gevoel van) veiligheid in onze gemeente. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten die wij binnen dit programma hebben 
uitgevoerd. 
 
Maatschappelijk effect (ambitie) 
 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.1 Harmonisatie regelgeving  Drank en 
Horecawetgeving (DHW) 

2015-
2016 

€  €  

Voorafgaande aan de herindeling is al veel regelgeving geharmoniseerd. Om diverse 
redenen is dat nog niet voor alle regelgeving gebeurd. Zo is de Algemene plaatselijke 
verordening, Drank en horecawetgeving nog niet geharmoniseerd vanwege de politieke 
gevoeligheid van de te maken keuzes. Vanuit Juridische Zaken zal de verdere harmonisatie 
van de regelgeving, daar waar nodig, worden gecoördineerd. 

Realisatie: 
De actualisatie en harmonisatie van alle lokale regelgeving is verder voortgezet. Begin 2015 
is een heel pakket verordeningen (hernieuwd) vastgesteld voor de nieuwe gemeente. Ook 
gedurende het jaar zijn nog meerdere verordeningen geactualiseerd en geharmoniseerd, 
waaronder verordeningen op sociaal en financieel gebied en de Winkeltijdenverordening.  
Volledige actualisatie/harmonisatie van o.a. de APV vindt in 2016 plaats. Op basis van de 
Wet Arhi kunnen de bestaande verordeningen tot 2017 van kracht blijven. 
 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.2 Uitvoering beleidsnota integrale veiligheid 2015-
2018 

€  €  

Binnen de schaal van het basisteam politie Tweestromenland (6 regiogemeenten rondom 
Nijmegen) is in 2014 een eenduidige beleidsnota integrale veiligheid tot stand gekomen, 
waarin de actuele prioriteiten en daarbij horende maatregelen op hoofdlijnen worden 
benoemd. Dit vormt voor gemeenten en politie het overkoepelende beleidskader voor de 
gezamenlijke uitvoering van veiligheidsmaatregelen in de komende periode. 
Met deze werkwijze willen de gemeenten tevens hun invloed op de inzet van beperkt 
beschikbare politiecapaciteit zo optimaal mogelijk benutten. 
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Realisatie: 
Ondanks de vertraagde reorganisatie van de Nationale Politie heeft het basisteam politie 
Tweestromenland zich onder aansturing van de gezagsdriehoek verder ontwikkeld in 
structuur en werkwijzen. Medio 2015 zijn alle benoemde wijkagenten van start gegaan in hun 
nieuwe werkgebied, voor gemeente Berg en Dal betekent dat een uitbreiding van 3 naar 6 
wijkagenten. 
Inhoudelijk is prioriteit gegeven aan de bestrijding van inbraken/diefstal, geweldsdelicten en 
ernstige overlast, waarbij in onze gemeente ook horeca, voetbal en evenementen de nodige 
capaciteit vragen.  
De discussie over behoud van adequate huisvesting van politie (wijkagenten) in het eigen 
werkgebied wordt in 2016 afgerond. Bereikbaarheid, beschikbaarheid, zichtbaarheid en 
aanspreekbaarheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. 
 

  

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.3 Doorontwikkelen (regionale) brandweerzorg en 
organisatie crisisbeheersing  

2015-
2018 

€  €  

In de veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt druk gewerkt aan de opbouw van een efficiënt 
en effectief opererende regionale brandweerorganisatie binnen de afgesproken financiële 
kaders. In de opgestelde ontwikkelingsvisie verschuift het accent daarbij meer van 
incidentbestrijding naar risicobeheersing, de brandweer wil meer aan de voorkant opereren 
met als doel een veiliger samenleving waarbij een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid 
neemt. Ook bij het organiseren van de gemeentelijke processen in de crisisbeheersing vindt 
onder regionale regie een professionaliseringsslag plaats. Voor bijna alle leidinggevende en 
coördinerende functies worden regionale poules gevormd, die dan adequaat opgeleid en 
geoefend worden. Dit ontwikkeltraject moet in 2015 grotendeels worden verwezenlijkt. 

Realisatie: 
De geregionaliseerde brandweerorganisatie heeft in 2015 een begin gemaakt met een 
veranderd organisatiemodel. Van meer geografisch georganiseerde teams gaat men naar 
meer thematisch georganiseerde teams, waarbij de bestaande uitrukposten in stand blijven. 
De eigendomsoverdracht van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio is afgerond. 
Een vernieuwd brandweerzorgplan is momenteel in ontwikkeling. In dit plan worden zaken 
als wettelijke kwaliteitseisen, omgevingskenmerken, vereiste basisdekking, risicogestuurd 
werken en beschikbare budgetten in samenhang bekeken en aan effectieve maatregelen 
gekoppeld. In 2016 wordt dit bestuurlijk behandeld. 
De aansturing en coördinatie van gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg) tijdens 
grote incidenten zijn eveneens grotendeels geregionaliseerd. Doel hierbij is 
professionalisering van de crisisbeheersing. 
Voor alle cruciale functies zijn pools gevormd met functionarissen vanuit de regiogemeenten, 
die jaarlijks een opleidings- en oefentraject doorlopen om voorbereid te zijn op echte inzet. 
Voorts is het regionaal risicoprofiel geactualiseerd en is een multidisciplinair beleidsplan 
2016-2019 tot stand gekomen bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarmee uw raad 
begin 2016 heeft ingestemd. 
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Wat heeft het gekost/opgebracht? 
 
In onderstaande tabel vindt u de totale lasten en baten van dit programma. 
 

 
Hieronder volgt een toelichting op de financiële verschillen ten opzichte van de bijgestelde  
begroting (-=nadelig). 
 

 
In de volgende tabel vindt u een overzicht van de lopende investeringen van dit 
programma. Hierin zijn ook de investeringen van het investeringsplan meegenomen die in 
2015 beschikbaar zijn gesteld. 
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In de volgende tabel vindt u een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking 
hebben op dit programma. 
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Programma 2 - Beheer openbare ruimte 

 

Portefeuillehouder: 
 

R. Barber 
S. Fleuren 

Ambtelijk 
verantwoordelijk: 

G. Kwant 
D. Pricken 

 
Algemeen 
 
Programma inhoud 
Het programma ’openbare ruimte’ geeft aan welke ontwikkelingen zich voordoen en tot welke 
concrete maatregelen deze ontwikkelingen leiden, rekening houdend met de diverse kaders. 
 
In de openbare ruimte gebeurt van alles zoals verblijven, verplaatsen, genieten, spelen, 
winkelen, enz. We willen de openbare ruimte niet alleen in stand houden, maar ook verder 
ontwikkelen, passend bij de wensen van de bewoners. In dit programma richten we ons op 
ontwikkelingen die zich binnen en buiten de gemeente voordoen en op maatregelen die 
daarvan het gevolg zijn. We sluiten daarbij aan op de speerpunten in het Visiedocument 
vastgesteld door de afzonderlijke drie raden van de voormalige gemeenten. Het 
visiedocument vormt nog niet de definitieve toekomstvisie voor de nieuwe gemeente, maar 
de basis daarvoor, genoemd in de speerpunten, is al wel gelegd. 
 
Doelstelling 
We streven naar een publieke ruimte die een veilige en prettige woon- en leefomgeving 
vormt voor de inwoners, het bedrijfsleven en de bezoekers. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten die wij binnen dit programma hebben 
uitgevoerd. 
 
Maatschappelijk effect (ambitie) 
 
1. Bereikbaarheid 
maatschappelijk effect 
- Betere bereikbaarheid van voorzieningen, voor kwetsbare groepen. 
 
prestaties 
- Realiseren en verbeteren van fietsvoorzieningen. 
- Uitvoeren van veilige voorzieningen. 
 
2. Leefomgeving: identiteit & kwaliteit 
maatschappelijk effect 
Handhaven van de leefbaarheid en de identiteit en kwaliteit van de leefomgeving. 
 
prestaties 
- Handhaven van de afspraken die met wijk-/buurtcomités zijn gemaakt. 
- Verbeteren van afhandeling van meldingen van de inwoners. 
- Nagaan (organisatiebreed) hoe de regierol t.o.v. de openbare ruimte ingevuld gaat 
  worden. 
- Onderzoek naar en toepassen van robuuste watersystemen om de klimaatontwikkeling 
  te volgen. 
- Behouden en verbeteren van de unieke systemen van de bronnen en beken. 
- Bij (her)inrichting van de publieke ruimte, ruimte geven aan bewegingsactiviteiten. 
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3. Leefomgeving: duurzaam beter 
maatschappelijk effect 
- Handhaven van duurzaam beheer van de openbare ruimte. 
 
prestaties 
- Voortzetten van het beleid wat betreft de kwaliteitsniveaus. Dat betekent een geringe 
   inhaalslag voor de voormalige gemeentes, wat kostenneutraal kan gebeuren. 
- Toepassen van maatregelen die minder energie kosten en die minder beslag leggen op 
   niet-duurzame energiebronnen. 
 
4. Activiteiten 

 
4.1 kaders 
Het kapbeleid voor Groesbeek en Millingen aan de Rijn is inmiddels vereenvoudigd. Dat 
betekent, kort gezegd, dat alleen voor waardevolle houtopstanden een kapaanvraag gedaan 
hoeft te worden. In 2015 is het kapbeleid geharmoniseerd voor de hele gemeente. 
Het nieuwe Gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is op 22 oktober 2015 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Overige beleidsplannen en beheerplannen zijn in 2015 
geharmoniseerd en daarmee ook geactualiseerd. In de nieuw op te stellen mobiliteitsvisie 
wordt het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ubbergen onverkort opgenomen. Het VCPUbbergen 
vormt het kader voor meerdere activiteiten met de thema’s verkeersveiligheid, afwikkeling, 
leefbaarheid, parkeren en TOP’s (toeristisch overstappunt). Het is uitgewerkt in een vijftiental 
projecten, waaraan in 2015 concrete kostenramingen en planningen zijn gehecht. 
Definiering van de eerste projecten volgt in de kadernota 2017 (TOP's, schoolroutes, 
versterken toeristische fietsinfrastructuur). 
 
4.2 bereikbaarheid: aanleggen en verbeteren fietspaden 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Fietspad Heumensebaan / Rijlaan Groesbeek 
- Voorbereiding (w.o. planologische procedure) 
- Aanleg 
- Natuurcompensatie 

 
2015 
2016 
2017 

 
gevoteerd 

296 
289 

€  

Dit project ziet op de realisatie van een in twee richtingen te berijden vrijliggend fietspad aan 
de zuidzijde van de Heumensebaan – Rijlaan. In de huidige situatie deelt het fietsverkeer de 
rijbaan met het autoverkeer. Volgens de landelijke normen naar Duurzaam Veilig is de 
verkeersintensiteit echter te hoog voor een veilig medegebruik door fietsverkeer. In 
combinatie met onoverzichtelijkheid door de heuvels en het niet consequent voeren van 
verlichting in het bosgebied ervaren veel gebruikers de huidige situatie als verkeersonveilig. 
Met het wel verkeersveilige vrijliggende fietspad wordt het fietsverkeer tussen Molenhoek en 
Groesbeek gestimuleerd. 
De gemeente Mook en Middelaar heeft de wens dit fietspad door te trekken van de 
gemeentegrens naar Molenhoek en beraadt zich over de mogelijke varianten daartoe. 
Het fietspad langs de Heumensebaan / Rijlaan wordt aangelegd in het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN). Conform Provinciaal beleid geldt daarbij de verplichting om voor elke 
m2 fietspad (en berm) een factor 1,7 aan m2 elders aan nieuwe natuur te realiseren 
(compensatieverplichting).  
Toegekende subsidie door SAN bedraagt 50% subsidiabele kosten met een max. van 
€ 200.000. 

Realisatie: Begin 2016 is (concept)overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer over het 
gebruik van de grond voor het fietspad. Het is helaas nog niet gelukt om voldoende 
natuurcompensatie te vinden en daardoor kan het bestemmingsplan nog niet in procedure 
gebracht worden. De hoop is dat de procedure in de tweede helft van 2016 kan starten. Wij 
hebben inmiddels een verzoek aan de subsidiegever gestuurd voor uitstel van de startdatum. 
Voor 1-1-2017 moet het werk aanbesteed zijn. Verwachte uitvoering medio 2017. 
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4.3 bereikbaarheid: verkeerskundige verbeteringen aan wegen 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Spoorwegovergang Nijverheidsweg Groesbeek 2015 gevoteerd €  

De raad heeft besloten om de verbinding tussen Nijverheidsweg en Wisselpad uit te bouwen 
voor normaal autoverkeer. Met deze extra spoorwegovergang wordt de oostzijde van het 
centrum van Groesbeek beter ontsloten. Het verkeer kan zich dan beter spreiden over het 
beschikbare wegennet (ook in geval van de talrijke evenementen in het centrum van 
Groesbeek) en draagt bij aan het verminderen van de verkeersintensiteit op de Dorpsstraat. 
In 2014 is de ruimtelijke procedure succesvol verlopen en is het project technisch voorbereid. 
De uitvoering start in 2015. 

Realisatie:  
Gereed. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Rotonde Zevenheuvelenweg / Nieuweweg Groesbeek 
- Voorbereiding (w.o. planologische procedure) 
- Aanleg 

 €  €  

Door de aanleg van een rotonde op het kruispunt Zevenheuvelenweg – Nieuweweg wordt de 
verkeersveiligheid op dit kruispunt ook naar de toekomst toe duurzaam veilig gewaarborgd. 
Ook verbetert de oversteekbaarheid van de Nieuweweg voor langzaam verkeer tussen het 
buitengebied (Nederrijk) en de kern Groesbeek. Er is overeenstemming met eigenaar van de 
aanliggende percelen over de aankoop en er is overeenstemming met de provincie over het 
verleggen van de beheergrenzen. 

Realisatie: Het vleermuisonderzoek heeft het hele afgelopen jaar geduurd, maar staat de 
aanleg inmiddels niet meer in de weg. De aanlegvergunning is aangevraagd en parallel 
daaraan is de technische voorbereiding in volle gang. Voorziene startdatum uitvoering: 
augustus 2016. Het werk zal als design&build-project in ongeveer 2 maanden uitgevoerd 
worden. Speciale aandacht tijdens de uitvoering heeft de verkeersafwikkeling via de 
Zevenheuvelenweg.  

 
4.4 bereikbaarheid: identiteit & kwaliteit én duurzaam beheer 
 

Activiteit Realisatie Investering Voorziening 

Herinrichting Waterstraat, Beek 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2014/2015 
2015/2016 

  
50 

445 

Als uitwerking van de Centrumvisie Beek met als concrete aanleiding de uitbreiding van 
supermarkt Nico de Witt, zijn plannen opgesteld voor de integrale herinrichting van de 
Waterstraat. De voorbereiding is in 2014 afgerond. De uitvoering vindt gefaseerd plaats: 
- Rijksstraatweg - Bongerdstraat 
- Verbouwing supermarkt en parkeerplaatsen 
- Bongerdstraat - Verbindingsweg 
De kosten zijn geraamd op € 495.000 die ten laste komen van de voorziening onderhoud 
wegen. 

Realisatie: Vanwege een haperende bestemmingsplanprocedure en de onmogelijkheid om 
gelijktijdig zowel de bouw van de supermarkt als de herinrichting uit te voeren, is in nauw 
overleg met de exploitant van de supermarkt afgesproken dat de verbouw van supermarkt 
"de Wit" in 2016/2017 zal plaats vinden. Vervolgens zal er een jaar rust in het centrum zijn en 
pas in 2018 zal de herinrichting van de Waterstraat zijn beslag gaan krijgen. In 2016 wordt 
wel de riolering in de Akershof vervangen. Dit is onderdeel van het plan Waterstraat. 
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Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Herinrichting Filosofenbeek, Beek 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2016 

  
 

 
6 

80 

De Filosofenbeek is vanaf 2011 fors uitgebreid in de Groene Leefomgeving van Beek. Eén 
onderdeel daarvan is nog niet aangelegd als bovengronds stromende beek, nl. langs de N-
325nabij de aansluiting met de Rijksstraatweg. Het deel van de Filosofenbeek dat 
bovengronds wordt gebracht, maakt deel uit van de herinrichting van de N-325 (provinciale 
weg). De middelen zijn in 2014 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. De 
voorbereiding samen met de provincie start begin 2015. De uitvoering is in 2016 gepland. 

Realisatie: Wij zijn voor dit project afhankelijk van het werk van de provincie. Uitvoering 
medio 2016. 
 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Reconstructie Kwakkenberglaan/Julianalaan Berg en 
Dal 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
 

2015 
2016 

  
 

45 
548 

De asfaltverharding in de Kwakkenberglaan en Julianalaan, dat bestaat uit slijtlagen, is in 
slechte staat en dient geheel te worden vervangen (inclusief fundering). Tevens is de 
riolering in de Kwakkenberglaan aan vervanging toe. Eerst na rioolinspectie wordt duidelijk 
welke maatregel precies nodig is. Aandacht zal worden besteed aan de gewenste breedte 
(nu erg smal) voor het afwikkelen van het verkeer en de vraag naar parkeerruimte 
(langsparkeren). 

Realisatie: In 2015 is besloten om eerst een nieuw Basis Riolerings Plan (BRP) voor de kern 
Berg en Dal op te stellen, gebaseerd op onze nieuwste meetgegevens. Deze is pas in juni 
2016 beschikbaar. Het technische ontwerp van de riolering in de Kwakkenberglaan  wordt 
hierop gedimensioneerd. Technische voorbereiding in de tweede helft van 2016  en de 
uitvoering in 2017. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Reconstructie Houtlaan Groesbeek 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2015 

 
46 

559 

 

De riolering in de Houtlaan, aangelegd in 1953, is aan vervanging toe. De verharding is t.g.v. 
instorting van het riool al meermaals verzakt rond de inspectieputten en provisorisch 
hersteld. Vandaar dat zowel de riolering als het asfalt/trottoir (onderhoudsvoorziening) 
worden aangepast. Wij streven er naar deze werkzaamheden na de zomer 2015 te starten, 
in ieder geval na het groot onderhoud van de rotonde Zuidmolen. 

Realisatie: Het werk wordt direct na de Giro d'Italia 2016 gestart en is voor de zomer van 
2016 voltooid. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Stekkerberg fase 5 + 6 Groesbeek 2015 gevoteerd  

In fase 1 t/m 4 zijn er nog een aantal vrije kavels niet ingevuld. De openbare ruimte dient na 
invulling van de kavels nog woonrijp gemaakt te worden. De woningbouw voor fase 5 en 6 is 
medio oktober 2015 gereed. Daarna kunnen deze fasen woonrijp gemaakt worden. 

Realisatie: Het werk is zo goed als voltooid. Er zijn nog 46 kavels in het plan onbebouwd. 
Pas nadat deze zijn gebouwd zal de bouwweg door het plan worden opgeheven en kan het 
plan volledig woonrijp worden gemaakt. De lopende kredieten fase 1 t/m 6 zullen in 2016 
worden afgesloten en worden vervangen door een nieuw krediet "afronding WRM 
(woonrijpmaken) Stekkenberg-West". 
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Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Herinrichting Centrum Groesbeek 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2016 

 
gevoteerd 
gevoteerd 

 

In navolging op de reeds ingezette en grotendeels gerealiseerde visie Centrum Groesbeek, 
dient het Marktplein heringericht te worden. Bij de actualisatie van de grondexploitatie in 
2012 zijn de kredieten hiervoor reeds gevoteerd. De realisatie zal aanvangen na de 
oplevering van het centrumproject Dorpsstraat/Mariëndaal en na de evenementen in het 
najaar 2015. 

Realisatie: In 2016 zal worden gestart met de bouw van het plan Spoorlaan 1e fase. Hiervoor 
worden de overloopparkeerplaatsen Zoma/Mestrom opgeheven en moet het parkeren in het 
centrum worden opgevangen op de markt en in de parkeergarage Dorpsstraat. Pas nadat de 
nieuwe parkeerdekken tussen de Spoorlaan en de spoorbaan beschikbaar zijn, kan de markt 
opnieuw worden ingericht. Na herinrichting zal de Markt grotendeels autovrij zijn. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Herinrichting openbaar gebied 
Dorpsstraat/Mariëndaal Groesbeek 

2015 gevoteerd  

Tijdens de afbouwperiode van ontwikkelaar Van Erk zal het park Mariëndaal en de nieuwe 
winkelstraten worden ingericht. De bedoeling is dat bij de oplevering van de appartementen 
en commerciële ruimten zowel de bouwkundige als de civieltechnische werkzaamheden 
gereed zijn. Voorlopig is nog geen sprake van een deelfasering. 

Realisatie: De civieltechnische werken rondom winkelcentrum Bellevue zijn eind 2015 
voltooid. De parkeergarage Dorpsstraat is in november 2015 door de gemeente in gebruik 
genomen. De afronding van het park Mariëndaal zal in het voorjaar van 2016 zijn beslag 
krijgen.  

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Reconstructie Hoflaan/Kasteelweg Groesbeek 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2015 

 
62 

755 

 

In 2013/2014 is de riolering in Groesbeek Noord geïnspecteerd. Het riool in de Kasteelweg 
en een aantal strengen in de Hoflaan zijn dusdanig slecht dat ingrijpen noodzakelijk is. Bij 
heftige buien ontstaat op de Hoflaan tussen Dorpsstraat en Kasteelweg water op straat, wat 
al een aantal keren voor overlast heeft gezorgd. Het asfalt is tevens in matige staat. Een 
combinatie van wegen en riolering ligt voor de hand; door een nieuwe inrichting kan tevens 
de wateroverlast worden aangepakt. Het ontwerp wordt aangesloten op de inrichting van het 
nieuwe (openbare) park Mariëndaal. 

Realisatie: Vanwege de nog steeds lopende bouwactiviteiten van ZZG en gemeente op en 
rondom park Mariëndaal, is het tot nu toe niet mogelijk geweest om de Hoflaan af te sluiten 
voor werkzaamheden. Ook in het najaar is de druk op het (hoofd)wegenstelsel in de kern 
Groesbeek groot t.g.v. de aanleg van de rotonde Zevenheuvelenweg-Nieuweweg. Pas in 
2017 is het mogelijk om deze weg tijdelijk aan het verkeer te onttrekken en zal het werk in 
uitvoering worden genomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gemeente Groesbeek   30 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Aanpassing riolering Lage Horst Groesbeek 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2016 

 
gevoteerd 

149 

 

In 2011 is het rioolstelsel in bemalingsgebied Lage Horst (wijk achter COOP De Bats) 
doorgerekend. Het stelsel voldoet niet aan de gestelde maatstaven m.b.t. water-op-straat. In 
2013 is er tijdens een zware regenbui aanzienlijke overlast in de wijk geweest. Doel is 
enerzijds om ervoor te zorgen dat het stelsel wordt aangepast naar de geldende normen en 
anderzijds door bovengrondse aanpassingen wateroverlast in de laag gelegen delen van de 
wijk te beperken. 

Realisatie: De voorbereidingen zijn in nauw overleg met het Waterschap Rivierenland 
gedaan. Deze worden in het tweede kwartaal van 2016 afgerond en wordt de 
bestekvoorbereiding gestart. Start uitvoering najaar 2016. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Verbetermaatregelen hydrauliek riolering Mies en 
Groesbeek Zuid 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
 

2015 
2015 

 
 

gevoteerd 
116 

 

Nadat in 2012 reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld zijn een aantal 
onderzoeken uitgevoerd. Nader onderzoek/hydraulische berekeningen zijn noodzakelijk om 
een compleet uitvoeringsprogramma vast te stellen. Maatregelen die in ieder geval doelmatig 
zijn en in 2015 uitgevoerd kunnen worden zijn: 
 

1. Vergroten regenwaterriool Mansberg (om wateroverlast op de Mansberg te 
verminderen);  

2. Afkoppelen dakvlakken bedrijven Hulsbroek (rechtstreeks op de Groesbeek, om 
            regenwaterstelsel Mies meer lucht te geven én de Groesbeek dynamischer te           
            maken). 

Realisatie: Vergroten regenwateriool Mansberg is voltooid en het afkoppelen van de 
dakvlakken Hulsbroek wordt voor de zomer 2016 afgerond. 

 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Verbetering riolering (DWA/DAR) Werkenrode 
Groesbeek 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
 

2015 
2016 

 
 

13 
112 

 

Werkenrode is een klein dorp op zich. Werkenrode loost het afvalwater (waarvan ook een 
gedeelte regenwater) op bemalingsgebied Groesbeek Noord; via de Stekkenberg komt het 
afvalwater richting het centrum. De omstandigheden ter plaatse zijn uitermate geschikt om te 
infiltreren; dit levert direct een positieve bijdrage aan het verminderen van de wateroverlast in 
het centrum. Insteek is om het regenwater zoveel mogelijk ‘op de berg’ vast te houden. Het 
rioolgemaal dat op Werkenrode staat is het enige grote rioolgemaal dat niet bij de gemeente 
in beheer is. Werkenrode (Pluryn) is niet goed in staat het gemaal te beheren. De gedachte 
is om, op kosten van Pluryn, het gemaal aan te passen naar de huidige tijd en vervolgens 
het beheer over te nemen. Op Dekkerswald is het rioolgemaal een aantal jaar geleden 
eveneens overgenomen door de gemeente; dit was een vergelijkbare situatie. 

Realisatie: Momenteel loopt het overleg met Pluryn. Het afkoppelplan is voltooid en de 
afspraken over de taak- en kostenverdeling worden gemaakt. Werkenrode is een onderwijs-
instelling, de middelen zijn daar schaars en e.e.a. vraagt dan ook om maatwerk. Volgens de 
huidige planning moet dit voor de zomer 2016 zijn afgerond en de start van het werk is dan 
in het najaar. 
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Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Herinrichting Dries (gedeeltelijk) Groesbeek 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2016 

 
50 

605 

 

De gemengde riolering dateert van 1953 en is in slechte staat (2 strengen zijn zo slecht dat 
direct ingrijpen wordt aangeraden). Afkoppelen (lokaal infiltreren) is gewenst maar zal 
bekeken moeten worden i.v.m. de lokaal aanwezige kleilaag. Het asfalt is aan vervanging 
toe, waardoor er ook enkele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, zoals 
parkeerplaatsen op straat opheffen na kruising Margrietstraat (ruimte aanwezig om 
langsparkeerhavens te maken en voetpad achter bomen te leggen). 

Realisatie: Realisatie kan pas starten na de aanleg van de rotonde Zevenheuvelenweg-
Nieuweweg; de Dries is nodig voor de omleiding. Start werk op zijn vroegst in oktober 2016 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Renovatie groen, Leuth en Ooij 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2015 

 
9 

87 

 

De groenvoorzieningen aan de Wethouder Verrietstraat, de Pastoor Smuldersstraat, de 
Meester Boutenstraat en de Mauritsstraat te Ooij en aan de Bredestraat te Leuth moet 
dringend worden gerenoveerd. 

Realisatie: Uitgevoerd in het plantseizoen 2015-2016 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Herinrichting Heerbaan/Kastanjeplein Millingen aan 
de Rijn 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
 

2015 
2015 

 
 

27 
426 

  

De afgelopen jaren is in meerdere deelprojecten groot onderhoud uitgevoerd aan de 
Heerbaan en de Zeelandsestraat. Met dit project wordt groot onderhoud gegeven aan het 
laatste deel, te weten het deel van de Heerbaan tussen de Van Lyndenstraat en de 
Burgemeester Eijckelhofstraat inclusief het plein op de aansluiting met de Zeelandsestraat 
(in de volksmond Kastanjeplein). 
 
Gelijktijdig met het groot onderhoud vindt herinrichting plaats, met als doel om de openbare 
ruimte meer een centrum uitstraling te geven, als ook om een groene long te realiseren aan 
de zuidzijde van de Heerbaan als tegenhanger voor de recent gerealiseerde en nog te 
realiseren stedelijke bebouwing aan de noordzijde van de Heerbaan. Tevens vindt 
herinrichting plaats van het voorterrein van het voormalig gemeentehuis tot een 
multifunctionele buitenruimte ten behoeve van het Kulturhus Den Ienloop. 

Realisatie: Het project is ietwat turbulent te noemen. Het ontwerp is drie keer gedaan en de 
uitvoering moet in 4 fasen worden gedaan. Pas eind 2015 kon het werk in alle rust starten. 

 Het ontmoetingsplein voor het Kulturhus is 1 maart 2016 voltooid. 

 Het trottoir voor de Aldi en de Taveerne is medio april 2016 klaar 

 In mei/juni 2016 worden het Kastanjeplein en Prins Bernhardstraat uitgevoerd en 
wordt een asbestcement waterleiding door Vitens vervangen. 

In juli/augustus is er plaats voor de jaarmarkt, Historisch Vervoer en de kermis 

 In augustus/september 2016 wordt de Heerbaan tussen de van Lyndenstraat en de 
burgemeester Eijckelhofstraat geasfalteerd 

 In het plantseizoen 2016-2017 worden 17 nieuwe lindebomen geplant 
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Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Aanleg riolering Vlietberg, Ooij 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2014/15 

2015 

 
30 

220 

 

In het buitendijks gelegen gebied de Vlietberg zijn in het verleden IBA’s aangelegd. Deze 
voldoen slecht. Ook landelijk zijn er grote problemen met meerdere types IBA’s. De IBA’s 
worden vervangen door riolering, die wordt aangesloten op het bestaande rioolstelsel in de 
omgeving (Groenlanden en Langstraat). De kosten komen ten laste van het 
investeringsbudget riolering 2015. De voorbereiding is gaande; de uitvoering is gepland 
medio 2015. 

Realisatie: Bij de technische voorbereiding bleek dat het krediet onvoldoende was en heeft 
de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld. De werkzaamheden door de dijk  
moeten voor de hoogwaterperiode 2016-2017 zijn voltooid. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Herinrichting Parallelweg, Ubbergen 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2016 

 
25 

p.m. 

 

Al enige tijd is er aandacht voor het verbeteren van de veiligheid voor schoolgaande jeugd 
(Havo Ubbergen), voor herstel van de verharding en riolering en voor het optimaliseren van 
de afvoer van bronwater van de stuwwal, ter hoogte van de Pompweg. We willen de 
uitvoering van de werkzaamheden afstemmen met de verkeersmaatregelen op de N-325 die 
door de provincie in 2015 worden voorbereid en in 2016 worden uitgevoerd. De insteek is 
daarom om de voorbereiding in 2015 ter hand te nemen. 

Realisatie: Wij zijn nog steeds in overleg met de provincie en de gemeente Nijmegen over de 
verbetering van de fietsroutes Nijmegen-Beek. Het grootste knelpunt ligt op Nijmeegs 
grondgebied. Er is nog geen zicht op een uitvoeringsjaar en de kosten. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Rioolreparaties en frezen Grb Noord en Ubbergen 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2015 

 
15 

245 

 

De afgelopen jaren is in totaal 90km (30km in Millingen aan de Rijn, 35km in Ubbergen en 
25km in Groesbeek (Noord)) van ons hoofdrioolstelsel geïnspecteerd. Op basis van deze 
inspectie is een maatregelplan opgesteld. Op diverse locaties zijn schades geconstateerd die 
gerepareerd moeten worden. Het betreft hier schades met een hoge urgentie (ingrijpen 
binnen 2 jaar). In 2014 zijn deze werkzaamheden reeds uitgevoerd in Millingen aan de Rijn; 
de reparaties en freeswerkzaamheden in dit project bevinden zich in Ubbergen en 
Groesbeek-Noord. 

Realisatie: in uitvoering voorjaar 2016 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Renovatie riolering ("relinen") Grb Noord en Millingen 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2015 

 
40 

975 

 

Tijdens de rioolinspecties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd is in diverse rioolstrengen 
dusdanig veel schades geconstateerd dat lokaal repareren niet loont. Deze strengen zullen 
vervangen of gerenoveerd moeten worden. Het betreft hier de strengen met een hoge 
urgentie (ingrijpen binnen 2 jaar); het gaat daarbij om diverse losse strengen verspreid over 
de gemeente, maar ook volledige straten (o.a. Mooksestraat, Schrouwenberg, Papaverstraat 
en Margrietstraat in Groesbeek) waarin de riolering gerenoveerd moet worden. 

Realisatie: in uitvoering voorjaar 2016. 
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Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Vervangen rioolinlaten Grb Noord en Ubbergen 
- Voorbereiding 
- Uitvoering 

 
2015 
2015 

 
10 

240 

 

Tijdens de rioolinspecties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd is bij diverse rioolinlaten 
schade geconstateerd; deze zullen van buitenaf vervangen moeten worden. Enerzijds 
kunnen kapotte inlaten zorgen voor (lokale) verzakkingen in de rijbaan, anderzijds kunnen 
geblokkeerde inlaten de afvoer van de aangesloten huizen of kolken belemmeren. Het 
betreft hier inlaten met een hoge urgentie (ingrijpen binnen 2 jaar). In 2014 zijn deze 
werkzaamheden reeds uitgevoerd in Millingen aan de Rijn; de inlaten die in dit project 
vervangen worden bevinden zich in Ubbergen en Groesbeek Noord. 

Realisatie: Voltooid 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Vervangen rioolgemalen (mechanisch en elektrisch) 2015 77  

In totaal beheren wij ca. 270 rioolgemalen. Hieronder vallen de kleine drukgemaaltjes in het 
buitengebied, maar ook de grotere hoofdgemalen in de diverse dorpskernen. De gemalen 
worden preventief onderhouden; (minimaal) 1x per jaar wordt een gemaal bezocht om te 
kijken of alles nog goed functioneert. Het komt regelmatig voor dat onderdelen van de 
gemalen vervangen moeten worden. Dat kunnen zowel mechanisch/elektrische onderdelen 
zijn, maar ook bouwkundige. Soms is acute vervanging nodig; hiervoor is jaarlijks een 
onderhoud- en vervangingsbudget beschikbaar. In dit geval betreft het planmatige 
vervanging naar aanleiding van de onderhoudsrondes 2014. Bij diverse gemalen zullen 
onderdelen vervangen moeten worden om problemen in de (nabije) toekomst te voorkomen. 

Realisatie: Dit werk wordt gefaseerd in 2016 t/m 2019 uitgevoerd. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

Afrekening rioleringsprojecten gemeente Ubbergen 
- Uitvoering 

 
2015 

 
p.m. 

 

Meerdere projecten van Ubbergen lopen door in 2015. De afrekening daarvan komt ten laste 
van het investeringsbudget riolering 2015. 

Realisatie:Het gaat om twee projecten, herinrichting Julianalaan-Kochlaan in Ooij en 
herinrichting Verbindingsweg in Beek. Beide projecten zijn in 2015 gerealiseerd. De evaluatie 
van de Verbindingsweg gaat eerste halfjaar 2016 naar de gemeenteraad. 

 
 
Wat heeft het gekost/opgebracht? 
 
In onderstaande tabel vindt u de totale lasten en baten van dit programma. 
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Hieronder volgt een toelichting op de financiële verschillen ten opzichte van de bijgestelde 
begroting (-=nadelig). 
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In de volgende tabel vindt u een overzicht van de lopende investeringen van dit programma. 
Hierin zijn ook de investeringen van het investeringsplan meegenomen die in 2015 
beschikbaar zijn gesteld. 
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In de volgende tabel vindt u een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking 
hebben op dit programma. 
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Programma 3 - Wonen en werken 

 

Algemeen 
 

Portefeuillehouder: 
 

R. Barber 
S. Thijssen 
S. Fleuren 
E. Weijers 

Ambtelijk 
verantwoordelijk: 

W. Bodewes 

 
 
Programma inhoud 
Onder dit programma vallen structuurvisies, bestemmingsplannen, landschapsbeleid, 
cultuurhistorie, volkshuisvesting, recreatie en toerisme, economische zaken, grondzaken, 
milieu, bouwen en grondexploitatie. 
 
Doelstelling 
Zorg voor een zo goed mogelijk woon-, leef-, werk- en verblijfsklimaat voor de inwoners, 
ondernemers en bezoekers van de gemeente. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten die wij binnen dit programma hebben 
uitgevoerd. 
 
Maatschappelijk effect (ambitie) 
 
1. Landschapsontwikkeling(-splan) 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.1 Het opstellen van een LOP 2015, inclusief nieuw 
uitvoeringsprogramma 

2e kw 
2015 

  

Het oude landschapsontwikkelingplan (LOP) heeft zijn einde bereikt. Dit LOP werd reeds in 
MUG-verband opgesteld. De projecten zijn uitgevoerd en geëvalueerd. De herindeling is een 
natuurlijk moment om een nieuw landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Hier is door de 
stuurgroep herindeling reeds opdracht voor gegeven. De verwachting is dat wij deze in het 
tweede kwartaal aan u kunnen voorleggen. 

Realisatie: 
Gereed. De gemeenteraad heeft het LOP 2015 (inclusief uitvoeringsprogramma) in oktober 
2015 vastgesteld. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.2 Het uitvoeren van projecten uit het 
uitvoeringsprogramma LOP 2015 

2015 e.v.   

Een uitvoeringsprogramma wordt in 2015 opgesteld. Op het gebied van landschap komen 
regelmatig subsidieprogramma’s van hogere overheden. Het is belangrijk om uit te voeren 
projecten planmatig klaar te hebben, zodat snel geschakeld kan worden als er zich 
mogelijkheden voordoen. 

Realisatie: 
Voor de daarvoor in aanmerking komende projecten is een subsidieaanvraag bij de provincie 
Gelderland gedaan. De verkenning van enkele projecten is gestart. Met Via Natura zijn 
afspraken gemaakt voor de komende 2 jaar. 
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Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.3 Afronden en gereedmelden van het project 
Voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder- 
Groesbeek 

1e kw 
2015 

  

Realisatie: 
Het project is begin maart 2015 gereed gemeld bij het Ministerie van I en M en de provincie 
Gelderland. Het Ministerie heeft de definitieve subsidie vastgesteld conform de 
gereedmelding. De provincie moet over haar subsidie nog een besluit nemen. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.4 Uitvoering van het project groenblauwe diensten 
Groesbeek in de vensters de Horst en Berg en Dal. 

2015-
2017 

  

Realisatie: 
Uitvoering grotendeels gereed. Binnen dit project zijn in 2015 verschillende subsidies 
verleend voor bedrijfslandschapsplannen. Afronding in 2016. 

 
 
2. Monumentenzorg 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

2.1 Vaststellen gemeentelijke monumentenlijst kern 
Millingen 

2014-
2015 

 8 

Realisatie:  
De aanwijzing van panden tot gemeentelijk monument loopt, maar is niet gereed in 2015. In 
2015 is het eerste Millingse gemeentelijke monument aangewezen. In 2016 en 2017 volgen 
meerdere aanwijzingen van kleine groepen panden en objecten. De individuele burgers 
worden steeds persoonlijk geïnformeerd en voorgelicht om draagvlak te creëren. 
Zorgvuldigheid gaat in dit geval voor snelheid.  

 
3. Woningbouwprogramma/Woonkwaliteit 
 
Wij geven u een overzicht van het huidige woningprogramma van de nieuwe gemeente. Veel 
is al in uitvoering. Voor zover het complexen betreft waar de gemeente een actievere rol in 
heeft, vindt u het project nader beschreven in de paragraaf Grondbeleid. Deze projecten zijn 
gemarkeerd met een *. 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

3.1 Realiseren Woningbouwprogramma    

 
Locatie 
 

Capaciteit 
per  
1-1-2014 

Fase per 1-1-2014 Realisering 
voor 2020 

Realisering 
na 2020 
(oranje) 

Parachutistenstraat West 
(Breedeweg) 

10 
 

Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit  

10  

* Heikant (de Horst) 81 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

81  

* Centrumplan (Groesbeek) 50 Potentiële 
plancapaciteit 

38 12 

* Centrumplan Mariënhof 
(Groesbeek) 
 

6 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

6  

* Dorpsstraat (Groesbeek) 
 

100 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

100  
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Gooiseweg-Pannenstraat 
(Groesbeek) 
 

32 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

 32 

* Hogeweg - Bremstraat 
(Het Hoogh, Groesbeek) 
 

7 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

7  

* Hüsenhoff (Groesbeek) 
 

29 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

29  

* Mariëndaal (Groesbeek) 
 
 

62 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

62  

* Sportpark Zuid 
(Groesbeek) 
 

59 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

59  

Stekkenberg West 
(Groesbeek) 
 

152 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

152  

Dekkerswald (Groesbeek) 
 

191 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

191  

* Bijlandtterrein (Millingen 
aan de Rijn) 
 

15 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

7  

* Centrumplan (huidige 
locatie Rabobank, Millingen 
aan de Rijn) 

12 Plancapaciteit in 
voorbereiding 
 

12  

Heerbaan 130 (Millingen 
aan de Rijn) 

3 Plancapaciteit in 
voorbereiding 

3  

Lijsterbesstraat (Millingen 
aan de Rijn) 
 

8 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

 8 

* Schoollocatie 3e fase 
(Millingen aan de Rijn) 

12 Potentiële 
plancapaciteit 

12  

St Jan de Deo, (Millingen 
aan de Rijn) 

32 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

32  

* De Geest (Beek) 
 

11 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

11  

t Höfke (Beek) 
 

57 Potentiële 
plancapaciteit 

57  

* Hubertushof, Ooij 
 

15 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

15  

* Ooijse Graaf, deel 1 (Ooij) 
 

70 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

70  

* Ooijse Graaf, deel 2 (Ooij) 19 Potentiële 
plancapaciteit 

 19 

* Reomieterrein fase 1(Ooij) 40 Potentiële 
plancapaciteit 

40  

* Reomieterrein fase 2 (Ooij) 41 Potentiële 
plancapaciteit 

 41 

Jonkmanshof (Ooij) 16 Potentiële 
plancapaciteit 

16  

* Spieringshof (Leuth) 26 Potentiële 
plancapaciteit 

 26 

* Morgenbad (Leuth) 25 Plancapaciteit in 18 7 
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 voorbereiding 

* Pastoor van Tielstraat 
(Leuth) 
 

37 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit  

37  

* Pastoor van Tielstraat deel 
2 (Leuth) 

16 Potentiële 
plancapaciteit 

 16 

Schoolstraat (Kekerdom) 
 

10 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit  

10  

* Jan Arntzstraat 
(Kekerdom) 
 

17 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

 17 

Klein initiatief (overig) 
 

25 Juridisch beschikbare 
onherroepelijke 
plancapaciteit 

15 10 

Totaal 1.286  1.098 188 

Realisatie: 
Het programma zoals hierboven beschreven is het programma dat dateert uit 2014. Een deel 
hiervan is reeds in 2014 gerealiseerd.  
In onderstaand overzicht wordt alleen de realisatie van 2015 weergegeven.  
 
Locatie Realisatie  

2015 
 

* Dorpsstraat (Groesbeek) 
 

101  

* Mariëndaal (Groesbeek) 
 

12  

* Sportpark Zuid (Groesbeek) 
 

12  

Stekkenberg West (Groesbeek) 
 

74  

Schoolstraat (Kekerdom) 
 

3  

* De Geest (Beek) 
 

1  

Klein initiatief (overig) 22  

Totaal 225  

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

3.2 Prestatieafspraken met Oosterpoort en 
Waardwonen 

2014-
2015 

 8 

a. Herzien prestatieafspraken met woningcorporaties 
De gemeente en de woningcorporaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en 
gezamenlijke belangen voor het wonen in de gemeente, vanwaar zij invulling geven aan het 
lokale woonbeleid. Beide partijen maken periodiek afspraken over de prestaties die geleverd 
moeten worden op lokaal niveau. Deze afspraken worden vastgelegd in een 
prestatieovereenkomst. Dankzij heldere prestatieafspraken weten de gemeente en de 
woningcorporaties welke inspanningen en resultaten ze van elkaar kunnen verwachten en 
kunnen ze elkaar hier op aanspreken. In 2015 worden nieuwe prestatieafspraken opgesteld.  
b. Nieuwe bevoegdheden gemeente 
In de herziene Woningwet wordt de positie van gemeenten versterkt waar het gaat om de 
bijdrage die corporaties moeten leveren aan de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. Zo 
worden de mogelijkheden van gemeenten om informatie op te vragen vergroot, komt er een 
betere aansluiting tussen het gemeentelijke begrotingsproces en de aanlevering van 
informatie door de corporatie en komt er een grotere rol voor gemeenten waar het gaat om 
de wenselijkheid van niet-Daeb (diensten van algemeen economisch belang) investeringen 
en de invulling van de regionale schaal waarop de corporatie actief is. Uiteindelijk is het 
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wenselijk dat dit uitmondt in prestatieafspraken tussen de corporatie en de gemeente. Ook 
huurdersorganisaties worden een volwaardige partij bij het maken van prestatieafspraken 
met gemeenten en corporaties. 

Realisatie:  
Het jaar 2015 is nog een overgangsjaar (ook wettelijk) voor zowel gemeente, corporatie en 
huurdersorganisaties om te wennen aan de nieuwe verhoudingen die volgen uit de 
Woningwet. Met de corporaties en de huurdersorganisaties is afgesproken dat in 2015 enkel 
afspraken worden gemaakt over de meest urgente onderwerpen en voor de periode van 1 
jaar. De uitkomsten van het woningmarktonderzoek en de herziening van het portfoliobeleid 
van beide corporaties zullen gebruikt worden om voor de wettelijke deadline van 1 december 
2016 tot meerjarige prestatieafspraken te komen. 

 
4. Bedrijventerreinen 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

4.1 Bedrijfsterreinen    

Millingen: 

 Revitalisering Molenveld gerealiseerd en afgerond in 2014, Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) actualiseren in 2015  (Werflocatie is verkocht).  

Ubbergen: 

 Leuth, Lieskes Wengs I: bedrijven verplicht lid van Stichting parkmanagement 
bedrijventerreinen voormalige gemeente Ubbergen; stimuleren verbreding taken van de 
Stichting.  

 Leuth, Lieskes Wengs II: Idem 

 Ooij, de Bouwkamp: geen activiteiten; stimuleren tot lidmaatschap van bedrijven van de 
Stichting parkmanagement bedrijventerreinen. 

 In algemeenheid: Stimuleren verbreding taken van de Stichting. 
Groesbeek:  

 Revitalisering bedrijfsterreinen I en II afgerond, KVO opstarten in 2015 

 Revitalisering bedrijfsterrein Mies (De Ren) nvt, KVO opstarten in 2015  
In de paragraaf Grondbeleid zijn de bedrijventerreinen, voor zover het gaat om gronduitgifte, 
nader uitgewerkt.  

Realisatie: 

 Bedrijventerrein Molenveld. Het KVO is in 2013 verlopen. Er is destijds geprobeerd om 
het keurmerk te actualiseren, maar de behoefte onder de ondernemers op het 
bedrijventerrein bleek te laag. De internetverbinding op het bedrijventerrein zou beter 
moeten. We onderzoeken of het haalbaar is om dit te verbeteren.  

 Bedrijventerrein Lieskes Wengs. In 2015 is het uitbreidingsgebied woonrijp gemaakt. Er 
heeft zich hier al een bedrijf gevestigd. Op dit moment wordt gewerkt aan het vormgeven 
van de Stichting Parkmanagement. De eerste taak van deze stichting is het beheer en 
onderhoud van het groen. De gemeente zal hiervoor het beheer en onderhoud van de 
wadi (het groen dat in bezit is van de gemeente) overdragen aan de Stichting 
Parkmanagement. Verder is ook hier in 2015 gekeken naar de internetverbinding op het 
bedrijventerrein. De huidige internetverbinding is door KPN opgewaardeerd, waardoor 
downloadsnelheden tot 100 mb per seconde mogelijk zijn. De ondernemers geven aan 
hier voorlopig mee uit de voeten te kunnen.  

 Bedrijventerrein De Bouwkamp. In 2015 is een traject gestart om de haalbaarheid te 
onderzoeken voor het verbeteren van de internetverbinding op het bedrijventerrein. Dit 
traject loopt. 

 Bedrijventerrein De Mies (dit is inclusief Bedrijventerrein I en II). De ondernemers hebben 
in 2015 aangegeven dat er geen behoefte is aan een KVO. De behoefte voor beter 
internet is door middel van een enquête in 2015 onderzocht. Uit deze enquête blijkt dat 
deze behoefte te beperkt is. 

 Intensivering contacten met ondernemers op de bedrijventerreinen. Door bovenstaande 
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activiteiten en door bedrijfsbezoeken zijn de banden met de ondernemers in 2015 
geïntensiveerd.  

 Herijking Regionaal Programma Werklocaties (RPW). De afgelopen jaren is er sprake van 
een groot regionaal aanbod van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en perifere 
detailhandel) en te weinig vraag. Dit heeft geleid tot overprogrammering. De 
samenwerkende regiogemeenten in het Gemeenschappelijk Orgaan, onderdeel 
Economie, hebben het initiatief genomen om te komen tot een herijking van het 
programma voor werklocaties. Dit traject is in 2015 gestart. Voor Berg en Dal is het 
onderdeel bedrijventerreinen van belang en dan vooral de uitbreidingslocatie Hulsbeek. 
De uitbreiding bij Hulsbeek is de enige ontwikkelingsruimte voor de bedrijventerreinen. 
Gedurende het traject hebben we aangedrongen op het maken van een duidelijk 
onderscheid tussen lokale en regionale bedrijventerreinen. Het probleem van overaanbod 
wordt hoofdzakelijk door regionale bedrijventerreinen veroorzaakt. Definitieve 
besluitvorming moet nog plaatsvinden.  

 De vraag naar bedrijfskavels is toegenomen. Dit heeft in 2015 nog niet tot daadwerkelijke 
verkoop geleid. 

 

 
5. Voorzieningenaanbod 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

5.1 Centrumplan kern Beek    

Het centrumplan Beek bestaat uit een vijftal sub-plannen met allen een eigen 
projectstructuur en plannen van aanpak, te weten: 
1. Herontwikkeling supermarkt De Witt; 
2. Herontwikkeling ‘t Hofke 
3. Voorzieningendriehoek Beek 
4. Renovatie Verbindingsweg. 
5. Integrale aanpassing openbare ruimte Centrum Beek 
6. Verbetering Looproutes  
7. Renovatie 86 woningen Oosterpoort in centrum Beek 
Voor een nadere toelichting wordt volstaan met een verwijzing naar de paragraaf 
grondbeleid.  

Realisatie: 
1. Het bestemmingsplan is vastgesteld, de omgevingsvergunning verleend en een 
realiseringsovereenkomst is afgesloten. Beroep wordt in de loop van 2016 afgerond. 
2. Wegens het ontbreken van een sluitend financieel verhaal is door Stichting Kalorama, na 
overleg met Oosterpoort en de gemeente, besloten om het bestaande gebouw nog voor een 
periode van minimaal 5 jaar door te exploiteren. 
3. Project afgerond. Follow-up wordt vormgegeven binnen de kaders van het project 
SAMEN. 
4. Afgerond. 
5. Het ontwerp is door het college vastgesteld. Verdere financiële dekking zal worden 
gezocht  binnen de begroting van 2017. 
6. Afgerond. 
7. Afgerond.  

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

5.2 Centrumplan kern Groesbeek    

Het centrumplan Groesbeek bestaat uit verschillende deelprojecten. Het jaar 2015 zal in het 
teken staan van de oplevering van de locatie Dorpsstraat Mariëndaal.  
Medio 2015 wordt een aanvang gemaakt met het woonrijp maken van de omgeving en het 
aansluitende marktterrein wordt in 2016 voorzien.  
Begin 2015 zal duidelijk zijn of de locatie Spoorlaan in combinatie met de locatie  
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Burgemeester Ottenhof wordt ontwikkeld.  
De locaties Mariënhof en Kloosterpad West betreffen gemeentelijk eigendom. Gezien de 
marktsituatie zal bezien worden op welke wijze en wanneer aan deze locaties uitvoering kan 
worden gegeven.  
Bij de locatie Markt ligt het initiatief bij de eigenaar. 

Realisatie: 
De locatie Dorpsstraat/Mariëndaal is opgeleverd. De parkeergarage heeft de gemeente in 
gebruik genomen. Het woonrijp maken is nagenoeg afgerond.  
Er is een eerste stap genomen om te komen tot een Programma van Eisen voor herinrichting 
van de Markt. In 2016 wordt dit uitgewerkt en daadwerkelijke herinrichting is voorzien voor 
2017.  
De locatie Spoorlaan is verder uitwerkt, contracten zijn gesloten en de planologische 
procedure is opgestart. Realisatie is voorzien in 2016. 
Situatie locaties Kloosterpad West, Mariënhof en Markt (herontwikkeling bebouwing) is 
ongewijzigd.  

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

5.3 Centrumplan kern Millingen aan de Rijn    

Afronding realisatie bebouwing in centrum (supermarkt en bovenwoningen). Herinrichting 
van de openbare ruimte.  
Actualisatie bestemmingsplan Kom Millingen waarin onder andere het kernwinkelgebied 
wordt vertaald als uitvloeisel van de besluitvorming Centrumvisie november 2013.  

Realisatie: 
Bebouwing supermarkt en bovenwoningen loopt volgens schema, oplevering is voorzien in 
april 2016.  
Herziening bestemmingsplan kom Millingen vraagt meer tijd dan voorzien, afronding is in 
2016 voorzien.  

 
6. Toerisme en recreatie 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

6.1 Opstellen nieuwe toeristische beleidsvisie 2015   

In verband met de harmonisatie van beleid moet een overkoepelende toeristische 
beleidsvisie met uitvoeringsprogramma worden opgesteld. 

Realisatie: 
Medio 2015 is een start gemaakt met een nieuwe kadernota toerisme. Er is een Plan van 
Aanpak gemaakt en een bureau geselecteerd. Het bureau ZKA Consultants begeleidt het 
traject om samen met (toeristische) ondernemers te komen tot een gedragen kadernota 
toerisme voor de gehele nieuwe gemeente. Er zijn 2 brainstormbijeenkomsten geweest. 
Medio 2016 wordt de nieuwe kadernota (2016) opgeleverd. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

6.2 Toeristische projecten op basis van de huidige 
beleidsplannen. 

   

1. Verder ontwikkelen van de beleving van (cultuur)historie, landschap en wijn; 
2. Verder ontwikkelen van de fysieke en online routestructuren inclusief verbindingen  

over de Waal voor wandelaars en fietsers; 
3. Versterken van de regionale samenwerking op het gebied van recreatie waaronder 

ook goede lokale en regionale toeristische promotie en marketing; 
4. Ontwikkelen van Toeristische Overstapplaatsen; 
5. Ontwikkelen van Pleisterplaatsen (kleinschalige horeca e.d.) in bestaande bebouwing 

(boerderijen) langs toeristische routes. 
6. Versterken relatie rivier/Rijndijk met centrum Millingen aan de Rijn. 
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Realisatie: 
1. Verder ontwikkelen van de beleving van (cultuur-)historie, landschap en wijn; 
a) Uitwerking regiocontracten provincie, w.o.:  

 doorontwikkeling cultuurhistorie: kunstbosje Millingen, speurroute Millingen voor kinderen, 
Romeinse munt (lokale kortingsmunt) die bij elke verblijfsaccommodatie wordt uitgereikt 
en korting geeft bij andere bedrijven en musea in de gemeente, routes Berg en Dal in app 
Spannende Geschiedenis, e-learning ambassadeursmodule Berg en Dal voor iedereen 
die direct in contact komt met toeriste/recreanten en hen wil informeren over 
bezienswaardigheden, historie, landschap, cultuur, activiteiten en evenementen in dit 
gebied. De eerste twee genoemde projecten dragen tevens bij aan het versterken van de 
relatie rivier/Rijndijk met centrum Millingen aan de Rijn. Zie punt 6. 

 doorontwikkeling Groesbeek wijndorp: bijdrage Wijnfeesten ter regionale en (inter-) 
nationale promotie van het wijndorp, ontwikkeling wijnapp. De wijnapp draagt bij aan 
lokale promotie van Groesbeek als wijndorp en wordt gedragen en gebruikt door lokale 
wijnboeren, verblijfsaccommodaties, horeca en recreatiebedrijven. 

 doorontwikkeling museumlandschap: aanleg rolstoelpad Museumpark Orientalis (t.b.v. 
toegankelijkheid Romeinse aquaduct voor mindervaliden). 

b) regionale en lokale bijdragen aan stimuleren en intensiveren bevrijdingstoerisme 
Gelderland (het Normandië van het Noorden). 

c) bijdrage bevrijdingsfestival i.c.m. vrijwilligersmarkt. 
2. Verder ontwikkelen van de fysieke en online routestructuren inclusief verbindingen 
over de Waal voor wandelaars en fietsers; 
a) Realisatie kunst en cultuurroutes langs het water (i.s.m. RBT KAN). 
b) Project smaak op de kaart; ondersteuning en stimulering ondernemers bij arrangementen 

met fiets/wandelroutes en aanbod lokale smaakproducten. 
c) Bijdrage nieuwe meerdaagse wandelroute Walk of Wisdom. 
3. Versterken van de regionale samenwerking op het gebied van recreatie waaronder 
ook goede lokale en regionale toeristische promotie en marketing; 
a) Regionale samenwerking en promotie: RBT KAN. O.a. diverse artikelen/promotie voor 

binnen-en buitenlandse partijen. 
b) Intensieve samenwerking Stichting toerisme en recreatie (STER) Berg en Dal, bijv. m.b.t. 

evenement Giro d’ Italia (promotie van de gemeente Berg en Dal). STER: lokale promotie. 
4. Ontwikkelen van Toeristische Overstapplaatsen; 
Niet gerealiseerd. Een aantal gesprekken hebben plaatsgevonden over de mogelijkheden 
hiervoor binnen de gemeente. 
5. Ontwikkelen van Pleisterplaatsen (kleinschalige horeca e.d.) in bestaande 
bebouwing (boerderijen) langs toeristische routes. 
Is niet gerealiseerd door ondernemers. We blijven dit stimuleren waar wenselijk.  
Het college honoreerde in 2015 diverse principeverzoeken voor nieuwe initiatieven, 
waaronder een wijn- & wellnesscentrum aan de Knapheideweg, wijzigingen op 
recreatieterrein De Oude Molen en een B&B in de pastorie te Beek. 
6. Versterken relatie rivier/Rijndijk met centrum Millingen aan de Rijn. 
Realisatie toeristische informatieve panelen bij het veer in Millingen (met route- en 
horecasuggesties). 
En verder: 
a) Groesbeek is genieten: tot en met december 2015 promotie vernieuwd centrum via 

regionale en lokale media, abricampagne regio, (NS) stationscampagne, ludieke actie 
kerstmarkt, online promotie, ontwikkeling Groesbeek is genieten- flyermateriaal, vlaggen, 
stickers, acties winkeliers etc. 

b) Via de stelpost toerisme werden in 2015 uiteenlopende initiatieven ondersteund, 
waaronder: Via Romana, Stichting Zevenheuvelenloop, Fietsknooppuntenroute, 
Groesbeek Museumlandschap activiteitenfolder, Hanging Baskets Berg en Dal, Beekse 
Kabouterroute, Grateful Generation, Erfgoedfestival Baksteenindustrie en het Lente-
evenement. 

c)   Er vonden diverse werkbezoeken plaats bij bedrijven in de toeristische sector. 
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7. Economische zaken 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

7.1 Opstellen overkoepelende beleidsvisie 
Economische zaken 

2015-
2016 

  

Ook voor economische zaken zijn er uit de voormalige gemeenten diverse visies, soms 
opgenomen in bredere visies, soms afzonderlijk uitgewerkt in een sociaal-economische visie. 
Voor deze gemeente moet dit nog worden geharmoniseerd.  

Realisatie:  
Op dit moment is de gemeente bezig met het uitwerken van de nieuwe Beleidsvisie 
Economische Zaken met uitvoeringsagenda. Er is in 2015 een plan van aanpak uitgewerkt 
en vastgesteld door het college. Een aantal stappen uit dit plan zijn reeds gezet. Zo zijn de 
beleidskaders en de huidige economie van Berg en Dal in beeld gebracht. Daarnaast is het 
bureau Buck Consultants International gecontracteerd voor het verder uitwerken van de 
Beleidsvisie.  
 
Extra activiteiten EZ: 
 
Beleidsmedewerker EZ / bedrijfscontactfunctionaris.  
In maart 2015 is de nieuwe beleidsmedewerker EZ aangesteld.  
 
Bedrijvendag 
In 2015 is voor het eerst een bedrijvendag georganiseerd. Op deze dag hebben ruim 150 
ondernemers in een informele sfeer elkaar beter leren kennen, zaken gedaan en kennis 
opgedaan over kansen voor hun bedrijf in de gemeente. De organisatie was in handen van 
de ondernemersverenigingen, de Stichting Toerisme en Recreatie (STER) en de gemeente. 
 
Gevelplan 
In 2015 hebben de laatste deelnemers aan het gevelplan hun gevel met subsidie 
gerenoveerd. Dankzij dit plan heeft het centrum van Groesbeek een facelift gekregen. Het 
gevelplan is nu gesloten.  
 
Intensivering contacten ondernemers (verenigingen) 
Door middel van bedrijfsbezoeken, het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten en het bijwonen 
van vergaderingen zijn de banden met de ondernemers (verenigingen) geïntensiveerd.  
 
Rijk van Nijmegen 2025 
Op dit moment wordt er in het Rijk van Nijmegen gewerkt aan het onderzoek ”Rijk van 
Nijmegen 2025” dat moet leiden tot een concrete uitvoeringsagenda ter versterking van de 
sociaaleconomische kracht van de regio. De uitvoeringsagenda wordt in juli 2016 opgeleverd 
en zal projecten bevatten die voor de gemeente en de regio van belang zijn en waar mogelijk 
ook de gemeente in participeert. De resultaten van dit traject worden geïntegreerd in de 
Beleidsvisie EZ met uitvoeringsagenda. 
 
Lichtvisie centrum Groesbeek 2015 
In 2015 is Philips Lightning ingehuurd om een Lichtvisie uit te werken voor het centrum van 
Groesbeek. De lichtvisie is door het college vastgesteld in juni 2015 en is tot stand gekomen 
in overleg met de Groesbeekse Ondernemersvereniging (GOV) en winkeliers uit het centrum 
van Groesbeek.  
 
De lichtvisie is een strategisch document voor de komende jaren, dat de gemeente kan 
gebruiken bij besluiten over lichttoepassing in het centrum. Verlichting kan  een belangrijke 
bijdrage leveren aan de kwaliteitsniveau en de samenhang van het centrum.  
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8. Grondzaken 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

8.1 Opstellen Nota Grondbeleid 2015   

Op basis van de bestaande nota’s  
- Groesbeek: Nota grondbeleid 2012-2015 
- Millingen aan de Rijn: Nota grondbeleid 2012-2015 
- Ubbergen: Nota Algemene Verkoopvoorwaarden 2009 

wordt er een nieuwe Nota Grondbeleid opgesteld. De huidige nota's zijn vrij recent en 
gebaseerd op de nieuwe Wet ruimtelijke ontwikkeling en de Grondexploitatiewet. Op wat 
onderdelen moet er wel geactualiseerd worden. De verwachting is dat dit vrij snel in 2015 zal 
gebeuren.  

Realisatie: 
De planning voor de nota grondbeleid is een jaar opgeschoven, omdat prioriteit is gegeven 
aan het opzetten van de eigendomsadministratie. De datum van 1-1-2016 was een 
streefdatum.  
In 2016 zal de nota opgesteld worden, per 1-1-2017 dient deze gereed te zijn. 

 
9. Milieu 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

9.1 Uitvoering programma duurzaamheid    

De voormalige gemeente Groesbeek heeft recent duurzaamheidsprogramma opgesteld.  
Er is door de stuurgroep herindeling besloten om op dit moment geen extra ambtelijke 
capaciteit op het terrein van duurzaamheid beschikbaar te stellen. Het onderwerp zelf is wel 
opgenomen bij het taakveld Milieu. Het is de bedoeling om duurzaamheid te integreren in de 
verschillende onderdelen die dit thema raken.   
Dit betekent dat het Groesbeekse Duurzaamheidsprogramma na de gemeentelijke 
herindeling niet ‘gecontinueerd en opgeschaald’ wordt naar de nieuwe gemeente. Projecten 
die in 2014 zijn gestart (zoals bv. Meters Maken, Zon op School, Groene Energie-inkoop) zijn 
financieel gedekt met middelen uit de regio (MARN / Stadsregio) of middelen uit lokale 
begrotingsprogramma’s zoals het SEV (Zon op School). Natuurlijk blijft deze gemeente 
participeren in projecten die door de MARN, Stadsregio en/of provincie geïnitieerd worden. 
Nu de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest zal het coalitieakkoord en het 
collegeprogramma van deze gemeente uitsluitsel moeten geven welke ambities het 
gemeentebestuur heeft op het gebied van duurzaamheid en welke middelen daarvoor 
vrijgemaakt worden. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is dit akkoord nog niet 
vastgesteld. 

Realisatie: 
De subsidieregeling woningisolatie is uitgevoerd, het SPOG heeft €100.000 subsidie 
gekregen om zonnepanelen op één of meerdere scholen te plaatsen, er is een 
energieconvenant gesloten met 9 bedrijven/instellingen uit de gemeente, middels het 
energieplein zijn lokale initiatieven op energiebesparing ondersteund, er is een begin 
gemaakt met het verduurzamen van sporthal Heuvelland en er is een begin gemaakt met het 
faciliteren van een energiecoöperatie. Er heeft een aanbesteding plaats gevonden voor de 
inkoop van groene energie tot 2017. De voorbereiding voor de aanbesteding van additioneel 
opgewekte groene energie is ook gestart. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

9.2 Omgekeerd inzamelen afval    

In 2015 wordt samen met het regionale afvalbedrijf Dar gewerkt aan een 
haalbaarheidsonderzoek van een nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval volgens het 
principe van ‘omgekeerd inzamelen’. Inwoners dienen niet-herbruikbaar restafval zelf tegen 
betaling weg te brengen naar centrale ondergrondse containers. Herbruikbare stromen 
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worden gratis en gescheiden aan huis opgehaald. Hierin zit de stimulans om zo goed 
mogelijk te scheiden en hergebruik van grondstoffen mogelijk te maken. Om dit in te kunnen 
voeren dienen investeringen gedaan te worden in infrastructuur en inzamelmiddelen. Het is 
nog niet duidelijk wat de totale investering gaat zijn, en welke voordelen daar tegenover 
staan in de kosten voor inzameling en verwerking/hergebruik. De keuze over al dan niet 
invoeren zal worden voorgelegd aan het college en/of de gemeenteraad inclusief een 
financiële paragraaf. Tot het moment van invoering blijven vooralsnog de oude 
inzamelsystemen met bijbehorende kosten bestaan. 

Realisatie: 
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad een principebesluit genomen om omgekeerd in te 
gaan zamelen. Het besluit is ter inzage gelegd en er heeft een inspraakronde 
plaatsgevonden. In de carrousel van 10 december 2015 en 21 januari 2016 zijn de resultaten 
van de inspraak en het definitieve voorstel besproken. In de raad van 28 januari 2016 heeft 
de raad besloten om af te zien van omgekeerd inzamelen. Wel is in hoofdlijnen besloten hoe 
de inzameling per 1 januari 2017 vorm gegeven moet worden. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

9.3 Milieustraten-plan 2015   

Samen met Dar en de regiogemeenten is gewerkt aan een milieustratenplan. Uitgangspunt 
is dat alle inwoners binnen de regio terecht kunnen bij alle milieustraten met overal dezelfde 
acceptatievoorwaarden en tarieven, ruime openstelling en vergaande 
scheidingsmogelijkheden. In 2014 heeft de stuurgroep besloten om de bestaande 
milieustraten bij Van Kesteren en Daamen in te passen in het regionale systeem. 
In de eerste helft van 2015 zullen beide milieustraten operationeel worden binnen het 
regionale systeem. Vanaf dat moment zal op de gemeentewerven geen huishoudelijk afval 
meer ingenomen worden. Veruit de meeste werkzaamheden zullen door Dar, Daamen en 
Van Kesteren gedaan worden. Vanuit de gemeente zal voornamelijk monitoring 
plaatsvinden, en communicatie over de veranderingen.  
Over de uiteindelijke dienstverlening wordt uw raad geïnformeerd middels een 
informatienota.  

Realisatie: 
De milieustraten bij Daamen en Van Kesteren zijn per 1 juli 2015 operationeel geworden. Op 
de gemeentewerf vindt geen inzameling van afvalstoffen meer plaats. Over de periode tot 
eind 2015 moeten nog een evaluatie en afrekening plaatsvinden. Deze informatie zal ook 
naar de raad gecommuniceerd worden. 
Indien nodig kunnen gedurende 2016 (kleine) aanpassingen worden doorgevoerd. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

9.4 Geluidhinder bij evenementen en horeca    

Voor de kern Groesbeek is een tijdelijk convenant met de horeca afgesloten. Hierin is een 
regeling opgenomen voor het meten bij klachten over geluid. Ook bij evenementen kunnen 
metingen worden verricht. In de andere kernen worden bij klachten ook metingen verricht.  

Realisatie: 
In 2015 zijn bij een aantal evenementen metingen uitgevoerd. De metingen en de ingediende 
klachten moeten nog geëvalueerd worden met de convenantdeelnemers. Gedurende 2016 
zal op basis van de evaluatie besloten worden of de APV aangepast wordt met een andere 
normstelling en/of een andere dagenregeling. 
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Wat heeft het gekost/opgebracht? 
 
In onderstaande tabel vindt u de totale lasten en baten van dit programma. 
 

 
 
Hieronder volgt een toelichting op de financiële verschillen ten opzichte van de bijgestelde 
begroting (-=nadelig). 
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In de volgende tabel vindt u een overzicht van de lopende investeringen van dit programma. 
Hierin zijn ook de investeringen van het investeringsplan meegenomen die in 2015 
beschikbaar zijn gesteld. 
 
 
 

 
In de volgende tabel vindt u een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking 
hebben op dit programma. 
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Programma 4 - Maatschappelijke zaken 

 

Algemeen 
 

Portefeuillehouder: 
 

S. Thijssen 
S. Fleuren 
E. Weijers 

Ambtelijk 
verantwoordelijk: 

W. Bodewes 
N. Béguin 

 
 
Programma inhoud 
Tot dit programma behoren de beleidsterreinen welzijn (jeugd en jongeren, ouderen, sport, 
kunst en cultuur), zorg, onderwijs, sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning. 
 
Doelstelling 
Inwoners, ondernemers en verenigingen doen mee aan en in de samenleving. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten die wij binnen dit programma hebben 
uitgevoerd. 
 
Maatschappelijk effect (ambitie) 
 
1. Leefbaarheid/ Welzijn 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.1 Ondersteunen en faciliteren van lokale sociale 
netwerken 

   

Faciliteren van totstandkoming van visies en plannen voor de kernen, onder andere de 
kernagenda’s zoals bedoeld in de Sociaal Maatschappelijke visie (SMV). 

Realisatie: 
In de oude gemeenten Groesbeek en Ubbergen werd samen met lokale partners gezocht 
naar manieren om in samenwerking met inwoners te komen tot kern- en wijkinitiatieven. 
Onder de procesnaam ‘SAMEN’, werken gemeente Berg en Dal, ZZG zorggroep, 
Oosterpoort, SWG en SPOG hieraan verder. In het afgelopen jaar is vooral ingezet op het 
versterken van bewonersinitiatieven. Hiervoor zijn pilots opgezet in Beek, Ooij en 
Breedeweg. Alle pilots hebben als uitgangspunt dat de inwoners ‘het zo veel mogelijk zelf 
doen’.   Voorbeelden (niet uitputtend):  
Ooij:  
Uitgangspunt pilot was Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Wat heb je daar als 
oudere voor nodig? Wat kun je er zelf aan doen? Er zijn meerdere werkgroepen actief. Deze 
bestaan uit leden van de doelgroep (ouderen).  Bijvoorbeeld klussendienst, zorgkaart 
opstellen(welke instelling kun je waarvoor benaderen en hoe), Buurtkamer als 
ontmoetingsplek, beweegpark voor ouderen enz. 
 
Beek: 
Pilot vooral gericht op langer zelfstandig wonen (ouderen) en vragen van andere 
leeftijdsgroepen. Initiatieven: Buurtkamer als ontmoetingsmogelijkheid, start buurtsoepie, hoe 
organiseer je het onderhoud van huis en tuin, uitwisseling van huisraad, 
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Breedeweg: 
Pilot vooral gericht om mensen te activeren. Daartoe is ook samenwerking met bestaande 
organisaties uit Breedeweg gezocht. concrete resultaten: Werkgroep ‘Openbaar groen 
anders gebruiken’, gezamenlijke eetactiviteit in de Buurtmarkt, starten buurtnetwerk, 
samenwerken met basisschool en bibliotheek met als doel leesbevordering,  
 
Op basis van deze pilots wordt in 2016 bekeken welke werkwijze en ondersteuningsvorm 
aansluiten bij de behoeften van inwoners en de sociale structuur in de dorpskernen. 
Daar waar inwoners initiatief nemen om te komen tot een kernagenda sluiten wij daarbij aan. 
Waar dat niet vanuit inwoners gebeurd zullen we beleidsmatige en/of planologische 
ontwikkelingen als aanleiding gebruiken om met inwoners per kern tot een kernagenda te 
komen. De kerngerichte uitwerking van het accommodatiebeleid vanaf 2017 is een 
voorbeeld van zo’n ontwikkeling. 
 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.2 Ondersteunen en faciliteren van 
bewonersinitiatieven 

   

Stimuleren van initiatieven op kernniveau die zich richten op het vergroten van de 
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het welbevinden van inwoners. O.a. door het stimuleren 
van initiatieven op het gebied van ontmoeten en educatie en faciliteren van initiatieven die 
zich richten op multifunctioneel gebruik van accommodaties in de gemeente. Extra aandacht 
voor initiatieven die de sociale cohesie en leefbaarheid in dorpskernen bevorderen. 
 
Voldoende voorzieningen en speel- en ontmoetingsplekken voor jeugd en jongeren door 
deze op initiatief en in samenwerking met inwoners o.a. te integreren in de huidige en nog te 
ontwikkelen groene leefruimtes in de dorpen. 

Realisatie: 
Zie ook 1.1. 
In dit jaar is een viertal speelplekken opgeknapt. De afdeling openbare ruimte heeft dit 
samen met de kinderen gedaan. Zij werden betrokken bij het inventariseren van wensen. 
Daarop werd een ontwerp gemaakt en mochten zij een keuze maken uit de ontwerpen. 
In Heilig Landstichting is op initiatief van een groep inwoners een jeu de boulesbaan met 
zitjes gerealiseerd. Daarmee is tegelijkertijd een nieuwe ontmoetingsplek in de buitenruimte 
ontstaan. 
Er is een schoolpleinrenovatie in Berg en Dal uitgevoerd in samenwerking met 
buurtbewoners en organisaties. Het schoolplein is nu ook buiten schooltijden toegankelijk 
voor kinderen. Het toezicht wordt door buurtbewoners gedaan.  
In Kekerdom is op initiatief van en door inwoners de buurtontmoetingsplek/speelplek het 
Hoanehart aan de Jan Arntzstraat ingericht. Met gemeentelijke en provinciale ondersteuning 
is in Kekerdom voor de duur van 2 jaar een dorpscontactfunctionaris begonnen.  
In kulturhusen en dorpshuizen is gewerkt aan het stimuleren van inwoners en gebruikers van 
de accommodaties om met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. Inwoners worden daarbij 
ondersteund door opbouwwerkers, sociale teams en andere gebruikers van de 
accommodatie, zoals de bibliotheek en de inloop en ontmoeting - de nieuwe vorm van 
dagbesteding. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.3 Gemeenschapsvoorzieningen    

We streven naar verdere verzelfstandiging en concentratie van 
gemeenschapsvoorzieningen. Bij een aantal voorzieningen is dit al gerealiseerd. Bij anderen 
niet of is de bestuursstructuur nog niet op orde. Zolang dit nog niet is gebeurd, blijft 
gemeentelijke ondersteuning noodzakelijk.  
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Realisatie: 
Nog niet afgerond. We verlenen nog steeds ondersteuning bij de Kulturhusen Leuth en 
Kekerdom op het gebied van administratie en beheer. Er vindt overleg plaats met potentiële 
kandidaten om te komen tot één bestuur voor beide Kulturhusen en overdracht van de taken 
en verantwoordelijkheden. Bij het Voorzieningenhart loopt een traject om te komen tot een 
nieuwe invulling van het beheer en bestuur. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

1.4 Activiteiten gericht op jeugd    

Er is in de drie afzonderlijke gemeenten op verschillende manieren aandacht geweest voor 
jeugdigen. De kern hiervan is het in gesprek blijven met zowel de jongeren, de 
buurtbewoners en betrokken bedrijven en organisaties. In 2015 willen we deze aanpak 
voortzetten en nog meer de regie bij de inwoners leggen.  

Realisatie: 
Het contact met de jongeren in de kernen is goed onderhouden. Nadruk hierbij lag op 
Millingen en Groesbeek. In beide kernen heeft het project Young Leaderz gedraaid, waarbij 
jongeren tijdens bijeenkomsten op zoek zijn gegaan naar hun talenten en welke bijdrage zij 
aan hun dorp willen leveren. Daar waar  overlast werd ervaren is samen met inwoners en 
jongeren naar een oplossing gezocht. 
 

 
2. Onderwijs/ Educatie 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

2.1 Passend onderwijs 2015 n.v.t. n.v.t. 

Maken van afspraken met  de samenwerkingsverbanden onderwijs (via het “Op 
Overeenstemming Gericht Overleg”, OOGO)  over de aansluiting van de ondersteuning op 
school op de gemeentelijke zorg. Ook maken we afspraken over het verminderen van 
inzetten van dure zorg en het bieden van passend onderwijs voor iedereen (tegengaan 
thuiszitters). 

Realisatie: 
In 2015 zijn afspraken gemaakt met het onderwijs over de aansluiting bij de Sociale Teams 
in onze gemeente. De schoolmaatschappelijk werker is hierbij een belangrijke verbinding. De 
jeugdverpleegkundige van de GGD en de leerplichtambtenaar adviseren de school en de 
ouders met als doel grotere problemen en daarmee ook dure zorg te voorkomen. Wanneer 
een leerling te lang niet naar school gaat, gaat de leerplichtambtenaar een gesprek aan met 
de school en eventueel jeugdzorg voor een passende plek op school. Aan de ‘actietafel’ 
worden concrete afspraken gemaakt. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

2.2 Onderwijshuisvesting 2016   

In de nieuwe gemeente zal met name aandacht besteed moeten worden aan de 
consequenties van de daling van het aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
voor de onderwijshuisvesting. De gemeente zal zich hierover een beeld moeten vormen en 
het gesprek moeten aangaan met de schoolbesturen.  

Realisatie: 
De leegstand in het primair onderwijs is in beeld gebracht. Voor de komende 5 jaar lijken de 
gevolgen beperkt. Voor de langere termijn moet rekening worden gehouden met een daling 
van het aantal jeugdigen tot 14 jaar van 20 %.  
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Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

2.3 Harmonisatie peuterspeelwerk met kinderopvang 2016 n.v.t.  

Het kabinet heeft een wetswijziging aangekondigd waarbij de financiering en de wetgeving 
rondom peuterspeelzalen met de kinderopvang wordt gecombineerd. We bekijken hoe we 
invulling gaan geven aan deze wijziging. 

Realisatie: 
Samen met de uitvoerende organisaties in Groesbeek en Millingen aan de Rijn is een plan 
van aanpak gemaakt voor harmonisering van de peuterspeelzaal en de kinderopvang, met 
als doel te komen tot een toegankelijke, toekomstbestendige en betaalbare voorschoolse 
voorziening voor alle 2 tot 4 jarigen. Dit plan is momenteel in uitvoering.  
In voormalig Ubbergen waren de peuterspeelzalen en kinderopvang al geharmoniseerd. Per 
1 januari 2016 is in Groesbeek de harmonisatie gerealiseerd en in Millingen aan de Rijn per 
1 maart 2016. 

 
3. Jeugdzorg en Wmo 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

3.1 In lokaal en regionaal verband uitwerken van de 
transformatie Jeugdzorg en Wmo 2015. 

   

Het verder uitwerken, kantelen en innoveren van het ondersteuning- en zorgaanbod door en 
met samenwerkende partijen, onder regie van de gemeente. Voor de nieuwe taken zijn er 
contracten voor de duur van één jaar aangegaan. In 2015 starten we dus met een nieuwe 
aanbestedingsronde. We proberen de zelfredzaamheid te vergroten waardoor de 
zorgconsumptie vermindert.  
Mantelzorgbeleid opstellen én handen en voeten geven samen met MUG-
mantelzorgsteunpunten.  
Cliëntparticipatie (waaronder huidige Wmo-raden) vormgeven.  
Adequate monitoring en kwaliteitsmeting opzetten (Op 1 januari 2015 is slechts het minimale 
beschikbaar).  
Samenwerking met zorgverzekeraars, huisartsen etc verstevigen.  
Intensieve communicatie met o.a. inwoners en instellingen/aanbieders over alle wijzigingen 
en het bewerkstelligen van een cultuuromslag 
Transformatie Hulp bij het huishouden uitwerken. Door aflopende contracten per 1 juni kan 
vanaf dan een transformatie in gang gezet worden. Dit wordt in regionaal verband 
uitgewerkt. 

Realisatie: 
De zorgcontinuïteit is door de gemeente gerealiseerd. De transitie is daarmee een feit. De 
contracten met de jeugdzorgaanbieders en Wmo-aanbieders voor de nieuwe taken zijn voor 
de duur van één jaar verlengd. Met de gecontracteerde partijen wordt gewerkt aan een 
ontwikkelagenda om ook een transformatie tot stand te brengen. Dat is een langer proces. 
 
De basisdagbesteding voor ouderen is omgevormd naar een algemene voorziening. Tevens 
is gestart met het opzetten van inloop- en ontmoetingsplekken in diverse kernen zoals: Ooij, 
Beek, Berg en Dal, Groesbeek en Millingen aan de Rijn. 
 
Samen met de MUG-mantelzorgsteunpunten is de startnotitie ‘Mantelzorg in de gemeente 
Groesbeek’ gemaakt. Uitgangspunt is mantelzorgondersteuning onder de nieuwe naam 
Mantelzorg Berg en Dal, voor de nieuwe gemeente met een herkenbare nieuwe huisstijl.  
In de uitvoering bleek dat een overgangsperiode nodig was. Eind van het jaar is afdeling 
Beek helaas gestopt als gevolg van een verschil van inzicht over de manier van 
samenwerken.  
 
Alle groepen die zich bezig houden met ‘cliëntparticipatie’ (seniorenraad, Wmo-adviesgroep, 
cliëntenraad werk & inkomen en de vrijwillige ouderenadviseurs) hebben zich dit jaar gericht 
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op het samengaan in de nieuwe gemeente. Soms door fusie, soms door uitbreiding met 
leden uit andere dorpskernen. 
Een nieuwe groep die gestart is in het afgelopen jaar is de Regiegroep participatie. Dit is een 
groep inwoners die mee wil denken over hoe burgerparticipatie of overheidsparticipatie vorm 
gegeven kan worden. Een onafhankelijke groep die signaleert wat er speelt en dat aan de 
orde stelt. Zij hebben daartoe overleg gevoerd met de werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
van de Raad. De bestuurlijke evenknie van de Regiegroep. 
 
Voor de monitoring van de Jeugdzorg en de Wmo is een monitoringssysteem ontwikkeld en 
in gebruik genomen. Er is hard gewerkt aan het betrouwbaar krijgen van de gegevens, zodat 
dit systeem in 2016 als volwaardig monitoringssysteem gebruikt kan worden. Naar 
verwachting volgt in het tweede kwartaal 2016 de jaarrapportage over 2015. 
 
De kwaliteitsmonitoring wordt begin 2016 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarnaast 
is de GGD gecontracteerd als toezichthouder kwaliteit Wmo en is regionaal een 
uitvoeringsplan vastgesteld. 
 
Er is in regionaal verband een startnotitie fraude- en handhavingsplan opgesteld. In 2016 
wordt ook hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld. 
 
De samenwerking met de zorgverzekeraars is verstevigd.  Er zijn samenwerkingsafspraken 
gemaakt en er is maandelijks afstemming. 
 
We hebben veel aandacht besteed aan de communicatie, omdat er voor de mensen die zorg 
ontvangen veel is veranderd. Inwoners zijn onder andere geïnformeerd middels (thema) 
artikelen op de website en in de huisbladen. Daarnaast zijn doelgroepen benaderd met 
persoonlijke brieven. 
 
Rondom de Hulp in huishouding is nog geen transformatie ingezet.  

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

3.2 Lokale Toegangspoort en regionale afstemming    

De lokale toegangspoort is in 2015 nog volop in ontwikkeling. De hoofdstructuur staat, maar 
er is nog veel werk te doen. De samenwerking tussen ketenpartners, werkprocessen en de 
monitoring moeten nog verder uitgewerkt worden. Dit is een leerproces, waar voldoende 
ruimte, tijd en aandacht voor moet zijn. Communicatie speelt een belangrijke rol in dit proces. 
Voor ketenpartners, maar ook voor inwoners en andere partijen. 
Er is een Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) ontwikkeld. Kerntaken zijn de inkoop van 
de regionale Jeugdzorg en Wmo, de inrichting van hulplijnen om de lokale sociale teams te 
ondersteunen en het regionaal monitoren. Regionaal wordt nu nog samengewerkt in een 
projectorganisatie. Uiteindelijk zal een goede structurele basis gevonden moeten worden 
voor de bovenlokale taken. 

Realisatie: 
Zowel lokaal als regionaal is hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe taken. In onze 
gemeente zijn nu vier Sociale Teams, waarin zorg en welzijn worden gecombineerd. De 
expertise rondom jeugdzorg zaken is in voldoende mate aanwezig binnen de teams. Naast 
de Sociale Teams, als toegang tot ondersteuning en zorg, hebben we regionaal ‘Veilig Thuis’ 
opgezet, dat zowel voor inwoners als professionals de instantie is omtrent huiselijk geweld 
en (kinder)mishandeling. In 2015 is gebleken dat ‘Veilig Thuis’ niet voldoet aan alle 
kwaliteitseisen. Er wordt gewerkt aan de benodigde verbeteringen. 
De samenwerkingsovereenkomst van het ROB (een projectorganisatie voor de regionale 
inkoop van de zorg en de regionale afstemming in de Regio Nijmegen) voor 2016 is 
vastgesteld en daarmee voor een jaar verlengd in afwachting van een definitieve regionale 
organisatievorm. 
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Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

3.3 Uitvoeringsplan Wmo-deel aan de hand van de 
SMV opstellen 

   

Speerpunten en de doelen uit de sociaal maatschappelijke visie (SMV) omzetten/ 
concretiseren in een uitvoeringsplan. 

Realisatie: 
Het uitvoeringsplan Wmo wordt in 2016 afgerond. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

3.4 Uitwerking vraagstukken als gevolg invoering 
Jeugdwet 

   

Per 01-01-2015 is de Jeugdwet van kracht. In 2013 en 2014 zijn we al bezig geweest met de 
visie, uitgangspunten en het inrichten van werkprocessen. In 2015 zullen we hiermee 
doorgaan en naast een transitie ook een transformatie van de jeugdzorg bewerkstelligen. 
Jeugdigen en opvoeders wordt zorgcontinuïteit geboden en er is een dekkend aanbod van 
jeugdzorg. 
 
Dit doen we door onder andere: verdere inrichting van het contractmanagement en de 
monitoring, verfijning van afspraken met de uitvoerende organisatie over de transformatie 
van de zorg, versterking van preventie voor jeugdigen en opvoeders zodat zwaardere zorg 
voorkomen kan worden. 

Realisatie: 
Er is een dekkend aanbod van jeugdzorg. Inwoners zijn over de veranderingen in de zorg 
geïnformeerd via (thema) artikelen op de website en in de huisbladen. Daarnaast zijn 
doelgroepen benaderd met persoonlijke brieven. De Sociale Teams krijgen steeds meer 
vorm en de toegang tot zorg wordt hierdoor steeds simpeler voor inwoners. Bestaande 
preventieve activiteiten zijn voortgezet en in 2016 zal daar nog meer aandacht voor komen. 

 
4. Werk en Inkomen 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

4.1 Participatiewet, Regionaal Werkbedrijf, Nieuwe 
Werk, Participatie-aanpak 

   

- Doelstelling Participatiewet is: zoveel mogelijk mensen doen mee. Per 1 januari 2015 
hebben we de re-integratie ondergebracht in het Regionale Werkbedrijf. We maken 
afspraken met dit werkbedrijf over de te leveren dienstverlening. Deze gemeente investeert 
ook in 2015 in de reintegratie van bijstandsgerechtigden door naast het participatiebudget 
aanvullende middelen in te zetten. We maximaliseren zo de kansen van onze kandidaten om 
betaald werk te vinden en uit te stromen uit de uitkering. Op deze manier leiden de 
investeringen tot besparingen op de gemeentelijke uitkeringslasten. 
- Wij stimuleren het Regionaal Werkbedrijf de MUG-aanpak van “Nieuw Werk” over te nemen 
omdat wij dit beschouwen als een goed functionerende (bewezen) werkwijze om 
ondernemers te koppelen aan werkzoekenden. 
- In 2015 gaan wij verder met de participatie-aanpak (als uitwerking van de landelijke 
tegenprestatie). Deze aanpak is erop gericht dat het voor alle mensen goed is om zoveel 
mogelijk mee te doen in de samenleving. Met de aanpak stimuleren we kandidaten 8 uur per 
week aan de slag te gaan als vrijwilliger en ondersteunen hen hierbij. 

Realisatie: 
Afspraken over de dienstverlening van het regionale Werkbedrijf zijn vastgelegd in een 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) die betrekking heeft op de basisdienstverlening tot en 
met eind 2016. Aanvullend heeft de gemeente in de DVO meerwerk afspraken gemaakt met 
het Werkbedrijf. De kosten ad € 244.200 worden gedekt uit het meerwerkbudget. Deze DVO 
loopt van 01-10-2015 tot en met 31-12-2016.  
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Met de DVO meerwerk wordt invulling gegeven aan een project specifiek voor Berg en Dal. 
Het budget voor maatwerk kan hiervoor niet worden ingezet, doordat de maatwerkgelden 
van Berg en Dal volledig opgaan aan de betalingen van de WiW (Werkinschakeling 
Werkzoekende) en Id-(in- en doorstroom) banen. 
 
Het Werkbedrijf heeft de werkwijze ‘nieuw-werk’ omarmd. De werkgevers zijn de klanten van 
het Werkbedrijf en net als bij de werkwijze 'nieuw-werk' spreekt het Werkbedrijf niet over 
klanten of uitkeringsgerechtigden maar over kandidaten. Er wordt gekeken naar de talenten 
van de kandidaten. Op basis daarvan wordt een match gemaakt met een werkgever. Ook bij 
het meerwerk dat de gemeente heeft ingekocht, wordt nieuw-werk toegepast. Feedback van 
de kandidaten is dat het fijn is om werkgevers te spreken in een informele setting, zonder CV 
en dat er gekeken wordt naar de talenten van de kandidaten. Iedereen heeft tenslotte een 
talent! Naast de overige resultaten zijn de beoogde aantallen uitstroom in 2015 gerealiseerd. 
 
Participatieaanpak: 
Eind januari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Verordening Tegenprestatie 
naar Vermogen gemeente Berg en Dal en het Beleidsplan Tegenprestatie naar Vermogen 
gemeente Berg en Dal. Er zijn 2 participatiecoaches die hier uitvoering aan geven in 
samenwerking met de Stichting Welzijn Groesbeek.  

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

4.2 Minimabeleid; implementatie en uitvoering nieuw 
minimabeleid 

   

- De nieuwe minimaregeling in 2015 e.v. is de uitkomst van de evaluatie ten aanzien van de 
minimaregelingen van de afzonderlijke MUG-gemeenten. Uitgangspunten van de nieuwe 
minimaregeling zijn: het bereik van de regeling vergroten door een gebruiksvriendelijke 
regeling, een effectieve communicatie naar de doelgroep en goed aansluiten bij de 
behoeften van de doelgroep. 
- In verband met het afschaffen van de landelijke Wtcg en CER gaan wij de collectieve 
aanvullende ziektekostenregeling (CAZ) van de gemeente uitbreiden. De 
inkomensvoorwaarden zijn verruimd naar 120% van de bijstandsnorm. Daarnaast kan men 
kiezen voor een pakket met een uitgebreide dekking, gericht op zorgkosten van chronisch 
zieken en gehandicapten. 

Realisatie: 
De verordening Doe Mee! is in oktober 2015 vastgesteld door de Raad. De minimaregeling 
Doe Mee! is daarmee gerealiseerd. Communicatie is verlopen via folder, krant en 
gemeentesite en wordt regelmatig herhaald. Dit jaar is voor € 72.000,- aangevraagd aan 
tegemoetkoming in kosten van deelname aan verenigingen en activiteiten.  
 
De toegang van de Gemeentezorgverzekering is per 1 januari 2015 verruimd naar een 
inkomensgrens van 120% bijstandsnorm. Binnen de gemeentezorgverzekering is een pakket 
gerealiseerd met uitgebreide dekking voor chronisch zieken, met een hogere gemeentelijke 
bijdrage aan de premie.  

 
5. Gezondheidszorg/ Sport 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

5.1 Stimuleren va een gezonde leefstijl van alle 
inwoners 

   

We zetten onder andere in op het: 
- Stimuleren en faciliteren van vernieuwend lokaal beweegaanbod zonder drempels (zoals 
bijvoorbeeld een lidmaatschap) waar men flexibel kan sporten. Ook gericht op bewegen en 
ontmoeten, niet alleen op sporten. 
- Stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen sportverenigingen en verbreding 
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maatschappelijk belang 
- Voortzetten van combinatiefuncties en buurtsportcoaches (breed inzetten, ook faciliteren 
lokale initiatieven). 
- Terugdringen van het alcoholmisbruik 
 
We proberen inwoners te verleiden tot een gezonde leefstijl door korte acties te initiëren 
en/of te faciliteren. Extra aandacht voor niet verenigingsgebonden beweging, zoals ommetjes 
in de buurt en de sportieve recreatie (naast de recreatiesport). 

Realisatie: 
Met de vernieuwde aanpak van de sportstimulering worden verenigingen actief gestimuleerd 
om mensen te verleiden te gaan bewegen bij hun club. Deze aanpak richt zich op iedereen, 
maar er is extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. 
 

In 2015 is een plan van aanpak opgesteld; Gezond in Berg en Dal 2015-2017, waarin we 
inzetten op:  

 Leefbaarheid, participatie en samenwerken met senioren/inwoners (zoals buurtsoepie 
in de verschillende dorpen);  

 Versterken huidige inzet op uitkeringsgerechtigden (naast een ABC-meting krijgen 
kandidaten ook een gezondheidsmeting en kan een fitplan worden opgesteld); 

 Preventie en sociale teams verbinden (o.a. themabijeenkomsten). 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

5.2 Voortzetten combinatiefuncties, 
buurtsportcoaches 

   

Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches zetten zich breed in op het gebied van 
bewegen en cultuur. Ze stimuleren en faciliteren lokale initiatieven en verbinden partijen. 
Voortzetten schoolsport. 

Realisatie: 
Er is een nieuwe aanpak sportstimulering ingevoerd. Deze werkt voor de hele gemeente op 
dezelfde wijze. De aanpak stimuleert verenigingen, scholen en andere organisaties zich in te 
zetten mensen aan het bewegen te krijgen. Sporten doe je bij een vereniging of op school of 
met elkaar buiten. De gemeente faciliteert dit (via het sportteam van SWG) en is niet langer 
zelf organisator van activiteiten. SWG levert ondersteuning bij activiteiten en levert expertise, 
de gemeente maakt subsidie mogelijk. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

5.3 Stimuleren en faciliteren van vernieuwend lokaal 
sportaanbod 

   

Het stimuleren en faciliteren van vernieuwend lokaal sportaanbod zonder drempels 
(lidmaatschap) waar men flexibel kan sporten. Gericht op bewegen en ontmoeten. Bewegen 
ismeer dan sport alleen. 
- De gemeenten Nijmegen, Wijchen en Groesbeek organiseren in 2016 de Special Olympics 
Nationale Spelen. De Special Olympics Nationale Spelen is een sportfestijn van 3 dagen 
voor mensen met een verstandelijke handicap, een cognitieve achterstand of 
ontwikkelingsbeperking dat elke 2 jaar wordt gehouden. 

Realisatie: 
Kwiek heeft met subsidie van de gemeente een beweegprogramma in alle kernen uitgevoerd 
of is hier mee bezig. Dit richt zich erop ouderen in beweging te laten komen. Kwiek richt zich 
hierbij op een breed spectrum aan mogelijkheden om te bewegen. 
Via de minimaregeling kunnen mensen met een laag inkomen zonder drempel sporten. 
De gemeente is in gesprek met Uniek sporten om sporten en bewegen door mensen met 
beperkingen op meer plaatsen te organiseren en mogelijk te maken. 
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- De Special Olympics vinden het weekend van 1 tot 3 juli 2016 plaats. Wielrennen, bocce, 
golf, handbal en skaten vinden plaats in de gemeente Berg en Dal. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

5.4 Stimuleren samenwerking en verbreding 
sportverenigingen 

   

Sportverenigingen stimuleren om zich maatschappelijk breder in te zetten (andere 
doelgroepen, ander aanbod) en intensief samen te werken. 

Realisatie: 
Vijf van de zes Groesbeekse voetbal verenigingen werken intensief samen. De 
samenwerking richt zich op meisjesvoetbal, onderhoud en facilitaire zaken. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

5.5 Voortzetten alcoholmatigingsbeleid    

Voortzetten huidig alcoholmatigingsbeleid (Durf Nu project) in regionaal verband. Combinatie 
preventie en handhaving bevorderen.  

Realisatie: 
Project alcoholmatigingsbeleid is voorgezet. Hierbij is de horeca ondersteund tijdens 
evenementen door het beschikbaar stellen van Swipers (ID-scanner om leeftijd vast te 
stellen) en leeftijdsbandjes. Daarnaast zoeken we naar een betere samenwerking tussen 
sportverenigingen omtrent dit thema, om ook bewustwording in de sportkantines te 
bewerkstellingen. 

 
6. Kunst en Cultuur 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

6.1 Harmonisatie bibliotheken    

Bij de harmonisatie wordt de reeds in gang gezette ontwikkeling naar een nieuw 
bibliotheekprofiel voortgezet. In de voormalige gemeente Groesbeek is er nog een 
zelfstandige bibliotheek. De voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn zijn 
onderdeel van de OBGZ (Openbare bibliotheek Gelderland Zuid). Bibliotheken gaan 
aansluiten bij scholen en andere lokale (gemeenschappelijke) voorzieningen. 

Realisatie: 
Er is een start gemaakt met het proces om uiterlijk met ingang van 1 januari 2018, vanuit 
efficiency overwegingen en uniforme dienstverlening aan onze inwoners, tot één 
bibliotheekorganisatie te komen in de nieuwe gemeente Berg en Dal. 

 
7. Harmonisatie van Beleid 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

7.1 Subsidie- tarieven en accommodatiebeleid 
harmoniseren 

2016   

Harmoniseren accommodatiebeleid en efficiënte inzet van maatschappelijk vastgoed op het 
gebied van sport, onderwijs en welzijn inclusief de vertaling daarvan in het subsidiebeleid. 

Realisatie: 
Harmonisatie van het accommodatie- en subsidiebeleid is gestart. Hierbij is het voormalig 
Groesbeekse beleid als vertrekpunt genomen. Met organisaties en verenigingen is overleg 
gevoerd. Op basis van de inventarisaties worden aanpassingen op het accommodatie- en 
subsidiebeleid voorgesteld. Besluitvorming volgt in 2016. Het proces wordt medio 2016 
afgerond.   

 
 
 
 



gemeente Groesbeek   59 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

 
 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

7.2 Reductieplan onderwijs 2015   

Het in samenwerking met de schoolbesturen opstellen van een reductieplan voor het 
onderwijs dat anticipeert op de leegstand vanwege een verwachte krimp van het 
leerlingenaantal. 

Realisatie: 
Met de schoolbesturen in het primair onderwijs is afgesproken dat een krimpbeleid wordt 
ontwikkeld. SPOG en Condor maken hiervoor gebruik van een subsidieregeling van het 
Ministerie van OCW om een regionale procesbegeleider in te schakelen die een meerjarig 
plan opstelt voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio. 

 

Activiteit Realisatie Investering Exploitatie 

7.3 Kunst en cultuur 2015   

Op het terrein van kunst en cultuur zijn in de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid. In 
2015 gaan we het beleid van de MUG-gemeenten harmoniseren. De subsidie- verstrekking 
wordt bij de harmonisering van het gehele subsidiebeleid meegenomen. 

Realisatie: 
Diverse initiatieven op het terrein van kunst en cultuur zijn door de gemeente ondersteund. 
Bijvoorbeeld voor de uitgave van een jeugdboek over de Tweede WereIdoorlog in 
Groesbeek, een theaterspektakel in het Kulturhus Beek en een vertelproject voor ouderen 
“Vertel mij wat werkt” in Millingen aan de Rijn. In 2015 is gestart met het harmoniseren van 
het beleid voor het muziekonderwijs voor de kinderen in onze gemeente. 

 
Wat heeft het gekost/opgebracht? 
 
In onderstaande tabel vindt u de totale lasten en baten van dit programma. 
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Hieronder volgt een toelichting op de financiële verschillen ten opzichte van de bijgestelde 
begroting (-=nadelig). 
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In de volgende tabel vindt u een overzicht van de lopende investeringen van dit programma. 
Hierin zijn ook de investeringen van het investeringsplan meegenomen die in 2015 
beschikbaar zijn gesteld. 
 

 
In de volgende tabel vindt u een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking 
hebben op dit programma. 
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3.3. Algemene dekkingsmiddelen 
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Algemene dekkingsmiddelen 

 

 

Portefeuillehouder: 
 

S. Fleuren Ambtelijk 
verantwoordelijk: 

D. Pricken 

 
Algemeen 
 
Inhoud 
Er bestaat onderscheid tussen algemene en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene 
dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze 
middelen is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt 
ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De algemene dekkingsmiddelen 
worden in de begroting afzonderlijk (buiten de programma's) zichtbaar gemaakt. 
Specifieke dekkingsmiddelen zijn de middelen die direct samenhangen met een bepaald 
programma. Dat kunnen inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel 
(bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand in Programma 4), de 
opbrengsten uit verkoop van gronden (de grondexploitatie in Programma 3) en opbrengsten 
uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (de leges in Programma 1). 
Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke 
dekkingsmiddelen beïnvloeden het (exploitatie)resultaat van een programma rechtstreeks en 
worden er dan ook rechtstreeks aan toegerekend. 
 
In dit deel van het jaarverslag geven we een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen. 
 
Doelstelling 
Wij willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn. Dit betekent dat 
wij een verantwoord financieel beleid voeren met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte 
wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen 
van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze 
bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. 
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Wat heeft het gekost/opgebracht? 
 
In de onderstaande tabel vindt u de totale lasten en baten van de algemene 
dekkingsmiddelen. 
 

 
 
Hieronder volgt een toelichting op de financiële verschillen ten opzichte van de bijgestelde 
begroting. 
 
Lokale heffingen 
Onder de lokale heffingen worden de Onroerende zaakbelastingen, de Toeristenbelasting, 
de Baatbelasting en de Forensenbelasting begrepen. Voor een verdere toelichting verwijzen 
wij naar de paragraaf "Lokale heffingen". 
Om de ontwikkeling van de opbrengsten goed zichtbaar te maken, zijn de uitvoeringskosten 
in het overzicht apart zichtbaar gemaakt. 
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Algemene uitkering 
De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente bestaat uit de uitkering die wij ontvangen 
uit het gemeentefonds. De algemene uitkering is berekend op basis van de 
decembercirculaire 2015. Daarnaast zijn in 2015 (niet geraamde) afrekeningen over oude 
jaren verantwoord. De raming was gebaseerd op de septembercirculaire 2015. Het 
voordelige verschil van € 130.000 ten opzichte van de actuele begroting (excl. integratie-
uitkering sociaal domein) is als volgt te verklaren: 
a. Afrekening oude jaren      €   19.000 
b. Aanpassing 2015 (december- vs. septembercirculaire) € 111.000 
        Totaal € 130.000 
 
Integratie-uitkering sociaal domein (onderdeel algemene uitkering) 
De gemeente ontvangt een integratie-uitkering voor de gedecentraliseerde taken in het kader 
van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De 
integratie-uitkering sociaal domein is berekend op basis van de decembercirculaire 2015. De 
raming was gebaseerd op de septembercirculaire 2015. Dit leidde in 2015 tot een voordeel 
van € 2.000 ten opzichte van de raming. 
 
Dividend 
Het verantwoorde bedrag ad € 58.000 betreft het dividend van de BNG over 2014 en was 
conform de raming. 
 
Saldo financieringsfunctie 
Onder "Saldo financieringsfunctie" verstaan we het saldo van de kosten en opbrengsten die 
samenhangen met de uitgezette en opgenomen gelden (leningen, hypotheken en dergelijke) 
en de  eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). In totaal leidde dit in 2015 
tot een voordeel van € 5.000 ten opzichte van de raming. 
 
Overige dekkingsmiddelen 
Onder de overige dekkingsmiddelen worden de stelpost voor onvoorziene uitgaven en 
eventuele overige stelposten verstaan. Ook het saldo van de kostenplaatsen valt hieronder. 
 

 
 
In de begroting 2015 was een taakstelling in de vorm van een stelpost ad € 38.000 
opgenomen. Dit betrof de griffie. Deze taakstelling is in 2016 grotendeels behaald. 
 
De post "Diversen" leidt op deze plek tot een nadeel van in totaal € 425.000. Dit bedrag is als 
volgt te verklaren: 
- Opbrengsten van de verhuur van reststroken zijn voor een bedrag van ca. € 20.000 op 
deze post geraamd, terwijl de werkelijke opbrengsten verantwoord zijn op de 
grondexploitatie. Dit leidt op deze post tot een nadeel van € 20.000. 
- Er zijn meer uren gemaakt voor grondzaken. Hiertegenover staat een hogere opbrengst 
van verkoop van de gronden en enkele kleinere meevallers. Samen leidt dit tot een voordeel 
van  € 41.000. 
- Het saldo van de kostenplaatsen kent een nadeel van € 446.000. Dit nadeel moet in 
samenhang worden bezien met onze kostenverdeling via de zogenaamde 
kostenverdeelstaat. Deze kostenverdeling leverde een voordeel op van ruim € 700.000. Per 
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saldo resteert er een voordeel van circa € 250.000. Dit bedrag is inclusief de uren afval, riool 
en grondexploitatie. Zonder deze uren is het verschil circa € 450.000. Redenen hiervoor zijn 
meevallende renteopbrengsten (ten opzichte van de begroting) en enkele meevallers in de 
bedrijfsvoering.  
 
Mutaties op reserves 
Tot slot worden de mutaties op reserves als algemene dekkingsmiddelen gezien. 
 
De toevoegingen aan de reserves laten een nadelig verschil zien tussen begroting en 
rekening van € 214.000. De onttrekkingen uit de reserves laten een nadelig verschil zien 
tussen begroting en rekening van € 3.040.000. Per saldo leiden de mutaties op reserves dus 
tot een nadelig verschil van -€ 3.254.000 ten opzichte van de begroting. Omdat de reserves 
dienen als algemene dekkingsmiddelen voor lasten binnen de programma's, leiden de 
genoemde nadelen per saldo niet tot een hoger of lager resultaat na bestemming. Tegenover 
deze voor- en nadelen staan immers voor- en nadelen elders. 
In de tabel hieronder treft u een verklaring aan van de verschillen. 
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In de volgende tabel vindt u een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking 
hebben op dit programma.  
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3.4. Paragrafen 
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Lokale heffingen 

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), 
bevat de paragraaf betreffende de lokale heffingen ten minste: 
 a. de geraamde en gerealiseerde inkomsten; 
 b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 

c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; 
d. een aanduiding van de lokale lastendruk; 
e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

 
Geraamde en gerealiseerde inkomsten 
De geraamde en gerealiseerde belastinginkomsten zijn per verordening/ belastingsoort 
afzonderlijk vermeld. Zie de tabel hieronder. De bedragen van 2014 zijn een optelsom van 
de MUG-gemeenten. 
 

 
De totale inkomsten zijn circa € 117.000 hoger dan begroot. De extra legesopbrengst is 
ontstaan door een aantal grote aanvragen voor omgevingsvergunningen.  
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Beleid ten aanzien van de lokale heffingen 
De Stuurgroep Herindeling heeft de Perspectiefnota 2015 vastgesteld. Hierin is het beleid 
voor de lokale heffingen voor de komende jaren vastgesteld. De verordeningen voor de 
leges, onroerende zaakbelastingen en toeristenbelasting zijn per 1 januari 2015 
geharmoniseerd. De rioolheffing en forensenbelasting zijn geharmoniseerd per 1 januari 
2016. De harmonisatie van de afvalstoffenheffing, marktgelden en lijkbezorgingsrechten 
moet per 1 januari 2017 gerealiseerd zijn. Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing en 
rioolheffing is toegroeien naar structureel kostendekkende tarieven.  
 
Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen 
Hierna gaan wij per belastingsoort in op de beleidsmatige en financiële aspecten.  
 
Leges 
De tarieventabel bij de legesverordening is conform het VNG-model ingedeeld in drie titels. 
Titel 1 Algemene dienstverlening; 
Titel 2 Dienstverlening vallende onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen; 
Titel 3 Dienstverlening vallende onder Europese dienstenrichtlijnen. 
 
De tarieven zijn per 1 januari 2015 verhoogd met 1,25%, uitgezonderd de bouwleges. De 
tarieven die op basis van 'tijdsbesteding x uurtarief ' zijn onderbouwd, zijn opnieuw berekend 
voor 2015. 
 
Marktgelden 
De tarieven zijn per 1 januari 2015 niet gewijzigd. Kostendekkende tarieven voor de dekking 
van het tekort op de exploitatie van de markt zijn niet haalbaar. Dit zal het einde betekenen 
voor de weekmarkten. Op basis van de actuele begroting was het dekkingspercentage voor 
de marktgelden 64%. Het werkelijke dekkingspercentage voor 2015 komt uit op 59%. 
 
Afvalstoffenheffing 
Door grote verschillen tussen de drie gemeenten is besloten om de manier van inzamelen en 
de tariefsystematiek van de afzonderlijke gemeenten te handhaven in 2015. 
 
Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is een kostendekkend tarief. Op begrotingsbasis 
was het dekkingspercentage 88%. Het tekort tussen de werkelijk gerealiseerde lasten en 
baten is € 732.453. Hiermee komt het dekkingspercentage uit op 75%. Er is € 191.891 
onttrokken aan de voorziening 'egalisatie afval'. Het saldo van de voorziening was te laag om 
het tekort op de afvalstoffenheffing volledig te dekken. 
 
Rioolheffing 
De verordeningen van de afzonderlijke gemeenten golden ook voor 2015. In 2015 is het 
nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) vastgesteld. Deze gaat in per 1 januari 2016. 
 
Uitgangspunt voor de rioolheffing is een kostendekkend tarief. Op begrotingsbasis was het 
dekkingspercentage 100%. Bij de jaarrekening zijn de opbrengsten € 276.704 hoger dan de 
lasten. Dit bedrag is in 2015 toegevoegd aan de voorziening 'egalisatie riolering'. 
 
Grafrechten 
De tarieven zijn per 1 januari 2015 niet gewijzigd.  
Op basis van de actuele begroting was het dekkingspercentage voor de grafrechten 35%. 
Het werkelijke dekkingspercentage voor 2015 komt uit op 41%. Dit komt doordat de 
uitvoeringskosten lager zijn en de inkomsten hoger door de verlenging van grafrechten. 
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Onroerende zaakbelastingen 
De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen zijn geharmoniseerd per 1 januari 2015 met 
als gevolg € 613.000 minder opbrengsten. 
Voor 2015 zijn de percentages vastgesteld op: 

 
De WOZ-waarde is de grondslag is voor de heffing. Daarom is bij de berekening van de 
tarieven rekening gehouden met de waarde ontwikkeling van de onroerende zaken per 1 
januari 2014. Tevens is een inflatiecorrectie toegepast van 1,25%. 
 
Forensenbelasting 
Het tarief voor 2015 is € 141 per woning. Dit belasting wordt geheven van de eigenaren van 
vakantiewoningen die niet verhuurd worden.  
 
Toeristenbelasting 
De tarieven zijn per 1 januari 2015 geharmoniseerd. Het tarief voor de categorie 'hotels' is 
€ 0,74. Voor de categorie 'campings' is het tarief € 0,45.  
 
Aanduiding van de lokale lastendruk 
 

 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Voor inwoners van de gemeente Groesbeek met lage inkomens en een gering vermogen is 
het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerende 
zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Munitax is belast met de uitvoering van 
het kwijtscheldingsbeleid.  
 
In 2015 is voor een bedrag van € 198.500 kwijtschelding verleend. Ruim 60% hiervan is 
automatisch verleend. 
 

 
 
Als gevolg van de economische situatie zien we al een aantal jaren een toename van de 
verleende kwijtscheldingen. 
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Weerstandsvermogen 

Inleiding 
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om niet-reguliere kosten die 
onverwacht en substantieel zijn op te kunnen vangen, zonder dat de uitvoering van taken en 
de bedrijfsvoering in gevaar komen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de 
financiële positie van de gemeente is. Voor het beoordelen van de "weerstand" is inzicht 
nodig in de omvang en de achtergronden van de risico’s en de aanwezige 
weerstandscapaciteit. Het gaat hierbij alleen om risico's waarvoor geen of wellicht 
onvoldoende verzekeringen zijn afgesloten, voorzieningen zijn gevormd of budgetten binnen 
de exploitatiebegroting beschikbaar zijn. In deze paragraaf gaan wij in op onze risico’s en het 
vermogen om deze risico’s op te kunnen vangen. 
 
Wet- en regelgeving 
De wettelijke kaders op het gebied van weerstandsvermogen zijn opgenomen in het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Hierin is bepaald dat bij de 
begroting en jaarrekening een paragraaf weerstandsvermogen wordt opgenomen. De 
bepalingen luiden als volgt (citaat uit BBV): 
Artikel 11. 
1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie 
onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te 
dekken; 

b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis 
kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 

2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: 
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
b. een inventarisatie van de risico’s; 
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; 
d. een kengetal voor de: 

 1a°. netto schuldquote; 
 1b°. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 
 2°. solvabiliteitsratio; 
 3°. grondexploitatie; 
 4°. structurele exploitatieruimte; en 
 5°. belastingcapaciteit 

e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de 
financiële positie. 

3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de 
kengetallen,     
    genoemd in het tweede lid, onderdeel d, door provincies en gemeenten worden 
vastgesteld  
    en in de begroting en het jaarverslag worden opgenomen. 
 
Gemeentelijke regelgeving op het gebied van het weerstandsvermogen is opgenomen in de 
verordening ex. artikel 212 Gemeentewet. 
 
In de “Financiële verordening Groesbeek 2015”, is het volgende opgenomen: 
Artikel 18. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
1. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de 
jaarstukken 
staan de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. 
2. Voor het in beeld brengen van de weerstandscapaciteit van de gemeente wordt 
beoordeeld of de gemeente bij een risicoscenario de schuldverplichtingen in de toekomst 
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kan blijven nakomen zonder dat de uitgaven aan en de investeringen in noodzakelijke 
publieke voorzieningen in de knel komen. 
3. De raad stelt nadere regels op omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing in een 
nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
Op 17 september 2015 is de "Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Groesbeek 
2015" vastgesteld. 
 
Risicoregister 
In het risicoregister hebben wij alle bekende risico’s in beeld gebracht, beoordeeld en 
geanalyseerd. Vervolgens geven wij aan hoe wij met het risico willen omgaan in termen van 
beheersing. De risico’s zijn gekwantificeerd en de risicoscore is bepaald. Per risico geven we 
het financiële belang aan, vervolgens bepalen wij de kans dat het risico zich daadwerkelijk 
voordoet, uitgedrukt in een percentage. Hierna hebben wij de risicoscore bepaald door het 
financieel belang te vermenigvuldigen met de kans.  
 
Klasse-indeling 
De gehanteerde klasse-indeling ziet er als volgt uit: 
 
Tabel: klasse-indeling 

Kans 

Klasse Referentiebeelden Kwantitatief 

1 
Zeer klein (< of 1 keer per 10 jaar) 

Zeer onwaarschijnlijk, komt niet voor in de branche, voor zover 
bekend 

1-20% 

2 
Klein (1 keer per 5-10 jaar) 

Niet waarschijnlijk maar mogelijk, is binnen andere gemeenten wel 
eens voorgekomen (in de afgelopen 5 jaar) 

21-40% 

3 
Gemiddeld (1 keer per 2-5 jaar) 

Komt zelden voor maar is wel al eens voorgekomen (in de afgelopen 
5 jaar) 

41-60% 

4 
Groot (1 keer per 1-2 jaar) 

Is verscheidene malen voorgekomen (3 x of vaker in de afgelopen 5 
jaar) 

61-80% 

5 
Zeer groot (1 keer per jaar of >) 

Komt met enige regelmaat voor (1 of meerdere keren per jaar) 

 
81-100% 

 

 
Beheersen van risico’s 
In deze fase definiëren wij oplossingen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Het is 
van belang dat wij ook iets met de risico’s doen. Voor elk risico maken wij een keuze uit de 
volgende vier maatregelen: 
1. Beëindigen (B) 

Dit houdt in dat wij beleid waar een risico door ontstaat (adviseren te) beëindigen, op een 
andere manier vorm te geven of geen beleid te starten dat een risico met zich meebrengt. 
Ook kunnen wij werkprocessen zodanig invullen, dat bepaalde risico’s worden vermeden. 

2. Verminderen (V) 
Door het risico af te dekken middels een verzekering, een voorziening of een ander 
budget in de begroting kunnen wij het risico verminderen. Hiermee worden de gevolgen 
van een risico dus beperkt. Tevens kan bij verminderen gedacht worden aan het 
aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico. 

3. Overdragen (O) 
Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een 
andere betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico’s overneemt. 
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4. Accepteren (A) 
Als wij een risico niet (kunnen) vermijden, verminderen of overdragen accepteren wij het 
risico en zullen wij de eventuele financiële schade volledig middels de 
weerstandscapaciteit moeten afdekken. Dit betekent niet dat het risico niet beïnvloedbaar 
is en daarom maar geaccepteerd moet worden. Het betekent dat wij het risico op dit 
moment accepteren en niet op één of andere wijze afdekken. Mocht de wens bestaan om 
het risico in de toekomst anders te beheersen dan zullen wij moeten kiezen voor 
beëindigen, verminderen of overdragen. 

 
Inventarisatie risico's 
Bij dit onderdeel presenteren wij de risico's. Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd, de 
risico's geanalyseerd en beoordeeld en vervolgens zoveel als mogelijk gekwantificeerd. 
 
We kunnen de risico’s als volgt onderverdelen: 
- Aansprakelijkheidsrisico’s - Financiële risico’s 

 Grondexploitatie 

 Verbonden partijen 

 Open-einde regelingen 

 Grote projecten 

 Overige financiële risico's 

- Risico’s op eigendommen 
- Risico’s van de bedrijfsvoering 

 
Wij houden een risicoregister bij waarin alle bekende risico's uitvoerig zijn beschreven. Op 
hoofdlijnen zien onze risico's er als volgt uit: 
 

 
Toelichting 
 
1. Aansprakelijkheid (risico € 1.210.000) 
Binnen dit onderdeel vallen risico's op het gebied van: 
Nalatigheid of onrechtmatig handelen 
De risico's zijn in de meeste gevallen verminderd door hier verzekeringen voor af te sluiten. 
Ook zijn er in de begroting diverse budgetten beschikbaar, bijvoorbeeld om ons eigen risico 
af te dekken. 
 
Planschade 
Planschade wordt zoveel mogelijk afgedekt in contracten met ontwikkelaars. In geval van 
een gemeentelijke ontwikkeling (waar geen verhaal kan plaatsvinden), wordt hier bij de 
kredietvotering rekening mee gehouden. 
 
Schadeclaims 
De gemeente loopt altijd het risico dat er schadeclaims ingediend worden. Over het 
algemeen zijn dit langlopende procedures waarvoor de risico's moeilijk in te schatten zijn. 
Daarom is hiervoor in de exploitatie geen raming opgenomen. Om de risico's toch mee te 
kunnen nemen in deze paragraaf, zijn we uitgegaan van een totaal bedrag van € 6 miljoen 
met een kans van 20%. Tot nu toe was dit risico als "p.m.-post" opgenomen, waardoor die 
niet meetelde in het totaal van de risico's. 
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V= verminderen; O= overdragen; A= accepteren 
 
2. Eigendommen (risico € 82.000) 
 
Eigen risico schadegevallen 
De risico’s met betrekking tot onze eigendommen hebben wij aanzienlijk beperkt door het 
afsluiten van brand- en stormverzekeringen. Er geldt hiervoor een eigen risico van € 2.500 
per gebeurtenis. Zaken als bijvoorbeeld vandalisme en diefstal zijn uitgesloten van de 
verzekering.  
 
Schade door vandalisme of diefstal 
Vandalisme is niet verzekerd. De kosten worden opgevangen binnen reguliere budgetten en 
leiden niet tot grote overschrijdingen. Er worden ook bewuste keuzes gemaakt bij het gebruik 
van materialen in de openbare ruimte. 
 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en terreinen 
Wij voeren voor onze eigendommen planmatig beheer en onderhoud uit. Dit doen wij op 
basis van de beheerplannen en actuele inspecties. De onderhoudstoestand van de 
gebouwen is op peil en de noodzakelijke dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen worden 
iedere drie jaar geactualiseerd.  
 
Onkruidbestrijding 
In de begroting 2015 was voor onkruidbestrijding met Round-up (chemisch bestrijdingmiddel) 
een risico opgenomen van € 113.000. Dit risico had te maken met de onzekerheid over het 
mogen gebruiken van dit middel. Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 is inmiddels 
bekend dat we dit middel niet meer mogen gebruiken. Hierdoor is er geen sprake meer van 
een risico. De extra kosten die hiermee gepaard gaan nemen we mee in de Voorjaarsnota 
2016. Voor de volledigheid (aansluiting met begroting) hebben we dit risico hier nog 
benoemd met een bedrag van € 0. 
 
Ruiming explosieven 
Er is een risico dat bij grondwerken explosieven worden aangetroffen waarvoor 
onderzoeken, dan wel ruimingen moeten plaatsvinden. De kosten hiervan worden zoveel 
mogelijk vooraf in de projectkosten geraamd en/of in rekening gebracht bij de ontwikkelaars. 
 
Bodemsanering 
Bij projecten worden partijkeuringen uitgevoerd op vrijgekomen grond. Bij het aantreffen van 
ernstige verontreiniging kan dit tot aanzienlijke verwerkingskosten leiden. 
 
Archeologie 
We lopen het risico dat er archeologische vondsten gedaan worden bij projecten in de 
openbare ruimte. Dit risico wordt geïnventariseerd door middel van het maken van 
proefsleuven voor de start van een project. 
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V= verminderen; A= accepteren 
 
3. Bedrijfsvoering (risico € 201.000) 
 
Bedrijfsongevallen 
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Groesbeek de "Goed Werkgeverschapsverzekering" 
afgesloten. Werkgevers hebben de wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van werknemers 
en die zorgplicht wordt uitgebreid. De werkgever is aansprakelijk voor bedrijfsongevallen en 
beroepsziekten van werknemers. Ook molest is meeverzekerd. Naast ambtenaren vallen ook 
raadsleden, wethouders en de burgemeester onder de polis. In 2015 hebben zich geen 
gevallen voorgedaan. 
 
Fraude en diefstal 
Er is een FOG-verzekering (Frauderisico-Onderlinge Gemeenten) afgesloten. Daarnaast 
worden fysieke en/of administratieve maatregelen opgenomen (functiescheiding, 
procesbeschrijvingen). De interne controle richt zich ook op deze zaken. 
 
Afwezigheid van personeel wegens ziekte of anderszins 
Kennis en kunde zijn (tijdelijk) niet beschikbaar waardoor de kwaliteit van de organisatie en 
de door de organisatie geleverde producten lager kan worden. Uitgangspunt is dat 
knelpunten zoveel mogelijk binnen de huidige formatie en budgetten opgevangen worden. 
 
Vertrek personeel 
Als gevolg van vertrek van personeel kan er kennis en kunde verloren gaan. Daarnaast is er 
bij het huidige personeel veel ervaring en kennis van de lokale situatie aanwezig, welke bij 
vertrek verloren gaan. Dit kan leiden tot inefficiency. 
 
Rechtspositionele kosten personeel 
Uitgangspunt is drie casussen per jaar. In de begroting is een bedrag van € 25.000 
opgenomen. Hierbij worden ook zaken als algemene juridische bijstand en FUWA betrokken. 
Bezuinigingen en uitbesteding van taken kunnen leiden tot een toenemend gebruik van deze 
post. 
 
ICT 
Computeruitval kan tot gevolg hebben dat onze dienstverlening niet meer uitgevoerd kan 
worden en onze medewerkers niet meer optimaal kunnen werken. Vooral de laatste tijd zijn 
bedreigingen van virussen in het nieuws. Vooralsnog hebben wij daar geen last van. 
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V= verminderen; B= beëindigen  
 
4. Financieel risico (risico € 2.066.000) 
De risico's bij dit onderdeel hebben betrekking op open-einde regelingen, schadeclaims, 
verbonden partijen, grondexploitatie, grote projecten en overige financiële risico's. 
 
Open-einde regelingen (risico € 1.031.000) 
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nieuwe WMO, 
de Jeugdwet en de Participatiewet. Het open-einde karakter van de Nieuwe Wmo en de 
Jeugdwet brengt een risico met zich mee dat het budget niet toereikend zal zijn. 
Er bestaat nog steeds (landelijk) onzekerheid over de daadwerkelijke aantallen cliënten, de 
te verwachten ontwikkeling van het aantal cliënten en de realisatie van rijksbezuinigingen. 
Omdat 2015 het eerste jaar is kan er nog weinig worden gezegd over het structurele 
financiële effect op onze gemeente. De afrekeningen van diverse voorschotten en PGB's 
moeten nog plaatsvinden.   
 
Als gevolg van de Participatiewet kan het beroep op de Wet Buig (Wet Bundeling Uitkeringen 
Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten) verder toenemen omdat de doelgroep een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Daarnaast bestaat er een risico op een achterblijvende 
uitstroom via het Werkbedrijf. Daardoor ontstaat een groter beroep op de Wet Buig. In de 
jaarrekening is rekening gehouden met een vangnetuitkering van € 1,042 mln. Als de 
uitgaven meer dan 107,5% van de rijksuitkering bedragen, dan kan de gemeente een 
verzoek indienen voor een aanvullende rijksuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen 
is door de raad de Notitie Vangnetuitkering 2015 vastgesteld. Hierin worden oorzaken van de 
hogere uitgaven beschreven. Ook staan hierin de inspanningen van het college om uitgaven 
terug te brengen. Het risico bestaat dat het verzoek om aanvullende uitkering niet of ten dele 
wordt verkregen.    
 
Andere belangrijke open-einde regelingen waar wij in onze gemeente mee te maken hebben 
betreffen, de bijzondere bijstand (BBZ), schuldhulpverlening en het leerlingenvervoer. 
Daarnaast zijn er risico's als gevolg van een mogelijke toename van bezwaar en 
kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen, vermindering van bouwleges en lagere 
belastingopbrengsten als gevolg van leegstand. 
 
Verbonden partijen (risico € 458.000) 
Hierbij gaat het om partijen waarin de gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk 
belang heeft. De verbonden partijen met de grootste financiële belangen zijn de GR 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
Regio Nijmegen (GGD), de Omgevingsdienst Arnhem Nijmegen (ODRN) en het werkbedrijf 
Rijk van Nijmegen. Voor een nadere toelichting op de verbonden partijen wordt verwezen 
naar de paragraaf verbonden partijen in deze begroting.  Het totale risico ten aanzien van 
verbonden partijen is vooralsnog gekwantificeerd op € 458.000. 
 

- Volgens de begroting 2016 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) moeten 
er aanvullende middelen worden gegenereerd om de jaarlijkse kosten te kunnen 
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dekken. Het risico bestaat dat deze niet of deels worden verkregen. Het risico wordt 
geschat op 50%. Wij moeten naar rato (6,2%) rekening houden met een risicobedrag 
van 22.000.  

 
- GR Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) beschikt niet 

over eigen vermogen om risico's op te vangen. De deelnemende gemeenten zijn 
samen verantwoordelijk voor eventuele tekorten. De risico's zijn pro memorie (p.m.) 
opgenomen.  

 
- In de begroting 2016 van de ODRN zijn de totale risico’s gekwantificeerd op 

€ 648.000. Hiervan is € 200.000 afgedekt via het eigen weerstandsvermogen van de 
ODRN. Voorgesteld wordt dat de deelnemende gemeenten het resterende 
risicobedrag naar rato van deelname betrekken in de berekening van hun eigen 
weerstandsvermogen. Voor de gemeente Berg en Dal komt dit neer op een bedrag 
van € 67.200, zijnde 15% van de niet afgedekt risico’s. Dit bedrag is als risico 
meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.  

 
- De risico’s van de VRGZ zijn gekwantificeerd op € 5.752.000 (begroting 2016). De 

totale reservepositie van de VRGZ bedraagt: € 4.982.000. Het verschil is naar rato 
van het aandeel van de gemeente Berg en Dal in de totale kostenverdeling van de 
VRGZ (6%) als risico meegenomen in de berekening van het benodigde 
weerstandsvermogen (€ 46.200). 

 
- 2015 was het eerste operationele jaar van de MGR en het Werkbedrijf. In 2015 heeft 

MGR Rijk van Nijmegen een Notitie Weerstandsvermogen en Risico-inventarisatie 
opgesteld. Uitgangspunt is dat de MGR niet zelf weerstandsvermogen gaat 
opbouwen. De risico's van het werkbedrijf zijn gekwantificeerd in de begroting van het 
werkbedrijf. Het totale gekwantificeerde risico van het Werkbedrijf bedraagt € 2,9 
miljoen (Begroting 2016). De gemeente Berg en Dal dient naar rato rekening te 
houden met een risicobedrag van € 323.000.  

 
Grondexploitatie (risico € 431.000) 
Om de risico’s te beperken hanteert de gemeente een overwegend faciliterend grondbeleid. 
De specifieke risico’s met betrekking tot de grondexploitaties zijn omschreven in de 
paragraaf grondbeleid.  
 
De risico's in de sfeer van de grondexploitatie hebben vooral te maken met algemene 
economische ontwikkelingen die leiden tot lagere opbrengsten of hogere kosten. Hier valt 
bijvoorbeeld te denken aan vertraging van bouwprojecten (vooral rentekosten), het 
terugtrekken van partners, of het lager uitvallen van grondprijzen ten opzichte van de 
ramingen. Hoewel de economische vooruitzichten weer wat gunstiger lijken te zijn, is het in 
de huidige economische situatie nog steeds de vraag of de geraamde opbrengsten van de 
bouwkavels kunnen worden gerealiseerd en op welke termijn. Om de economische risico’s te 
kwantificeren is uitgegaan van een scenario waarin de nog te realiseren opbrengsten na 1 
januari 2016 10% lager uitvallen dan geraamd en de nog te realiseren kosten 5% hoger 
uitvallen dan geraamd in de meest recente rapportage grondexploitaties.  
 
Een ander risico schuilt in de toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitaties.  
Wanneer projecten niet doorgaan komen de apparaatskosten mogelijk ten laste van de 
exploitatie. Meer informatie over de complexen van de grondexploitatie staat in de paragraaf 
grondbeleid.  
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Grote projecten (risico € 42.000) 
Ook hier geldt dat we een risico lopen ten aanzien van de toegerekende apparaatskosten. 
Net zoals bij de grondexploitatie komen deze kosten, bij het niet doorgaan van de projecten, 
ten laste van de exploitatie. We hebben voor de grote projecten een risico berekend van 
€ 42.000. 
 
Overige financiële risico's (risico € 104.000) 
Dit betreft risico’s met betrekking tot loon- en prijsontwikkelingen, de algemene uitkering uit 
het Gemeentefonds, het renterisico, de dividenduitkeringen, de decentralisatie van 
rijkstaken, de oninbaarheid van vorderingen, het ontvangen van bezwaarschriften, de 
belastingaangiften, de garanties en borgstellingen, de hypotheken voor het personeel en de 
wachtgelden voor bestuurders.  
 
Stichting SONS 2016 draagt zorg voor een sluitende begroting van de Special Olympics. Bij 
de vaststelling van het bidbook (januari 2014) is de voorwaarde opgenomen dat de 
gemeenten garant zullen staan voor een eventueel tekort op de begroting van het 
evenement onder voorwaarde van een Go/No-Go moment eind 2015. De gemeenten 
Nijmegen, Wijchen en Berg en Dal hebben een garantstelling afgegeven voor een tekort van 
maximaal € 150.000. Onze  gemeente loopt hierbij een risico van maximaal  € 20.850. De 
rest is voor Wijchen en Nijmegen. Dit bedrag is niet opgenomen in de gemeentebegroting. 
De kans op het optreden van het risico achten wij gering. Bij de voorgaande edities zijn de 
door gemeenten afgegeven garanties niet nodig geweest. 
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V= verminderen; A= accepteren; B= beëindigen 

Voor een aantal zaken is het niet mogelijk om dit in een bedrag uit te drukken. In 
bovenstaande tabel is dit aangeduid met p.m. (pro memorie). 
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Berekening weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit geeft aan welke middelen wij beschikbaar hebben om eventuele 
tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande 
zaken. De weerstandscapaciteit wordt onderverdeeld in structureel en incidenteel. 
 
Structurele weerstandscapaciteit 
De structurele weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de: 
1. onbenutte belastingcapaciteit; 
2. post onvoorzien; 
3. vrije begrotingsruimte; 
4. structurele bezuinigingsmogelijkheden. 
 
1. Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de mogelijkheden die wij als gemeente nog 
hebben om onze belastingopbrengsten te verhogen binnen de wettelijke grenzen.  
 
De totale onbenutte belastingcapaciteit bedraagt: 
 

 
 
Toelichting onbenutte belastingcapaciteit. 
 
Onroerende zaakbelastingen 
Voor de OZB hanteren we de zogenaamde artikel 12 norm. Op basis van de meicirculaire 
2015 is deze norm 0,1889%. De onbenutte belastingcapaciteit is als volgt berekend. 
 

 
 
Afvalstoffenheffing 
Het uitgangspunt is volledige kostendekking. In de begroting 2016 is dit niet het geval. Er is 
sprake van een kostendekking van 87%. Dit betekent dat er sprake is van een onbenutte 
belastingcapaciteit van € 323.000 met betrekking tot de afvalstoffenheffing. Vanaf 2017 
wordt in de begroting uitgegaan van 100% kostendekkendheid. 
 
Rioolheffing 
Het uitgangspunt is volledige kostendekking. In de begroting 2016 is dit het geval. Dit 
betekent dat er  geen sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit met betrekking tot de 
rioolheffing. 
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Leges 
Bij de heffing van leges hanteren we volledige kostendekking als uitgangspunt. Van belang 
hierbij is dat het totale bedrag aan legesinkomsten de aan de leges toegerekende lasten 
volledig dekt. Wij kunnen deze kosten niet volledig in beeld brengen. Hiervoor is een 
verfijning van de huidige kostenverdeelsystematiek noodzakelijk. De onbenutte 
belastingcapaciteit kunnen wij daarom niet in een bedrag uitdrukken. In de tabel is dit 
aangeduid met p.m. (pro memorie). 
 
2. Post Onvoorzien 
In de begroting was € 100.000 geraamd als stelpost voor onvoorziene uitgaven. De actuele 
stand van deze stelpost (jaarrekening 2015) is € 40.000. 
 
3. Vrije begrotingsruimte 
Er is geen sprake van een structureel overschot in de begroting. Bij de bepaling van de 
weerstandscapaciteit is de vrije begrotingsruimte daarom niet meegenomen. 
 
4. Structurele bezuinigingsmogelijkheden 
Eventuele structurele bezuinigingsmogelijkheden zijn naar verwachting noodzakelijk om de 
begroting meerjarig financieel sluitend te maken. Er zijn geen structurele 
bezuinigingsmogelijkheden die ingezet worden als onderdeel van de structurele 
weerstandscapaciteit.  
 
Incidentele weerstandscapaciteit 
De incidentele weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de: 
1. algemene reserve; 
2. bestemmingsreserves, waarvan de bestemming nog kan worden gewijzigd; 
3. stille reserves; 
4. incidentele bezuinigingsmogelijkheden. 
 
1. Algemene reserve 
De stand van de algemene reserve per 31 december 2015 is € 10.017.200. 
 
2. Bestemmingsreserves 
Er zijn geen bestanddelen van de bestemmingsreserves beschikbaar als 
weerstandscapaciteit. 
 
3. Stille reserves 
Het gaat bij stille reserves om de overwaarde van gemeentelijke bezittingen die direct 
verkoopbaar zijn zonder dat de bedrijfsvoering of het gemeentelijke beleid hierdoor wordt 
beïnvloed. De overwaarde (stille reserve) betreft het verschil tussen de verwachte 
verkoopopbrengst (Woz-waarde met peildatum 1-1-2014) en de boekwaarde per 31 
december 2015. 
 
Wij hebben onze bezittingen beoordeeld op de benoemde uitgangspunten. Een groot deel 
van onze bezittingen is nodig voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van ons beleid. Ons 
gemeentehuis gebruiken we voor ons bestuur en de publieksservice. De onderwijs- en 
welzijnsgebouwen zijn beleidsmatig noodzakelijke voorzieningen. Er is derhalve geen sprake 
van stille reserves.  
 
4. Incidentele bezuinigingsmaatregelen  
Er is geen sprake van incidentele bezuinigingsmaatregelen die kunnen bijdragen aan de 
incidentele weerstandscapaciteit. 
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Totaaloverzicht weerstandscapaciteit 
De totale weerstandscapaciteit van de gemeente ziet er als volgt uit:  
 

 
In de periode 2015-2018 ontvangt de gemeente in het kader van de herindeling een 
frictiekostenvergoeding van het rijk van in totaal € 7,8 miljoen. Deze frictiekostenvergoeding 
leidt, los van overige mutaties, in de komende jaren tot een verbetering van de reservepositie 
van de gemeente en daarmee tot een verbetering van de ratio weerstandsvermogen. 
 
Ratio weerstandsvermogen 
Op basis van het risicoprofiel en de inventarisatie van de weerstandscapaciteit bepalen wij 
ons weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen drukken wij uit in een verhoudingsgetal. 
 

 
 
Op basis van de rekening 2015 ziet de weerstandsratio er als volgt uit: 
 

 
 
Wanneer de nog van het rijk te ontvangen frictiekostenvergoeding in de periode 2016-2018 
wordt meegewogen in de berekening van het weerstandsvermogen, dan bedraagt de ratio 
weerstandsvermogen 18.425.110 /3.559.000 = 5,18. 
 
Conclusie 
Onze weerstandsratio is positief en komt uit op een score van 3,85.  
 
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient dit genormeerd te worden. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van onderstaande waarderingstabel. Deze 
waarderingstabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement in 
samenwerking met de Universiteit Twente. Deze tabel wordt door diverse gemeenten 
gehanteerd en geeft een goed inzicht in de vraag of er genoeg weerstandscapaciteit is.  
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Tabel: Normering weerstandsvermogen   

Ratio 
weerstandsvermogen 

Betekenis 

> 2,0 Uitstekend 
1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 
1,0 < x < 1,4 Voldoende 
0,8 < x < 1,0 Matig 
0,6 < x < 0,8 Onvoldoende 
< 0,6 Ruim onvoldoende 

 
Met een weerstandsratio van 3,85 beschikken wij op dit moment over een uitstekend 
weerstandsvermogen. Er zijn voldoende middelen om de geïnventariseerde risico’s op te 
kunnen vangen.  
Financiële kengetallen  
Op grond van het onlangs gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) moeten gemeenten een vijftal financiële kengetallen opnemen in de 
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en de jaarstukken (in 
de begroting vanaf 2016, in het jaarverslag van de jaarrekening vanaf 2015). Het doel is om 
op deze wijze gemakkelijker inzicht te verschaffen in de financiële positie van de gemeente. 
 
De vijf kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt 
om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Ze geven inzicht in 
de financiële weer- en wendbaarheid. Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie 
moeten worden beoordeeld, is voorbehouden aan de raad. Hiervoor zijn geen algemene 
normen gegeven.  
 
Toelichting kengetallen 
De kengetallen betreffen:  

1a.  de netto schuldquote; 
1b.  de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 
2. de solvabiliteitsratio; 
3. de grondexploitatie; 
4. de structurele exploitatieruimte; 
5. de belastingcapaciteit. 

De kengetallen worden hieronder inhoudelijk toegelicht.  
 
Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten 
opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en 
aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze 
allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid 
gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te 
berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de 
exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.  
 
De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen 
als percentage van het totale balanstotaal verstaan. 
 
Kengetal grondexploitatie 
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) 
baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet 
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worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant beoordeelt ieder jaar bij de jaarrekening 
of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. 
 
Structurele exploitatieruimte 
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele 
ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de 
baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het 
structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen 
structurele en incidentele lasten. 
 
Belastingcapaciteit 
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de 
rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente. 
 
Berekening kengetallen  
 

 
 
Beoordeling kengetallen in relatie tot de financiële positie 
Zoals aangegeven bestaan er geen algemeen geldende of wettelijk voorgeschreven normen 
voor de beoordeling van de financiële kengetallen in relatie tot de financiële positie van de 
gemeente. Voor een afgewogen beoordeling van de financiële positie moeten de financiële 
kengetallen in hun onderlinge samenhang en binnen de specifieke context van de gemeente 
worden bezien.    
 
Om de beoordeling gemakkelijker te maken hebben wij in de laatste kolom van 
bovenstaande tabel een normering opgenomen. Deze normering is gelijk aan de normen die 
de provincie Gelderland in het kader van haar financiële toezichtsfunctie hanteert. Hierbij 
wordt gewerkt met de drie categorieën ‘A’, ‘B’ en ‘C’. Aan deze categorieën is geen 
kwalificatie gegeven, omdat normering in eerste instantie door de gemeente zelf plaats dient 
te vinden. Wel kan over het algemeen worden gesteld, dat categorie A het minst risicovol is 
en categorie C het meest.  
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In samenhang geven de voornoemde kengetallen een gematigd positief beeld van de 
financiële positie van de gemeente Groesbeek. De schuldpositie van de gemeente is op een 
aanvaardbaar niveau, er is sprake van enige onbenutte belastingcapaciteit en mede gelet op 
het weerstandsvermogen van de gemeente achten wij de gemeente voldoende in staat om 
eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen.  
 
Ten aanzien van de grondexploitaties geldt dat deze jaarlijks worden geactualiseerd en dat 
de waardering van de grondexploitaties wordt betrokken in het oordeel van de accountant 
ten aanzien van de getrouwheid van de jaarrekening. Dit oordeel is tot op heden positief. 
Waar nodig zijn voor voorziene exploitatietekorten afdoende voorzieningen getroffen.  
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Onderhoud kapitaalgoederen 

1. Inleiding 
 
In de openbare ruimte bevinden zich allerlei voorzieningen, zoals wegen, bomen, parken, 
riolering, speelplaatsen, enz. De openbare ruimte willen we in stand houden (onderhouden). 
Het waarom, hoe en wat van het onderhoud beschrijven we in deze paragraaf.  Bij 
maatregelen van groot onderhoud kan ook sprake zijn van herinrichting als gevolg van 
allerlei ontwikkelingen. In dat geval ligt er een duidelijk verband met ‘programma 2 Openbare 
ruimte’. 
 
We onderhouden de openbare ruimte binnen de kaders van beleidsplannen en 
beheerplannen. In de beleidsplannen zijn de onderhoudsniveaus beschreven waaraan de 
kwaliteit van de openbare ruimte moet voldoen (het ‘waarom’). Beheerplannen zeggen iets 
over de manier waarop de openbare ruimte wordt onderhouden zoals verzamelen 
infragegevens, manier van inspecteren, manier van onderhoud, kostenkengetallen, enz. (het 
‘hoe’). Programma’s geven concreet aan welke activiteiten, in welk jaar en tegen welke 
kosten worden uitgevoerd (het ‘wat’).  
 
Hoe verantwoorden we het onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen?  

- We geven eerst de kaders  en de onderhoudsniveaus aan.  
- Vervolgens analyseren  we  waar zich knelpunten voordoen en welke activiteiten de  

komende jaren nodig zijn.  
- Als laatste benoemen we enkele financiële aspecten  van de instandhouding van de 

kapitaalgoederen.  
 
2. kaders 
 
Het wettelijk kader voor het in stand houden van kapitaalgoederen is te vinden in het Besluit  
Begroting en Verantwoording (BBV).  
 
De gemeentelijke kaders zijn voor het jaar 2015 nog per afzonderlijke gemeente benoemd. 
Wanneer al beleid is opgesteld voor de nieuwe gemeente, is  dat in de kolom Berg en Dal 
vermeld (zie programma 2 Openbare ruimte). Andere beleidsplannen en beheerplannen 
worden naar behoefte  geharmoniseerd en daarmee ook geactualiseerd. In onderstaande 
schema is vermeld welk kaders de komende jaren geactualiseerd worden.  
   

sector gemeentelijke kaders jaar van 
actualisatie 

integraal Geen integrale kaders  

gebouwen Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2016-2018 

groen Basisvisie  groen vanaf 2017 

Beheerverordening begraafplaatsen 2015 

Bomenstructuurplan  2015 

Kapbeleid 2015 

spelen Vervangingsplan speelvoorzieningen 2015-2017 

water Waterplan  

GRP  2016-2020 

Samenwerkingsovereenkomst Werkeenheid regio 
Nijmegen 

vanaf 2015 

verkeer Verkeerscirculatieplan vanaf 2015 

Verkeersbeleidsplan 

Mobiliteitsplan 

wegen incl. Wegenbeheerplan  2015-2018 
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wegmeubilair, 
kunstwerken en 
verlichting 

Wegenbeleidsplan  2015-2018 

Verlichtingsbeheerplan  2015 

 

In 2015 zijn de onderstaande plannen vastgesteld: 
- " vervangingsplan speeltoestellen 2015 - 2017" 
-   "GRP 2016 - 2020"  
-  concept "verkeerscirculatieplan". Dit plan heeft inmiddels voor inspraak ter inzage 
gelegen en zal later in 2016 definitief door de Raad worden vastgesteld. 
 

 
Een belangrijk kader vormt het geheel van onderhoudsniveaus voor de onderdelen van de 
openbare ruimte.  In de onderstaande tabel is een samenvatting van die onderhoudsniveaus 
aangegeven. 
 

locatie  onderhoudsniveaus 

wegen groen water 

Millingen gemiddeld 6,7 A - 

Ubbergen C C  

stuwwal - - hoog 

rest - - basis 

Groesbeek gemiddeld 6,7 A - 

dorpscentra hoog  > 7,5 - - 

gebiedsontsluitingswegen hoog > 7,5 - - 

binnen bebouwde kom basis 5,5 – 
7,5 

- - 

buiten bebouwde kom laag 3,5 – 5,5 - - 

    

Berg en Dal gemiddeld 6,7 A conform 
Ubbergen 

 
 
In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat het niet meer mogelijk is om alle 
infrastructuur op A-kwaliteit te onderhouden; we moeten keuzes maken. De duurste 
beheergroepen zijn wegen/riolering en op afstand gevolgd door openbare verlichting (OV) en 
groen. De laatste twee beheergroepen zijn echter wel maatgevend voor de woonbeleving. 
Goed onderhouden groen trekt geen zwerfvuil aan en goede verlichting zorgt voor sociaal 
veilige wijken. Maximaal resultaat voor relatief weinig meerkosten. Besparingen op het 
duurdere wegonderhoud door te kiezen voor een iets lagere kwaliteit van de rijbanen vallen 
hierdoor minder op.  
 

De beheerplannen en onderhoudscontracten zijn inmiddels ingericht op de hierboven 
genoemde kwaliteitsniveaus. N.a.v. de themabespreking in de raad  werken we aan de 
hand van de inspectie wegen 2016 varianten uit, waarbij we voor de rijbanen in de 
woonwijken (1/3 deel van het areaal), kiezen voor het lage onderhoudsniveau. Voor 
dijkwegen en fietspaden BuBeKo gaan we daarentegen naar het hoge kwaliteitsniveau. 
Deze varianten zullen in 2016 ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. 

 
 
3. Analyse 
 
Om inzicht te krijgen of en in welke mate de vastgestelde onderhoudsniveaus daadwerkelijk 
worden gehaald, inspecteren we periodiek  de kwaliteit (bijvoorbeeld wegen eens per 2 jaar, 
riolering eens per 5 á 10 jaar) en worden de beleids- en beheerplannen geactualiseerd 
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(ongeveer eens per 3 jaar). Bij gebleken verschillen tussen ambitie en werkelijkheid nemen 
we maatregelen om de kwaliteit op het afgesproken peil te brengen. 
 
Op het huidige moment van samengaan en harmoniseren is geen exact beeld te geven van 
de werkelijke onderhoudsniveaus van alle arealen in de openbare ruimte. Wel hebben we 
een globaal inzicht in de onderhoudstoestand.  Enkele situaties vragen onze extra  
aandacht om geen achterstallig onderhoud te laten ontstaan. Die zijn hieronder genoemd. 
 

In 2015 zijn de dotaties aan de voorzieningen "onderhoud wegen" en "Openbare 
Verlichting" op basis van een eerste gecalculeerde inschatting verlaagd. Op basis van de 
werkelijke inspectieresultaten 2016 zal blijken of deze aannames reëel zijn geweest. 

 
 
integraal 
Veel woonwijken zijn aangelegd omstreeks de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De 
woningen en de openbare ruimte in die gebieden hebben een leeftijd van 55 á 65 jaar. Een 
leeftijd waarop veel ‘kapitaalgoederen’ het einde van de levensduur bereiken. Gezien de 
relatief grote omvang van het openbare areaal uit deze bouwperiode is te verwachten dat de 
komende jaren grote investeringen nodig zijn. Dit biedt ook kansen om de woon- en 
verblijfskwaliteit te verbeteren c.q. aan te passen aan de huidige tijd. 
 
 
gebouwen 
De afgelopen jaren zijn diverse veranderingen aan de gebouwen doorgevoerd en andere 
veranderingen zijn nog gaande. Het gaat om het gemeentehuis, de twee voormalige 
gemeentehuizen in Millingen en Ubbergen, de Bijenkorf (Millingen), de gemeentewerf 
(Millingen) en het beheerdersgebouw op de begraafplaats Vossengraaf (Millingen). Verder 
zijn de brandweerkazernes van de voormalige gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn 
en Ubbergen overgedragen aan de Veiligheidsregio. Over de toekomst van de Mallemolen 
(Groesbeek) is nog geen duidelijkheid.   
 
Het komende jaar zal het reguliere onderhoud plaatsvinden, voor een totaalbedrag van € 
324.000. 
Daarnaast staan de volgende renovaties op het programma: 

- Sporthal Heuvelland (Groesbeek): renovatie van de installaties waardoor wordt 
bespaard op de energiekosten; 

- Zwembad De Lubert (Groesbeek): bouwkundig groot onderhoud en renovatie van de 
installaties, waardoor tevens wordt bespaard op de energiekosten. De gemeenteraad 
van de voormalige gemeente Groesbeek heeft een krediet van € 285.000 
beschikbaar gesteld voor de eerste hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaamheden 
aan met name de installaties. Uitvoering in de zomer van 2015;  

- Sporthal De Duffelt (Millingen): vervangen van de vloer: in 2015 een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 115.000 

Voor deze drie renovaties worden nog concrete voorstellen voorbereid en zijn dus nog niet 
verwerkt in deze begroting. Het gaat naar verwachting om een totaalbedrag van € 720.000 
(zie onderstaande specificatie) 
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Woonplaats / gebouw Onderhoud 
€ 

Renovatie 
€  

Beek     
 

Gemeentewerf 25.000    tegelwerk vervangen 

Groesbeek      
 

Gemeentehuis 75.000    schilderwerk 2016 uitvoering 

Mallemolen 45.000    Voegen en schilderwerk 2016 

Sporthal Heuvelland   ( 200.000) Verduurzaming in uitvoering. 
2015: LED + zonneboilers Sporthal Heuvelland 15.000    

Sporthal Biga 10.000    regulier onderhoud uitgevoerd 

Kloosterstraat 7-9, jeugdsoos en 
fanfare 20.000    

Lekkages installaties, dak en  
kelder. Meerkosten 2015 

Zwembad De Lubert 285.000 (370.000) 1e fase uitgevoerd € 325.000 

Kekerdom     
 

Kulturhus 10.000    regulier onderhoud uitgevoerd 

Leuth     
 

Kulturhus 10.000    regulier onderhoud uitgevoerd 

Millingen aan de Rijn     
 

De Duffelt, sporthal en cultureel 
centrum 75.000    

Sportvloeren, vloerpotten en 
sectionaal-deuren vervangen. 
Klimaatregeling vernieuwen. 
Uitvoering 2016 

De Duffelt, sporthal en cultureel 
centrum    (150.000)  

Aula begraafplaats  5.000    in afwachting van bestemming 

Drenkelingengebouw 5.000    opknap als monument 

Opslag Molenveld 1.500    regulier onderhoud uitgevoerd 

Trouwzaal 2.500    regulier onderhoud uitgevoerd 

Kulturhus Den Ienloop 10.000    WC's en -vloer vervangen. 

Ooij     
 

Trafohuis 10.000    schilderwerk 2016 

Ubbergen     
 

Ubburch 5.000    in afwachting van bestemming 

Totaal 509.000  (720.000)  
 

onderhoud = regulier onderhoud, vastgelegd in contracten 
 

 
groen 
Het groenonderhoud en de onkruidbestrijding is bij de start van de nieuwe gemeente op het 
gewenste niveau. We merken dat de huidige middelen voor het renoveren van groen, voor 
boomcontroles en voor het toegenomen areaal niet geheel toereikend zijn.  De kosten 
worden voor een deel gecompenseerd door het omvormen van beplanting, met lagere 
onderhoudskosten als gevolg.  
 
We hebben geconstateerd dat er een explosieve groei is van uitheemse soorten (o.a. de 
Japanse duizendknoop), waardoor groenvoorzieningen op meerdere plekken wordt 
overwoekerd. Voor het bestrijden daarvan willen we gedurende enkele jaren fors inzetten. 
Binnen het huidige budget is daarvoor geen ruimte.   
Het gaat om meer dan 35 locaties, waarvan de meest opvallende hier genoemd: nabij de 
watergang aan de Boersteeg, de Meerwijkselaan, voormalige vuilstort Groesbeek, 
retentiegebied Nassaulaan, begraafplaats Heselenberg, de Galgenhei aan de Nieuweweg; 
maar ook op percelen van de Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek, Staatsbosbeheer, 
Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland die grenzen aan gemeentelijke percelen.           
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Door een intensieve bestrijding in de afgelopen jaren is de Japanse Duizendknoop op het 
merendeel van de locaties verdwenen. Er resteren  ± 10 plaatsen waar deze soort nog 
groeit. In de komende jaren zullen we alle locaties blijven inspecteren en de bestrijding 
onverminderd doorzetten. Naar verwachting gaat dit de komende jaren ± € 5.000 per jaar 
kosten. Waar nodig spreken wij de andere landschapbeheerders aan op hun rol in de 
bestrijding van deze soort. 

 
De stuurgroep herindeling heeft in het vierde kwartaal van 2014 besloten om het beheer van 
blad, veegvuil en onkruid op verharding niet op de markt te brengen, maar op te nemen in de 
aanbestedingsovereenkomst met Dar. Op basis van een nieuw opgesteld bestek, waarbij 
negen kleine opdrachten samengevoegd zijn, is een kostenraming opgesteld. Uitgangspunt 
hierbij is   vooral kwaliteitsverbetering in de vorm van preventief vuilbeheer. Door het vuil op 
verharding frequenter weg te nemen, zal onkruid minder snel ontwikkelen en worden de 
kosten voor extra vegen gecompenseerd door minder kosten voor onkruidbestrijding. Ook 
betekent minder vuil op verharding, minder vuil in kolken en geen overvolle zandvangen, met 
als gevolg afname voor de afvoer- en bergingscapaciteit van water. De 
prijsonderhandelingen met DAR zijn in januari en februari 2015 gevoerd en uitgangspunt 
hierbij is dat de som van de gezamenlijke budgetten van de drie voormalige gemeenten 
taakstellend is. 
 

Na enige aanloopproblemen heeft DAR de werkzaamheden redelijk/goed in de hand. Op 
het einde van het jaar was het eindresultaat ruim voldoende. In het komende jaar zal het 
naar alle verwachting ook tussentijds op orde zijn. Deze ervaringen waren voor ons 
voldoende aanleiding om ook het onderhoud van stedelijk groen bij DAR in te besteden. 
DAR zal A-kwaliteit leveren (en wij controleren hierop) en zij voert het werk uit met 25 
medewerkers uit het werkbedrijf (in het hoogseizoen; 's winters is dit aantal iets lager). De 
meerprijs hiervoor bedraagt ongeveer een ton/jaar. Door de integrale uitvoering van de 
groen-, veeg-, blad- en onkruidbestekken zal de totale kwaliteit van de openbare ruimte 
verder verbeteren. 

 
Onlangs zijn met name in Beek, Kekerdom, Ooij en Groesbeek enkele gebieden opnieuw 
ingericht waarbij natuurlijke ontwikkeling en waterbeheer een belangrijke rol spelen. In Beek 
vervult de groene leefruimte een belangrijke rol voor natuurbeleving - vooral door de aanleg 
van de Filosofenbeek - en voor het verblijven en recreëren van de bewoners. In Groesbeek 
geldt dit voor "het Groeske". Voor deze areaaluitbreidingen zijn nog geen beheerkosten 
bepaald. Het doel hierbij is om een flink deel bewonersparticipatie van de grond te krijgen 
 

Afgelopen jaar waren de totale budgetten voor het onderhoud en renovatie net voldoende 
om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. In 2016 is minder aanvullend renovatiebudget 
beschikbaar. Om op een zelfde niveau te blijven zullen de onderhoudsbudgetten in 2016 
moeten gaan stijgen. 
 
Er zijn afgelopen twee jaar forse areaal-uitbreidingen geweest: Bellevue, park Vossenhol, 
Hamersveld, Molenveld, Kulturhus Millingen, Kulturhus Leuth, Stekkenberg-west, 
Hüsenhoff, de Heijkant. Daarnaast zijn er enige forse landschapselementen in beheer 
gekomen: park Mariendaal, groene leefruimte Beek, 't Groeske, fietspad spoorlijn, Idylle 
Breedweg-oost, het Rensepaedje.  De totale kostenstijging is beperkt door veel gazon aan 
te leggen en elders bestaande heestervakken (deels) om te vormen naar gazon: 
- onderhoud plantsoenen: + € 20.000  
- onderhoud gazons: + € 10.000 
- onderhoud parken en landschapsvoorzieningen: + € 30.000 
- onderhoud bermen en sloten: + € 15.000 
De bewonersparticipatie is slechts voor een klein deel van de grond gekomen. 
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water 
Gemiddeld gezien is de riolering in de voormalige gemeente Groesbeek ongeveer 10 jaar 
ouder dan in voormalige gemeenten Millingen en Ubbergen. Er is gebleken dat de kwaliteit 
van de riolering op meerdere plekken in Groesbeek zeer matig is. In Beek en in Ubbergen 
zijn meerdere infiltratievoorzieningen op de stuwwal van matige kwaliteit. In het nieuwe 
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zullen we daar aandacht aan besteden en de (financiële) 
consequenties in beeld brengen. 22 oktober 2015 is het GRP vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
 
Wat betreft het beheer van de rioolgemalen loopt het traject van harmonisatie, waarbij we 
ons richten op efficiëntie en regionale samenwerking.   
 

In 2015 is een drietal grootschalige rioolrenovatiebestekken Groesbeek Noord van start 
gegaan. 70 Rioolstrengen worden "gerelined" (een kunststof binnenbuis aangebracht) en er 
wordt grootschalig plaatselijke reparaties aan rioolbuizen en huisaansluitingen gedaan. In 
het kader van het voorkomen van waterhinder is in de Mansberg een regenwaterriool 
vergroot. Op de stuwwal is gestart met een uitvoeringsplan voor het wegnemen/aanpassen 
van hindernissen (verkeersdrempels), herstel van infiltratievoorzieningen en het deels 
afwaterend leggen van rijbanen in de richting van de A-watergangen tussen de 
bebouwingsrand en de N325. Via de kadernota 2017 willen wij dit plan op het MIP 2017-
2020 zetten. Met het Waterschap Rivierenland maken wij afspraken over een pilot-project 
voor het gezamenlijk beheer van de eindgemalen in de gemeente. 

 
wegen 
Er zijn meerdere civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, keermuren, enz. waarvan 
nauwelijks bekend is wat de kwaliteit is. De belangrijkste risico’s zijn wel in kaart gebracht, 
maar het onderhoud gebeurt ad hoc. Het is van belang verder te inventariseren, inspecteren 
en een beheerplan op te stellen, waarbij de financiële consequenties worden aangegeven. 
Dit krijgt in de loop van 2016 zijn beslag. 
 
In de voormalige gemeente Groesbeek is de kwaliteit van de wegen (huidige niveau is 5,5) 
nog niet geheel op het gewenste niveau (gewenste niveau is 6,7). In 2014 is qua onderhoud 
extra ingezet op de gebiedsontsluitingswegen. In de voormalige gemeente Ubbergen zullen 
we op enkele onderdelen -  met een kleine achterstand - extra inspanning moeten leveren 
omdat vanwege de harmonisatie het gewenste onderhoudsniveau omhoog is gegaan. 
Overigens bleek dat hier het werkelijke kwaliteitsniveau (gemiddeld over het totale areaal) 
hoger ligt dan het indertijd gewenste kwaliteitsniveau.  
 

Een deel van het onderhoudsprogramma 2015 is uitgevoerd. Voor een aantal wegen was 
de kwaliteit nog voldoende om het onderhoud met nog minimaal een jaar uit te stellen. De 
weginspectie voorjaar 2016 geeft straks de actuele situatie weer. 

 
verlichting  
Het achterstallig onderhoud aan de verlichting is nog niet geheel weggewerkt. We gaan door 
met de renovaties en combineren dat met het aanbrengen van energiezuinige armaturen. 
Het gaat om het vervangen lampen (die veel energie verbruiken) door zogenaamde LED-
armaturen. We kiezen voor locaties met de hoogste urgentie. Zo zijn in Kekerdom alle oude 
masten en armaturen vervangen. In Leuth gebeurt hetzelfde bij de Margrietstraat en 
omliggende straten. De komende 10 jaren zal jaarlijks voor ongeveer € 160.000 aan 
verlichting in woonwijken worden vervangen en verbeterd. In 2016 zal het beheerplan OV 
2016-2020 voor Berg en Dal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. 
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In 2015 is onverminderd doorgegaan met het vervangen van verouderde armaturen en 
lichtmasten in woonwijken. Inmiddels is ongeveer 15% van de 5.500 lichtmasten in de 
gemeente Berg en Dal vervangen door duurzame (LED)-armaturen. Duurzaamheid vertaalt 
zich in lange levensduur van de armaturen, lage onderhouds- en energiekosten.  

 
 
4. Budgetten 
 
De beheerplannen worden vanaf 2015 opnieuw opgesteld, waarmee de dotaties vastgesteld 
worden. Voor 2015 zijn we uitgegaan van het totaal van de drie verschillende  begrotingen 
m.u.v. de dotatie in de voorziening openbare verlichting waar een bezuiniging van € 40.000 
is ingeboekt. 
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Financiering 
 
Inleiding 
Op grond van het BBV, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, moet 
er een paragraaf financiering worden opgesteld. In deze paragraaf staan de 
beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. 
 
Financieringsstatuut   
In het financieringsstatuut Groesbeek 2015 zijn door het college de richtlijnen vastgesteld 
voor het sturen en beheersen van, het verantwoorden over, en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico’s.  
 
Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) 
Met het vaststellen van de financiële verordening Groesbeek 2015 heeft de raad de kaders 
aangegeven voor de inrichting van de financiële functie en de uitgangspunten voor het 
financieel beleid en het financieel beheer. Daarbij is een relatie gelegd met het 
financieringsstatuut. 
 
Financieringspositie 
De financieringspositie van onze gemeente wordt onder andere beïnvloed door de 
bestaande, voor-genomen investeringen en de grondexploitatie (GREX). Aan de eigen 
financieringsmiddelen, met name bestemmingsreserves, werd 4,5% rente toegerekend. Bij 
het onderdeel GREX is een percentage aangehouden van 3% dat in overeenstemming is 
met de markt.  
 
Rentebeleid 
Zowel de kort - als de langlopende rente was in 2015 historisch laag. Om te voorkomen dat 
de overschrijding van de kasgeldlimiet langer dan 2 kwartalen voort duurt, is in juli 2015 
langlopend geld aangetrokken.  
In de begroting van 2015 hebben wij gerekend met een vaste rente van 4,5%, met 
uitzondering van de grondexploitatie (3%). Er zijn nieuwe richtlijnen in de Begroting Besluit 
en Verantwoording (BBV)aangekondigd. Naar verwachting is hier voor de zomer 2016 meer 
duidelijkheid over. De nota rentebeleid zal na de bekendmaking van deze richtlijnen worden 
aangepast en geharmoniseerd.  
 
Langlopende leningen  
Op 1 januari 2015 bedraagt het totaal aan opgenomen geldleningen ruim € 16 miljoen.  
In 2015 zijn een drietal langlopende geldleningen van elk 4 miljoen afgesloten met een 
looptijd van resp. 10, 20 en 40 jaar. 
Rekening houdend met de reguliere aflossingen wordt het totaalbedrag aan langlopende 
leningen op 31 december 2015 berekend op € 27 miljoen. 
 
Liquiditeitenplanning 
Per 31 december 2015 is er sprake van een liquiditeitstekort van circa € 4,9 miljoen. Dit 
bedrag ligt onder de kasgeldlimiet van 6,6 mln.  Het verloop van de liquiditeiten is sterk 
afhankelijk van de tijd en de mate waarin de voorgenomen investeringen feitelijk worden 
gerealiseerd. Per kwartaal zijn de liquiditeiten in beeld gebracht. 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is een door de Wet financiering decentrale overheden (Fido) 
voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op 
de korte schuld met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar. De norm van de 
kasgeldlimiet is bepaald op 8,50% van het begrotingstotaal, exclusief de mutaties met 
betrekking tot de reserves.  
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Voor 2015 bedraagt de limiet 8,50% van € 78 miljoen. Dit betekent dat onze gemeente bij 
een bedrag van € 6,6 miljoen (debet) verplicht is tot het aangaan van een vaste financiering. 
De provincie houdt toezicht op het kasgeldlimiet.  
Onze gemeente heeft in het eerste en tweede kwartaal 2015 de kasgeldlimiet overschreden. 
De kasgeldlimiet mag maximaal twee aaneengesloten kwartalen worden overschreden. 
Onze gemeente heeft in 2015 binnen de wettelijke kaders gehandeld.  
De overschrijding van het eerste en tweede kwartaal heeft niet tot kostenverhoging geleid. 
Door de negatieve rente van gemiddeld -0,20% bij het aantrekken van kort geld is er zelfs 
sprake van een opbrengst.   
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen, ofwel hoe 
meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting 
wordt voor renteschommelingen bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in dat de 
jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% 
van het begrotingstotaal ( =€ 15,6 miljoen). In 2015 was het renterisico op de vaste schuld, is 
de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen, 
slechts € 1 miljoen. Onze gemeente blijft voor 2015 dus ruim onder de renterisiconorm. 
 
Relatiebeheer  
De NV Bank voor Nederlandse Gemeenten is de huisbankier van de gemeente. 
Dit betekent dat nagenoeg al het gemeentelijk betalingsverkeer via deze bank loopt. Uit 
oogpunt van doelmatig kasbeheer trachten wij het contante geldverkeer zo veel mogelijk te 
beperken. 
 
Schatkistbankieren 
Per 15 december 2013 is Schatkistbankieren wettelijk verplicht. Dagelijks worden alle 
overtollige liquiditeiten boven een drempelbedrag verplicht afgeroomd en aangehouden in de 
schatkist bij het Ministerie van Financiën.  

Voor onze gemeente is de drempel afgerond € 719.000. 

Het doel van de deelname aan schatkistbankieren is om de EMU-schuld van de collectieve 
sector te verlagen. De decentrale overheden krijgen geen leenfaciliteit bij de schatkist. 
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Staat van herkomst en besteding van middelen (kasstroomoverzicht) 
 
Deze staat geeft inzicht van de achterliggende bronnen die de ingaande en 
uitgaande kasstromen hebben veroorzaakt. 
Operationele activiteiten bestaan uit transacties die veelal direct leiden tot opbrengsten 
en kosten. 
Investeringsactiviteiten zijn de investeringen in en de desinvesteringen van immateriële, 
materiële en financiële vaste activa. 
Financieringsactiviteiten bestaan uit de activiteiten ter financiering van de operationele 
en investeringsactiviteiten. 
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Bedrijfsvoering 

Inleiding 
Op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) bevat de paragraaf betreffende de bedrijfsvoering ten minste inzicht in de 
stand van zaken van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. 
 
Organisatieontwikkeling 
Natuurlijk hebben de medewerkers moeten wennen aan de nieuwe organisatie en de 
samenvoeging in het gemeentehuis in Groesbeek, maar terugkijkend kunnen we zeggen dat 
de samenvoeging voorspoedig is verlopen en dat de nieuwe organisatie goed van start is 
gegaan.  
De dienstverlening heeft niet tot nauwelijks te lijden gehad onder de herindeling. Vooral de 
telefonische bereikbaarheid verdiende aanvankelijk aandacht vanwege oplopende 
wachttijden. Dit had alles te maken met de nieuwe jeugd- en zorgtaken, maar dat is 
inmiddels opgelost. 
De decentralisatie van taken binnen het sociaal domein heeft er voor gezorgd dat onze 
organisatie voortdurend in beweging is geweest en is veranderd. Er zijn tal van aanvullende 
maatregelen in de structuur, de werkprocessen en de bezetting nodig geweest om aan de 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden te kunnen voldoen. En ook in 2016 zijn we op dat 
gebied nog niet klaar en uitontwikkeld.  
Steeds meer taken, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, worden op regionaal niveau 
uitgevoerd. Door deelname aan het bestuur van bijvoorbeeld de MGR en door zowel 
bestuurlijke als ambtelijke deelname aan regionaal overleg en regionale werkgroepen 
houden we de gewenste en benodigde invloed op de uitvoering van deze taken 
 
 
Personeelsbeleid 
De definitieve plaatsing van het personeel heeft in 2015 plaatsgevonden. Daarnaast hebben 
wij in 2015 onder meer de volgende zaken opgepakt: 

1. Opstellen van de lokale personele regelingen en de verordeningen 
2. De implementatie van het personeelsinformatiesysteem Afas  
3. De digitalisering van de personeelsdossiers, afronding vindt plaats in 2016 
4. Voorbereiding van de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) als 

pilotgemeente. De invoering hiervan heeft in 2015 tot een (verplichte) eenmalige last 
geleid van ca € 314.000. Dit is het opgebouwde vakantiegeld per 31 december 2015. 

5. De gesprekscyclus. 
6. In het verlengde daarvan is een start gemaakt met het Resultaatgedreven werken. 
7. Het nieuwe opleidingsplan. In 2016 krijgt dit een vervolg. 
8. Participatiebanen met de gemeente Berg en Dal als werkgever 

 
 
Formatie 
De formatie van de nieuwe organisatie is eind 2015 184,9 fte inclusief de flexibele schil. 
 
Formatie nieuwe organisatie uitgangspunt primaire begroting 2015: 177,3 fte 
De werkelijke formatie is in 2015 uitgekomen op     184,9 fte 
 
De formatie is met 7,6 fte toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename 
bij de afdeling dienstverlening om aan de telefonische bereikbaarheid te kunnen voldoen en  
uitbreiding bij de afdeling sociale zaken voor de consulenten inkomen. Tevens zijn er bij de 
definitieve plaatsing na de herindeling, de aanstellingen voor de deeltijdmedewerkers 
afgerond op halve uren.  
 
 



gemeente Groesbeek   102 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Nieuwe medewerkers 
In 2015 hebben wij 18 nieuwe medewerkers geworven en aangesteld. Dit betreft zowel 
invulling van de openstaande vacatures als vervanging van vertrokken medewerkers. 
 
Inhuur 
In de begroting 2015 was een stelpost inhuur opgenomen van € 406.000. 
Deze stelpost wordt ingezet als medewerkers tijdelijk uitvallen, als een vacature niet direct 
wordt ingevuld, als er tijdelijk extra capaciteit nodig is of als er specifieke capaciteit nodig is. 
 
In de Najaarsnota 2015 is deze stelpost verhoogd met € 120.000. Op het einde van het jaar 
had deze stelpost nog een saldo van € 44.000. Kortom: in 2015 is deze stelpost ingezet voor 
een bedrag van € 482.000. Dit is ongeveer 4,7% van de totale loonkosten in 2015. 
 
Bijzondere werkzaamheden 
 
Het jaar 2015 was het eerste jaar van de nieuwe gemeente na de herindeling. Veel 
werkzaamheden in 2015 stonden nog in het teken van die herindeling. Regelingen moesten 
worden geharmoniseerd en er zijn in 2015 twee begrotingen opgesteld, in februari voor het 
jaar 2015 en in november de "reguliere"begroting voor 2016. De eerste begroting 2015 was 
op veel onderdelen nog een "optelsom" van de 3 oude gemeenten. In de loop van 2015 is er 
een werkgroep van start gegaan met een nieuwe opzet van de begroting en de Planning & 
Control (P&C) cyclus. Het is de bedoeling om de P&C cyclus vanaf de programmabegroting 
2017 niet alleen inzichtelijker maar ook digitaal te presenteren. Uiteraard aangepast aan de 
nieuwe (landelijke) begrotingsregels (BBV) voor 2017. 
 
Daarnaast is er in 2015 veel energie gestoken in het sociaal domein. Het sociaal domein 
neemt binnen de gemeente een steeds belangrijkere plaats in. In deze jaarrekening vindt de 
verantwoording over het sociaal domein plaats in programma 4. 
 
 
Administratieve Organisatie 
In 2015 is het contract met de accountant Baker Tilly Berk afgesloten. 
De accountant adviseert ons over de administratieve organisatie via de management letter. 
Op basis van deze management letter hebben wij een bedrijfsvoeringsagenda opgesteld. 
Hierin is opgenomen wat er gedaan is met de adviezen van de accountant. 
  
Uiteraard waren voor 2015 de decentralisaties van het sociaal domein een belangrijk 
aandachtspunt. Het blijkt dat de gemeentes, de Sociale Verzekeringsbank en de 
zorgaanbieders de interne controle nog niet op de juiste manier op elkaar hebben 
afgestemd. Dit blijft in de komende jaren een onderwerp, waar veel aandacht voor is. 
 
Digitale dienstverlening 
De ontwikkelingen op het gebied van digitale informatievoorziening volgen elkaar in snel 
tempo op. De digitale ontwikkelingen zijn belangrijk voor onze dienstverlening en ook voor de 
inrichting van onze bedrijfsprocessen. De ambitie van het Rijk is dat in 2017 bedrijven en 
burgers zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen. Wij sluiten ons aan bij deze 
doelstelling. Ons dienstverleningsconcept hanteert dan ook als uitgangspunt: “digitaal doen, 
wat digitaal kan”. Onze website is daarbij een belangrijk toegangskanaal. Via de website 
kunnen burgers en bedrijven digitaal een afspraak inplannen, producten en diensten 
aanvragen en hebben ze toegang tot allerlei overheidsinformatie, over de gemeente, maar 
ook over zichzelf.   
 
De komende jaren staan in het teken van het verder invoeren van de NUP-bouwstenen 
(Nationaal UitvoeringsProgramma dienstverlening en e-overheid) zoals DigiD Machtigingen, 
eHerkenning, eformulieren, MijnOverheid. Ook de gemeentelijke website blijven we 
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doorontwikkelen. Het doel is een klantvriendelijke en efficiënte manier van communicatie tot 
stand te brengen tussen burgers, bedrijven en de gemeente. 
 
Deloitte heeft in 2015 voor het tweede jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest 
gebruikte producten voor burgers en bedrijven bij overheden onderzocht. Dat Berg en Dal 
hard werkt om digitaal te doen, wat digitaal kan, is terug te zien in de grote stijging op de 
ranglijst van de 392 gemeenten. Onze gemeente is in 2015 op de ranglijst Digitale 
volwassenheid gemeenten gestegen van plaats 296 naar plaats 63! 
 
Gegevensbeheer 
De gemeente is (gedeeltelijk) bronhouder van enkele belangrijke basisregistraties. De meest 
bekende zijn basisregistratie Personen (BRP), basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG) en de basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In 2015 zijn de 
basisregistraties van de drie voormalige gemeenten samengevoegd tot de basisregistraties 
van de nieuwe gemeente Groesbeek. In 2015 is de gemeentenaamswijziging doorgevoerd. 
Het implementeren van de basisregistratie Kadaster en het Handelsregister is in verband 
met de gemeentenaamswijziging uitgesteld tot medio 2016. Voor 2016 staat verder de 
implementatie van de WOZ en de Basisregistratie Ondergrond op de rol.  
 
Inkoop en Aanbesteding 
In december 2015 heeft het college de nota ‘Inkoopbeleid Berg en Dal 2016’ in concept 
vastgesteld en vrijgegeven voor de Inspraakprocedure. Er zijn geen inspraakreacties 
ingediend. Het inkoopbeleid wordt in 2016 definitief vastgesteld. Uitgangspunt van het 
inkoopbeleid is dat de ‘inkoopfunctie’ kan bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn: het stimuleren van de lokale economie en de 
lokale ondernemers, duurzaam inkopen, de verhoging van de arbeidsparticipatie door social 
return en het realiseren van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. 
 
Samenwerking 
Onze organisatie ontwikkelt zich steeds meer naar een gemeente die is gericht op het 
voeren van de regie. De nadruk komt te liggen bij het (zelf) bepalen van het te voeren beleid 
en de na te streven doelstellingen terwijl de bijbehorende uitvoeringstaken zoveel mogelijk 
worden overgedragen aan derden of worden ondergebracht in samenwerkingsverbanden. 
Het betreft de doorontwikkeling van reeds in gang gezet beleid en is als trend in 
gemeenteland terug te zien. In de afgelopen jaren zijn tal van concrete mogelijkheden van 
uitbesteding en regionale samenwerking onderzocht en concreet aangegaan. Inmiddels 
nemen we deel aan de belastingsamenwerking in Beuningen, via het belastingkantoor 
Munitax, hebben we de brandweer geregionaliseerd in de Veiligheidsregio Gelderland Zuid 
(VRGZ) en zijn de Wabotaken ondergebracht bij de omgevingsdienst regio Nijmegen 
(ODRN). Ook de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling waaronder het regionale 
Werkbedrijf en de regionale samenwerking op het gebied van ICT, is inmiddels van start 
gegaan. Onze medewerkers van het cluster Werk en het cluster ICT zijn per 1 april 2016 in 
dienst van deze nieuwe organisatie gekomen.  
 
Privacy 
In 2015 heeft de afdeling Sociale Zaken gewerkt aan het verbeteren van het veilig gebruik 
van de faciliteit Suwinet, door haar medewerkers. Het gaat dan om de uitwisseling met 
andere ketenpartners zoals Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), van 
privacygevoelige gegevens over o.a. arbeidsverleden en loon van inwoners ter vaststelling 
van het recht op een uitkering. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 
september 2015 een onderzoek gedaan naar het veilig gebruik van Suwinet binnen onze 
gemeente. Wij voldoen aan alle zeven normen voor het veilig gebruik van Suwinet. 
Onderstaand een overzicht van de ondernomen acties over 2015 gekoppeld aan de zeven 
landelijke veiligheidsnormen Suwinet.   
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1. Het informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan zijn goedgekeurd door het 
management en/of de directie en/ of door het college van B&W: Er is een specifiek op 
Suwinet gericht informatiebeveiligingsbeleid aanwezig en vastgesteld door B&W.  
 
2. Het veiligheidsbeleid, -plan en –passage worden uitgedragen: Het beveiligingsplan is 
centraal voor alle gebruikers beschikbaar. Er is het afgelopen jaar minimaal 2x een actie 
geweest om de gebruikers (opnieuw) te attenderen op het bestaan van het beveiligingsplan. 
 
3.  Veiligheidsbeleid, -plan of –passage worden jaarlijks geëvalueerd: De laatste evaluatie is 
minder dan een jaar geleden. De laatste evaluatie is een concrete actie van alle betrokken 
medewerkers geweest.  
 
4. Functiescheiding: Deze scheiding tussen functionarissen is gewaarborgd en schriftelijk 
vastgelegd in het beveiligingsplan.  
 
5. Security officer: Er is een medewerker verantwoordelijk gemaakt en er wordt gewerkt met 
een pdca (plan-do-check-act)-cyclus Suwinet.  
 
6.  Autorisatieprocedure: Er is een formeel vastgelegde autorisatieprocedure waarin functies 
van medewerkers aan autorisaties (wat mogen ze inzien in Suwinet) en rollen zijn 
gekoppeld. Het accountbestand is meerdere keren in 2015 gecontroleerd en aansluitend zijn 
er inactieve accounts verwijderd.  
 
7. Controle op toegang en gebruik: De security Officer heeft meerder keren een rapportage 
opgevraagd over het gebruik van Suwinet en controles uitgevoerd. De controles hebben 
geen aanleiding gegeven om nadere onderzoeken/maatregelen te treffen. 
 
Documentaire informatie voorziening (DIV) 
De organisatie van DIV is gericht op het digitaal verwerken en bewaren van 
archiefbescheiden waarbij de volgende uitgangspunten gelden: ordening, authenticiteit, 
context, toegankelijkheid en duurzaamheid archieven.  
 
De gemeente Berg en Dal heeft een archiefbewaarplaats in het gemeentehuis te Groesbeek, 
daarnaast is de archiefbewaarplaats van Nijmegen tijdelijk aangewezen voor de bewaring 
van archieven van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Berg en 
Dal heeft geen gemeentearchivaris benoemd zodat, ingevolge artikel 32 van de Archiefwet 
1995, de gemeentesecretaris de beheerder is van de archiefbewaarplaatsen van de 
gemeente Berg en Dal. De gemeente Berg en Dal maakt gebruik van de diensten van het 
Regionaal Archief Nijmegen voor het houden van audits en het maken van 
conceptjaarverslagen. In een audit wordt geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot het archief- en informatiebeheer. 
Berg en Dal loopt in de pas met de landelijke afspraken als het gaat om digitaal werken en 
digitale dienstverlening.  
 
Met betrekking tot verantwoord digitaal werken en archiveren moet er nog het nodige worden 
gedaan.  
 
Projecten 2015 DIV 
Digitalisering bouw- en milieudossiers 
Plan van aanpak en bestek Europese aanbesteding gereed in 2015, uitvoering in 2016.  
366 meter archief wordt conform wettelijke eisen digitaal gemaakt en voor meerdere partijen 
beschikbaar gesteld, zoals de ODRN, Munitax, DIV.  
 
Dienstverleningsovereenkomst en SLA Regionaal Archief Nijmegen (RAN)  
Gerealiseerd en ondertekend. 



gemeente Groesbeek   105 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

 
Mandaatregeling archief ODRN 
Gerealiseerd in 2015. 
 
Archiefverordening gemeente Berg en Dal  
Gerealiseerd 2015. 
 
NEN 2082, en RODIN ( referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer) 
Twee audit onderzoeken in het kader van digitale informatievoorziening, opgestart in 2015, 
afronding in 2016. 
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Verbonden partijen 

Inleiding 
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), titel 
2.3., artikel 15, dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan derderechts-
personen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Er zijn immers 
bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's, die uit gemeenschappelijke 
regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen of verenigingen of andere overeenkomsten 
kunnen voortvloeien. Om te spreken van een verbonden partij, dient de gemeente zowel een 
bestuurlijk als een financieel belang in de betreffende partij te hebben. De paragrafen 
betreffende de verbonden partijen dient ten minste te bevatten:  

a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de begroting; 

b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 
c. de lijst van verbonden partijen. 

 
Bestuurlijk belang 
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een bestuurlijke 
participatie of het hebben van stemrecht. Het uitoefenen van bestuurlijke invloed op het 
bestuur van een bestuurlijk verbonden organisatie door de gemeente is er op gericht het 
publieke belang te dienen. In het nastreven van het publieke belang dient de reden gelegen 
te zijn van het aangaan van een relatie met een derde rechtspersoon. 
 
Financieel belang 
Alleen een bestuurlijk belang maakt een partij nog geen zogenaamde verbonden partij, 
daarvoor is ook een financieel belang vereist. Onder financieel belang worden niet alleen 
eigendomsrechten, zoals die voortvloeien uit het bezit van aandelen begrepen, maar ook 
constructies als het verstrekken van leningen, het verlenen van subsidies en het stellen van 
garanties. 
 
Centraal advies 
Met de gemeente Nijmegen zijn afspraken gemaakt over de advisering van begroting- en 
rekeningstukken van de volgende  gemeenschappelijke regelingen: 

 GGD Gelderland Zuid 

 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

 BREED 

 Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) 

 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) 

 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) 
 Vanuit de afdeling stadscontrol van de gemeente Nijmegen wordt een advies uitgebracht 
aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen en aan de gemeentebesturen. Ook 
komen de adviezen altijd terecht bij een centrale coördinator per gemeente. De gemeenten 
zijn uiteraard vrij om dit advies over te nemen, te amenderen of te negeren. De uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid over begroting- en rekeningstukken ligt bij het algemeen bestuur 
van de GR. 
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Lijst verbonden partijen      Bedragen x € 1.000 

Verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage 2015 Product 

Euregio Rijn Waal Kleve -9 005.00 Bestuurlijke 
samenwerking 

Gemeenschappelijk 
orgaan en de Triple 
Helix (voorheen 
Stadsregio) 

Nijmegen -105 005.00 Bestuurlijke 
samenwerking 

Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid 

Nijmegen -1.970 120.00 Regionale 
brandweer 

Vitens Arnhem 39 330.00 Nutsbedrijven 

Stichting RBT-KAN Elst -45 560.10 Recreatie en 
toerisme 

Grenzland Draisine 
GMBH 

Kranenburg -30 560.10 Recreatie en 
toerisme 

Instituut Bijzonder 
Onderzoek(IBO) 

Wijchen -86 
 

610.00 Wet Buig 

GGD-Gelderland Zuid Nijmegen -914 714.00 
Basisgezondheidszorg 

Dar NV Nijmegen  -1.664 721.00 Afval 

ODRN Nijmegen -1.382 723.00 
Milieuactiviteiten en 
822.00 Bouw 

Nazorg Bodem Holding 
BV 

Ede - 723.00 
Milieuactiviteiten 

Milieusamenwerking en 
afvalverwerking regio 
Nijmegen(MARN) 

Nijmegen 62 723.00 
Milieuactiviteiten 

Bank voor Nederlandse 
Gemeenten 

Den Haag 59 913.00 Beleggingen 

Belastingsamenwerking
(Munitax) 

Beuningen -560 
 

Diverse 

MGR Rijk van Nijmegen 
 

Nijmegen -891 623.01 Participatiewet  

GR Breed Nijmegen -5.454 
 

611.00 Sociale 
werkvoorziening 

Leisurelands Arnhem - 913.00 Beleggingen 

 
Toelichting verbonden partijen 
 
Euregio Rijn Waal 
 
Doelstelling 
Stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duits 
grensgebied. 
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Burgemeester dhr. M. Slinkman (Euregioraad) 
 Raadslid mevr. M. ten Doesschate 

Raadslid dhr. R. Houkes 
Raadslid mevr. T. Vorderman(plaatsvervangend lid) 

Financieel belang 

 Gemeentelijke bijdrage in 2015  € 8.750 

 Jaarrekening 2014 Euregio 



gemeente Groesbeek   108 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

            Eigen vermogen: 
 per 01-01-2014 € 1.307.417   
 per 31-12-2014  € 1.313.771 
  
 Vreemd vermogen: 
 per 01-01-2014 € 2.462.158 
 per 31-12-2014 € 2.814.407 
 
           Resultaat 2014 €        6.353 
Ontwikkelingen 
De versterking van grensoverschrijdende samenwerking geldt voor vele beleidsterreinen 
zoals economische ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt, cultuur en sport, toerisme en 
recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud en landschapsbeheer en 
sociale zaken. 
 
Gemeenschappelijk Orgaan en de Triple Helix (voorheen Stadsregio) 
Per 1 juli 2015 is de Stadsregio Arnhem-Nijmegen opgeheven. De Stadsregio-gemeenten 
hebben aangegeven te willen blijven samenwerken/afstemmen op bepaalde werkvelden. 
Hiervoor is een nieuwe samenwerkingsvorm opgericht. 
 
Doelstelling 
Samenwerking van de deelnemende gemeenten op het gebied van mobiliteit, economie en 
wonen. 
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Burgemeester dhr. M.Slinkman 
Financieel belang 

 De bijdrage in 2015 ad € 105.322  is bepaald op basis van het aantal inwoners. De 
bijdrage per inwoner bedraagt € 3,07  

Ontwikkelingen 
Kalenderjaar 2015 stond in het teken van de afbouw van de Stadsregio en het opbouwen 
van een nieuwe lichte vorm van samenwerking. Uiteindelijk is dit het Gemeenschappelijk 
Orgaan geworden. 
 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
 
Doelstelling 
Vanaf 1-1-2013 is de gemeentelijke brandweerorganisatie opgeheven en de gemeentelijke 
brandweerzorg (incl. ambulancevervoer) is per die datum ondergebracht in de 
Veiligheidsregio Gelderland Zuid. De VRGZ behartigt de belangen van de deelnemende 
gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid.  
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Burgemeester dhr. M.Slinkman 
Financieel belang 

 Gemeentelijke bijdrage in 2015  € 1.969.988 

 Concept jaarrekening 2015 VRGZ 
            Eigen vermogen: 
 per 01-01-2015 €  5.881.000 
 per 31-12-2015 €  6.023.000 
 
           Vreemd vermogen: 

per 01-01-2015 € 46.070.000   
 per 31-12-2015 € 68.611.000 

Resultaat 2015 € 356.000 
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Ontwikkelingen 
In het jaar 2015 zijn er geen beleidsbesluiten geweest die hebben geleid tot een extra 
financiële uitzetting.  
Sommige gemeentelijke bijdragen zijn veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Oorzaak hiervan was dat er correcties zijn aangebracht als gevolg van de financiële 
consequenties die voortvloeiden uit de besluitvorming rondom de huisvesting van de 
brandweer. Al deze consequenties, die bekend zijn, zijn per gemeente verwerkt.  
In de begroting 2015 is zo veel mogelijk rekening gehouden met toen voorzienbare 
ontwikkelingen die op de veiligheidsregio afkwamen. Voor een aantal hiervan gold toen dat 
de beleidsmatige en financiële consequenties voor de veiligheidsregio nog onduidelijk waren. 
Hieronder worden deze ontwikkelingen genoemd.  
Het algemeen bestuur van de VRGZ heeft in 2015 beleidsbesluiten genomen over de 
volgende onderwerpen:  
· Instrument Ruimtelijke Veiligheid.  

· Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan: consultatie van gemeenteraden en 
definitieve vaststelling in 2016.  

· Doorontwikkeling brandweer.  

· Operationeel woordvoerders CoPI (crisiscommunicatie op de locatie van het incident).  

· Verrichten van een onderzoek naar alternatieve verdeelsystematiek gemeentelijke 
bijdragen aan de VRGZ.  

· Uitvoering van de projecten Strategische Agenda Veiligheidsberaad.  
 
De financiële consequenties van deze besluiten waren voor een deel voorzien in de 
begroting 2015 en voor de besluiten waarvoor dit niet het geval was hebben die besluiten 
niet geleid tot financiële uitzetting  
 
Vitens 
 
Doelstelling 
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en voorziet 5,5 miljoen zakelijke en 
particuliere klanten elke dag opnieuw van schoon en veilig drinkwater. Drinkwater dat wordt 
gewonnen uit grondwater. Vitens wil de kosten van de drinkwaterwinning, -zuivering en -
levering zo laag mogelijk houden en investeert in procesoptimalisatie en innovatie. 
Daarnaast staat de verduurzaming van het totale drinkwaterproces hoog op de agenda. 
Bestuurlijk belang 

 Via het aandelenbezit is Groesbeek vertegenwoordigd in de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (AVA). Hierdoor is er een relatief beperkte invloed op het 
dividendbeleid en op de vaststelling van de watertarieven. 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Burgemeester dhr.M.Slinkman 
Financiële gegevens 

 De gemeente heeft 13.352 aandelen Vitens. In 2015 is € 38.854 aan dividend 
ontvangen. 

 Jaarrekening 2014 Vitens 
            Eigen vermogen: 
 per 01-01-2014 €   438.300.000 
 per 31-12-2014 €   421.200.000 
 
           Vreemd vermogen 
 per 01-01-2014 € 1.273.500.000  
 per 31-12-2014 € 1.292.500.000 
 
           Resultaat 2014 €      42.100.000 
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Ontwikkelingen 
Vitens N.V. heeft als publieke onderneming een bijdrage te leveren aan het verlagen van de 
maatschappelijke kosten. De unieke positie als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk 
monopolie brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke 
aandeelhouders op een verantwoorde wijze te besteden. 
 
 
Stichting RBT/KAN 
 
 
Doelstelling 
Het doel van het RBT/KAN is om door middel van(vernieuwende) marketing en promotie-
inspanningen meer bezoekers te genereren die langer blijven en meer besteden en tot 
herhalingsbezoek overgaan, teneinde het toeristisch marktaandeel van de regio Arnhem 
Nijmegen in het algemeen en dat van de diverse deelgebieden in het bijzonder te vergroten. 
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder mevr. S.Fleuren 
Financieel belang 

 Gemeentelijke bijdrage in 2015 is € 45.232 is bepaald op basis van het aantal 
inwoners. 

            De bijdrage per inwoner bedraagt 1,32 

 Jaarrekening 2014 RBTKAN 
            Eigen vermogen: 
 per 01-01-2014 € -294.457   
 per 31-12-2014 € -184.276 
 

Resultaat 2014 €  110.181 
Ontwikkelingen 
RBT/KAN heeft samen met het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) Regiomarketing 
Gelderland opgericht voor de toeristische marketing van beide regio’s. 
 
 
Grenzland Draisine GMBH 
 
Doelstelling 
Toeristische exploitatie vanaf 2008 van het spoortracé Groesbeek-Kranenburg-Kleve. 
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder mevr. S. Fleuren 

Raadslid dhr. H.Peters 
 Raadslid dhr. J.Peters(plaatsvervangend lid) 
Financieel belang 

 Bij de oprichting is door elk van de deelnemende gemeenten € 10.000 ingelegd 

 In 2015 is een eenmalige exploitatiebijdrage verstrekt van € 30.000  
Ontwikkelingen 
De gemeente maakt zich zorgen over de continuïteit van de onderneming. 
De exploitatiebijdrage is dan ook toegekend onder de volgende 2 voorwaarden: 
1.Doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering. Meer sturing op positief 
bedrijfsresultaat  
   is noodzakelijk 
2.Meer promotie voor de draisine op de Nederlandse markt 
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Instituut Bijzonder Onderzoek 
 
Doelstelling 
Het Instituut Bijzonder Onderzoek werkt vanuit de centrumgemeente Wijchen, voor de 
gemeenten Beuningen, Heumen, en Berg en Dal, op het terrein van de opsporing van 
uitkeringsfraude. 
 Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder dhr. S.Thijssen 
Financieel belang 

 Bijdrage in 2015 is  € 85.648 
De gemeente draagt bij op basis van het inwoneraantal en het aantal afgegeven 
opdrachten in de verhouding 50:50 

 Jaarrekening 2014 IBO 
Eigen vermogen: 

 per 01-01-2014 €     13.495 
 per 31-12-2014 €     10.794 
 
           Vreemd vermogen: 
 per 01-01-2014 €   185.437 
 per 31-12-2014 €   476.215 
 
           Resultaat 2014: 

Ieder jaar worden de door IBO gemaakte kosten integraal afgerekend met de 
deelnemende gemeenten zodat het resultaat telkens per saldo nihil is. 

 
 
GGD-Gelderland Zuid 
 
Doelstelling 
Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van de burgers te bevorderen en te 
beschermen. Naast de verantwoordelijkheid voor de jeugdgezondheidszorg en 
infectieziektebestrijding is deze er ook voor de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. 
Bestuurlijk belang 

 Deelnemende gemeenten hebben ieder een zetel in het algemeen bestuur 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder dhr. S.Thijssen 
Financieel belang 

 Bijdrage voor 2015 is  € 913.819 

 Concept jaarrekening 2015 GGD 
            Eigen vermogen: 
 per 01-01-2015 € 1.813.000 
 per 31-12-2015 € 1.110.000 
 
           Vreemd vermogen: 
 per 01-01-2015 € 6.169.000  
 per 31-12-2015 € 6.038.000 
 
           Resultaat 2015          -€    173.000  
Ontwikkelingen 
De GGD Gelderland-Zuid werkt aan een Meerjarenstrategie 2016-2019. De GGD is een 
partner op het gebied van gezonde jeugd, richt zich op preventie in het sociaal domein, werkt 
samen met andere partijen aan sociale veiligheid en levert een bijdrage aan een veilige en 
gezonde leefomgeving. 
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Dar NV 
 
Doelstelling 
Samen met andere regiogemeenten is er nu een intensieve samenwerking op het 
gebied van afvalbeheer. Het is de bedoeling de komende jaren het afvalbeheer verder te 
verduurzamen en schaalvoordelen te realiseren.  
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder dhr. S.Thijssen 
Financieel belang 

 De kosten voor de inzameling van afval in 2015 zijn € 1.664.320 

 Jaarrekening 2014 Dar 
            Eigen vermogen: 
 per 01-01-2014 € 13.956.000  
 per 31-12-2014 € 13.361.000  
 
           Vreemd vermogen: 
 per 01-01-2014 € 12.163.000   
 per 31-12-2014 € 12.974.000  
 

 Resultaat 2014     €      468.000   
 
Ontwikkelingen 
Door de bundeling van kennis van de uitvoering en afvalbeleid bij DAR wordt de regionale 
afvalsamenwerking versterkt. Dit geeft een impuls aan het afvalbeleid. Het wordt 
eenvoudiger om de ambities en gewenste innovaties rondom duurzaam afvalbeheer te 
realiseren. Innovatie vraagt immers kennis, kennis vraagt schaalgrootte. Een gezamenlijke 
aanpak kan, mits goed uitgevoerd, ook op een efficiëntere manier gebeuren. Door de grotere 
schaal (gemeente Nijmegen zorgt voor een verdubbeling van de schaalgrootte) kunnen meer 
financiële en kwaliteitsvoordelen behaald worden. Ook zijn er synergievoordelen te behalen 
bij de inzameling. De inzamelroute hoeft immers niet op te houden bij een gemeentegrens. 
Voor sommige afvalstromen is er echter eerst wel een zekere harmonisatie nodig in de 
inzamelmethodiek. Een synergievoordeel is zeker te behalen bij een regionale infrastructuur 
van milieustraten. Als aandeelhouder is de gemeente verbonden aan één partij. Dit geeft 
meer stabiliteit in de begroting en in de communicatie naar de burger. Een nadeel van het 
aansluiten bij een regionaal afvalbedrijf is een verlies van marktwerking. De regiogemeenten 
hebben vooraf daarom de eis van marktconforme tarieven neergelegd. De marktconformiteit 
is gewaarborgd door van DAR een hybride organisatie te maken die met een bepaalde basis 
aan capaciteit en know how de inzamelactiviteiten rond restafval/gft en kunststof zoveel 
mogelijk aan de markt overlaat. Er is een sturingsinstrument bepaald, waarbij op hoofdlijnen 
DAR circa 35% van de inzamelactiviteiten rond restafval/gft en kunststof aan de markt 
overlaat. Dit betekent dat gemeenten de zekerheid hebben dat bij een imperfecte markt de 
tarieven niet onverwacht zullen stijgen. DAR functioneert immers als tariefplafond. Aan de 
onderkant kunnen gemeenten binnen de toekomstige DAR wel profiteren van de 
(incidentele) marktvoordelen zolang deze wel functioneert. Het inzetten van DAR als 
gezamenlijk regiebedrijf c.q. hybride organisatie geeft regiogemeenten een gezamenlijk 
instrument in handen om de regionale afvalsamenwerking te intensiveren. Daarmee worden 
op een meer gestructureerde manier synergie- en efficiencyvoordelen gerealiseerd. Hierbij 
wordt ook gedacht aan voordelen op andere gebieden zoals sociale werkgelegenheid. 
Inmiddels worden er ook IBOR(Integraal Beheer Openbare Ruimte)-taken door de DAR 
uitgevoerd; in combinatie met inzet van medewerkers van BREED. 
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ODRN 
 
Doelstelling 
De voormalige MUG gemeenten zijn vanaf 1 april 2013 deelnemer aan de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN). 
De ODRN is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de 
deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving, in het kader van het 
omgevingsrecht, waarbij de deelnemers in ieder geval de basistaken onderbrengen bij het 
openbaar lichaam.  
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder dhr. S.Thijssen 
Financieel belang 

 De  bijdrage voor 2015 voor milieuactiviteiten is € 372.003. De bijdrage voor 
bouwactiviteiten is  € 1.010.000 

 Concept jaarrekening 2015 ODRN 
 Eigen vermogen: 
 per 01-01-2015 € 723.691 
 per 31-12-2015 € 968.144 
  
 Vreemd vermogen: 
 per 01-01-2015 € 3.336.566 
 per 31-12-2015 € 2.809.427 
 Resultaat 2015 €    768.144 
Ontwikkelingen 
In de visie en missie van de ODRN is aangegeven dat de opgedragen taken op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving zodanig worden uitgevoerd dat deze 
dienstbaar zijn aan een veilige fysieke leefomgeving. Hierbij vindt de uitvoering plaats op 
kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant. Extra aandacht wordt hierbij 
gegeven aan de risicovolle (bedrijfs)activiteiten in het kader van het toezicht op majeure 
risicobedrijven (o.a. BRZO) en de vergunningverlening bij complexe bedrijven. 
Vanaf 2016 wordt overgegaan op outputfinanciering. 
 
Milieusamenwerking regio Nijmegen (MARN) 
 
Doelstelling 
De Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen is een samenwerking tussen 
een tiental gemeenten in de regio Nijmegen. Deze samenwerking van de aan de MARN 
deelnemende gemeenten richt zich op het brede terrein van milieu. De GR 
Milieusamenwerking afvalverwerking regio Nijmegen is de aandeelhouder van de ARN BV, 
die de afvalverwerkingsinstallatie exploiteert.   
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder dhr. S.Thijssen 
Financieel belang 

 In 2015 is van de MARN een afrekening exploitatieresultaat 2014 ontvangen van  
€ 62.623. 

 Eigen vermogen: 
 per 01-01-2015 €  751.484 
 per 31-12-2015 €  541.413 

 Vreemd vermogen: 
 per 01-01-2015 € 2.085.186 

per 31-12-2015 € 2.078.999 

 Resultaat 2015 €    421.232 
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Ontwikkelingen 
De MARN is in ombouw naar een netwerkorganisatie. Het is de bedoeling dat deelnemende 
gemeenten via dit netwerk taken op het beleidsterrein milieu verwezenlijken. De MARN 
verschaft ondersteuning bij de coördinatie. Het voorzitterschap voor het Klimaatbeleid is 
ondergebracht bij een medewerker van de gemeente Wijchen, het voorzitterschap van het 
Afvalberaad is ondergebracht bij een medewerker van de gemeente Heumen en het 
voorzitterschap van het Bodemberaad is ondergebracht bij een medewerker van Nijmegen. 
 
Bank voor Nederlandse gemeenten 
 
Doelstelling 
Primaire doelstelling van de BNG is uitoefening van het bankbedrijf ten dienste van 
overheden 
Missie en strategie hierbij zijn: 
-behoud van een substantieel marktaandeel in de Nederlandse(semi)publieke sector; 
-behalen van een redelijke rendement voor aandeelhouders; 
-behoud van een excellente kredietwaardigheid. 
Bestuurlijk belang 

 Aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen welke zij 
bezitten 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder mevr. S.Fleuren 
Financieel belang 

 Groesbeek (Berg en Dal) heeft 103.116 aandelen BNG. In 2015 is  € 58.776 aan 
dividend ontvangen. 

 Over het jaar 2015 heeft de BNG een nettowinst behaald van € 226 mln. 
 Voorstel is 25% hiervan als dividend uit te keren aan de aandeelhouders. 
  
 
Belastingsamenwerking (Munitax) 
 
Doelstelling 
De gemeente is een van de deelnemers aan de Regeling Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Beuningen (Munitax).  
Deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan ter behartiging van het belang van een 
goede uitvoering van de taken van de deelnemende gemeenten op het gebied van  het 
heffen en invorderen van gemeentelijke rechten en belastingen  en de uitvoering van de Wet 
WOZ. 
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder mevr. S.Fleuren 
Financieel belang 

 De bijdrage in 2015 is € 560.494 

 Concept jaarrekening 2015 Munitax 
 Resultaat 2015 €      69.979  
 Omzet   € 2.442.244 
Beleid en ontwikkelingen 
In de dienstverleningsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de kwaliteitsnormen 
die worden gehanteerd bij: 

- de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aanslagen die worden opgelegd;  
- de termijnen die worden gehanteerd voor afhandeling van de bezwaar- en 

beroepschriften; 
- De tijdige verwerking van betalingen en betalingsregelingen; 
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- De termijnen waarbinnen de verzoeken om kwijtscheldingen moeten zijn  
afgehandeld; 

- De werkzaamheden met betrekking tot de dwanginvordering en de termijnen en 
kwaliteitsnormen die hierbij worden gehanteerd. 

Munitax levert tweemaal per jaar een managementrapportage waarin verantwoording wordt 
afgelegd over de gemaakte afspraken. 
De gemeente heeft verplichtingen wat betreft: 

- aanlevering van de vastgestelde belastingverordeningen; 
- gereedgemelde omgevingsvergunningen; milieuvergunningen en vastgestelde 

bestemmingsplannen; 
      -     mutaties uit BRP (Basisregistratie personen) en BAG (Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen). 
 
 
MGR Regio Rijk van Nijmegen 
 
Doelstelling 
Het werkbedrijf is als eerste module van de MGR per 1 januari 2015 van start gegaan. Met 
het werkbedrijf worden door de deelnemende gemeenten, het SW-bedrijf-Breed, het UWV en 
andere organisaties de handen ineen geslagen om de doelstellingen uit de Participatiewet te 
realiseren. Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt waarbij zoveel mogelijk 
mensen aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. 
Per 1 januari 2016 is de module ICT toegevoegd aan de MGR, mits de raden van de 
deelnemende gemeenten de wijziging van de MGR vaststellen. 
Doelstelling van de samenwerking in deze module is om te komen tot een efficiënte 
uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de 
dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt. 
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder mevr. S.Fleuren 
 Wethouder dhr. S.Thijssen 
 Raadslid dhr. T.Hoeken(agendacommissie) 
Financieel belang 

 Bijdrage 2015 voor het werkbedrijf is € 890.911  

 Concept jaarrekening 2015 MGR 
 Eigen vermogen: 
 per 01-01-2015 n.v.t. 
 per 31-12-2015 €     239.000 
 
 Vreemd vermogen: 
 per 01-01-2015 €        42.000 
 per 31-12-2015 € 22.202.000 
 
 Resultaat 2015 €      239.000 
Beleid en ontwikkelingen 
module Werkbedrijf 

 Basisdienstverlening: 
a. Het ondersteunen bij de arbeidsinschakeling van personen uit de doelgroep van de 

Pw, Ioaw, Ioaz zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a Pw, artikel 34 eerste lid, 
onder a Ioaw en artikel 34 eerste lid, onder a Ioaz en de rechtsopvolgers van deze 
wetten en de doelgroep loonkostensubsidie.  

b. Het aanbieden van voorzieningen gericht op de arbeidsinschakeling aan de personen 
uit de onder a. genoemde doelgroep.  



gemeente Groesbeek   116 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

c. Het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke doelgroep, indien 
noodzakelijk.  

d. Het uitvoeren of inkopen van trajecten, projecten of voorzieningen met een 
zelfstandig karakter voor mensen met een beperking die (loonvormende) arbeid 
verrichten, in een niet-vrijblijvende sfeer, waarbij zowel kwaliteits- en kwantiteitseisen 
aan de productie of diensten worden gesteld op grond van de Wmo 2015.  

e. Het uitvoeren van de voormalige Wsw, zoals deze gold voor 1 januari 2015 en de op 
deze wet gebaseerde uitvoeringsregelingen.  

f. Coördinerende, adviserende en ondersteunende taken die in verband staan met de 
uitvoerende taken van de basisdienstverlening.  

• Maatwerkafspraken 
• Meerwerkafspraken en  
• Platformfunctie. 
 

 
module IRvN 
Het verwezenlijken van de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het gehele 
terrein van de ICT- infrastructuur en -voorzieningen van alle deelnemende gemeenten. 
Met ingang van 1 april 2016 zijn de medewerkers geplaatst bij de module IRvN. 
 
 
GR Breed 
 
Doelstelling 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw). De Wsw voorziet in werk onder aangepaste omstandigheden voor mensen met een 
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. De gemeenten Nijmegen, Beuningen, 
Druten, Groesbeek, Heumen, Wijchen en West Maas en Waal werken bij de uitvoering van 
de Wsw samen in de ‘Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven’. Breed is als openbaar 
lichaam van de gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor de uitvoering.  
Met ingang van 2016 wordt Breed ondergebracht bij het werkbedrijf. De GR Breed zal in de 
loop van 2016 worden geliquideerd. 
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder mevr. S.Fleuren 
Financiële belang 

 Voor de uitvoering van de Wsw is in 2015 vanuit het Rijk € 5.344.226 ontvangen en 
doorbetaald aan Breed. Verder is een bijdrage betaald van € 109.350 voor 
reorganisatie en exploitatie 

 Concept jaarrekening 2015 Breed 
 Eigen vermogen: 
 per 01-01-2015 € 3.785.000 
 per 31-12-2015 € 2.918.000 
 
 Vreemd vermogen: 
 per 01-01-2015 € 9.088.000 
 per 31-12-2015 € 6.932.000 
 
 Resultaat 2015         - €    459.000 
Ontwikkelingen 
Het voornemen was in 2015 om in 2018 85% van de werknemers extern geplaatst te 
hebben. Dit percentage werd niet gehaald. De integratie van Breed in het nieuwe Werkbedrijf  
kan dit streven een impuls geven. Het Werkbedrijf gaat de Participatiewet uitvoeren en 
daarmee de gehele onderkant van de arbeidsmarkt bedienen (Wwb, Wsw en Wajong). 
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Leisurelands 
 
Doelstelling 
Leisurelands (voormalig RGV, Recreatie Gemeente Veluwe) heeft de ambitie om in deze 
sterk concurrerende en snel veranderende markt een toonaangevende rol te spelen en 
verder uit te groeien tot een nog slagvaardiger en ambitieuzer recreatiebedrijf. Daar is een bij 
de tijd passend aanbod, afgestemd op de wensen en eisen van bezoekers, de op de 
terreinen gevestigde vrijetijdsondernemers en -organisatoren van evenementen voor nodig. 
Zij voeren onze activiteiten op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze uit. 
Daarbij willen zij een actieve bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de 
recreatiebranche. Het Wylerbergmeer is één van de recreatiegebieden die onderdeel uit 
maken van Leisurelands. 
Bestuurlijk belang 

 Vertegenwoordiging gemeente Groesbeek: 
 Wethouder mevr. S.Fleuren 
Financieel belang 

 De voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen waren aandeelhouder 
van de RGV Holding B.V. (Leisurelands). Deze aandelen zijn nu overgegaan op de 
gemeente Groesbeek. In totaal gaat het om 3.098 aandelen (1.192 Millingen aan de 
Rijn en 1.906 Ubbergen). De aandelen zijn € 1,- per stuk en in totaal bedragen deze 
3.098 aandelen 1,57% van het totale aantal uitgegeven aandelen. 

 
Ontwikkelingen 
Begin maart 2015 heeft RGV haar handelsnaam ‘Leisurelands’ geïntroduceerd. 
Er ontstaat voor Berg en Dal een kans op financieel rendement in de vorm dividend. Dat is 
echter afhankelijk van de nog in 2016 vast te stellen aandeelhoudersovereenkomst.  
De kans op maatschappelijk rendement kan worden vergroot als de recreatieplassen van 
Leisurelands door meer inwoners worden bezocht. Ondermeer door het laagdrempelig 
houden van deze recreatievoorzieningen. 
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Grondbeleid 

1.1. Inleiding 
 
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt in artikel 9.2 en 
artikel 26 aangegeven dat de paragraaf grondbeleid een verplicht onderdeel vormt van de 
begroting en het jaarverslag. De verplichte paragraaf grondbeleid moet ten minste ingaan op 
(artikel 16 van het BBV): 
a. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn 

opgenomen in de begroting; 
b. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 
c. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 
d. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 
De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van 
de grondzaken. 
 
1.2.  Visie op en wijze van het grondbeleid 
 
Algemeen 
Met het invoeren van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in 2008 is de gemeente 
verplicht om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een structuurvisie. In onderstaande tabel 
volgt een korte toelichting op de ruimtelijke visie voor de drie voormalige gemeenten: 
 

Visie Toelichting 

Millingen aan de Rijn Op 29 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Millingen aan de 
Rijn de Structuurvisie Millingen aan de Rijn 2025 “Millingen is het 
Waard” vastgesteld. In de structuurvisie legt de gemeente de 
hoofdlijnen vast van het ruimtelijk beleid tot 2025, evenals de manier 
waarop dit bereikt kan worden. Aan de structuurvisie is een 
uitvoeringsprogramma gekoppeld. Door de gemeenteraad is, in 
aanvulling op de structuurvisie, een strategische visie vastgesteld. 
De strategische visie bestaat uit 10 punten die de bevolking het 
meest belangrijk vindt voor de toekomst van Millingen aan de Rijn.    

Ubbergen Op 6 oktober 2011 heeft de gemeenteraad van Ubbergen de 
structuurvisie “Buitengewoon Ubbergen 2020” vastgesteld. De 
structuurvisie geeft het ruimtelijk beleid voor een periode van 10 jaar 
weer. 

Groesbeek Op 21 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Groesbeek de 
Strategische Visie Groesbeek 2025 vastgesteld. Hiermee schetst de 
gemeente de koers van de gemeente richting het jaar 2025. Deze 
koers is integraal, gemeente breed en vraagt om een nadere 
ruimtelijke concretisering in de vorm van een structuurvisie. Op 27 
juni 2013 heeft de gemeenteraad van Groesbeek dan ook de 
Structuurvisie Groesbeek 2025 vastgesteld. Met deze structuurvisie 
schetst het gemeentebestuur de strategie en kaders op hoofdlijnen 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van Groesbeek. De structuurvisie 
zelf volgt in haar opbouw de pijlers uit de strategische visie.  

 
Ondanks de herindeling per 1 januari 2015 blijven de visies ten aanzien van de kernen 
geldig. Vooralsnog zal dan ook geen nieuwe gemeentelijke structuurvisie opgesteld worden. 
 
Nota grondbeleid 
Het gemeentelijke grondbeleid is een instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken op 
het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, openbare 
ruimte, infrastructuur, recreatie en natuur. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar 
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dienstbaar aan de hiervoor benoemde beleidsvelden. De wijze waarop deze doelstellingen 
kunnen worden bereikt, is vastgelegd in de nota grondbeleid. In onderstaande tabel zijn de 
hoofdlijnen van het grondbeleid weergegeven, zoals ze voor de datum van de herindeling 
gelden: 
 

Grondbeleid Toelichting 

Millingen aan de Rijn Het grondbeleid voor voormalig gemeente Millingen aan de Rijn is 
verantwoord in de nota grondbeleid gemeente Millingen aan de Rijn. 
Daarin is vastgelegd dat het voeren van actief grondbeleid als 
klassiek model niet langer toereikend is, vanwege het risico, de 
beperkte grondpositie en het ontbreken van middelen, waardoor 
grondverwerving en zelfstandige gronduitgifte niet vaak voorkomen. 
De voormalige gemeente heeft dan ook gekozen voor het voeren 
van overwegend faciliterend beleid. 

Ubbergen Voormalig gemeente Ubbergen kende geen separate nota 
grondbeleid. In de paragraaf grondbeleid van de voormalige 
gemeente Ubbergen uit de programmabegroting 2014 (paragraaf 
3.3.) is aangegeven dat ook hier overwegend faciliterend 
grondbeleid wordt gevoerd.  

Groesbeek Het grondbeleid voor voormalig gemeente Groesbeek is vastgelegd 
in de nota grondbeleid gemeente Groesbeek 2012. Daarin is, 
evenals bij Millingen aan de Rijn, vastgelegd dat het voeren van 
actief grondbeleid als klassiek model niet langer toereikend is, 
vanwege het risico en de beperkte grondposities. De voormalige 
gemeente heeft dan ook gekozen voor het voeren van overwegend 
faciliterend beleid.  

 
De nota grondbeleid is een kader stellend gemeentelijk beleidsstuk waarin de gemeenteraad 
de kaders aangeeft waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie het grondbeleid 
kunnen uitvoeren. In 2016 zal het grondbeleid voor de gemeente geharmoniseerd worden. 
 
Visie in relatie tot de begroting - Programma 3 Wonen en Werken 
In het kader van het grondbeleid is programma 3 – Wonen en Werken – van betekenis en de 
belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
 
Pijler economie en werkgelegenheid 
In 2013 is door de Stadsregio het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) op 
detailniveau aangepast. In het RPB worden afspraken vastgelegd over de afstemming van 
vraag en aanbod (tot 2025) naar bedrijventerreinen, zorgvuldig ruimtegebruik, intensivering, 
segmentering en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. In het RPB is voor 
Berg en Dal rekening gehouden met de ontwikkeling van de eerste fase van het Hulsbeek 
terrein als nieuw bedrijventerrein. Op dinsdag 7 oktober 2014 heeft het College besloten tot 
het voorlopig “on hold” zetten van de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein. Binnen de 
kern van Groesbeek is een voorraad van circa 25.000 m2 aan nog uit te geven oppervlak 
voor handen binnen het bedrijventerrein Mies voor dezelfde doelgroep. Rekening houdend 
met de ladder voor duurzame verstedelijking (eerst afstemmen op de regionale behoefte, 
dan inbreiding, dan uitbreiding), is in 2014 besloten om de gronden in het complex Niet In 
Exploitatie Genomen Gronden te houden en af te waarderen. Lieskes Wengs in Leuth wordt 
ook genoemd in het RPB. Voor het plangebied geldt een onherroepelijk bestemmingsplan. In 
2015 is begonnen met het opstellen van een kadernota toerisme en een beleidsvisie 
economische zaken.  
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Pijler wonen 
De ambitie is een gedifferentieerd aanbod van duurzame betaalbare en 
levensloopbestendige woningen. De voorziene woningbouwprogrammering is voldoende om 
te voorzien in de woningbouwbehoefte voor de komende 10 jaar en verder. In de 2e helft van 
2015 en 1e kwartaal 2016 wordt een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Op basis van het 
onderzoek kunnen o.a. nieuwe prestatieafspraken gemaakt worden met woningcorporaties. 
Het onderzoek heeft geen gevolgen voor de lopende grondexploitaties op peildatum 1 
januari 2016 (in kader van jaarrekening 2015).  
 
Het toevoegen van nieuwe woningbouwplannen aan de al lopende plannen is niet aan de 
orde. In aansluiting op de nota grondbeleid (geen actief grondbeleid) zullen dan ook geen 
nieuwe gronden voor planontwikkeling aangekocht worden.  
 
De gevolgen van de veranderde woningmarkt zijn echter ook zichtbaar in het IEGG (in 
exploitatie genomen gronden) en het NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) complex. 
Met het actualiseren van de grondexploitatie op peildatum 1 januari 2015 is de ontwikkeling 
van Mariënhof als deellocatie binnen het Centrumplan van Groesbeek afgewaardeerd 
(collegebesluit d.d. 18 november 2014 (VB/14/02139).  
 
Het heeft ook gevolgen voor Het Hemeltje in Groesbeek (verantwoord in het NIEGG 
complex). De uitbreidingslocatie wordt in de Structuurvisie Groesbeek 2025 als “zacht” 
aangeduid met een toevoeging van circa 20 woningen. Echter, de ontwikkeling is onzeker 
geworden (lange termijn). Bij de jaarrekening 2014 heeft dan ook een afwaardering 
plaatsgevonden.   
 
Pijler grondzaken 
Doelstelling is het opzetten van actuele beleidskaders en administratie, teneinde adequaat te 
kunnen handelen bij vastgoed – en grondtransacties in het algemeen en bij illegale situaties 
in het bijzonder. In 2015 is begonnen met de inventariserende werkzaamheden ten behoeve 
van het opzetten van een eigendomsadministratie (vastgoed – en grondregistratiesysteem). 
Naar verwachting zal het systeem in 2016 opgeleverd worden.  
 
Relevante ontwikkelingen op rijksniveau met gevolgen voor gemeente  
Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor publieke organisaties ingevoerd. 
Het heeft tot gevolg dat de gemeente belasting moet afdragen over de winst die met 
“commerciële activiteiten” wordt gemaakt. Onder commerciële activiteiten worden in dit 
verband activiteiten verstaan die zowel door de gemeente als door private partijen (kunnen) 
worden verricht. Binnen de gemeente is een werkgroep in het leven geroepen die de 
gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting in beeld zal brengen.   
 
In 2015 heeft de commissie BBV (d.d. 10 juli 2015) een notitie uitgebracht met een 
herziening van verslaggevingsregels grondexploitatie in het BBV met ingang van 1 januari 
2016. Een aantal ontwikkelingen hebben de aanleiding gevormd om eens kritisch te kijken 
naar de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties. Deze 
afbakening is mede van belang in het kader van de aankomende 
vennootschapsbelastingplicht en kan helpen in de fiscale discussie over de afbakening van 
de ondernemersactiviteiten en toe te rekenen kosten en opbrengsten. In het rapport zijn een 
aantal wijzigingen van het BBV opgenomen, ter verbetering van de transparantie en de 
vergelijkbaarheid en een vermindering van de administratieve lasten. De mogelijke gevolgen 
van deze wijzigingen worden door de afdeling bedrijfsvoering in beeld gebracht en verwerkt 
in 2016.  
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1.3.  Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie 
 
Algemeen 
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Groesbeek de geactualiseerde 
grondexploitaties vastgesteld als financieel kader voor de in het complex Bouwgrond In 
Exploitatie projecten. De prognoses van de te verwachten resultaten van de totale 
grondexploitatie zijn dan ook op het vastgestelde financiële kader gebaseerd.  
 
Binnen de gemeente is ten aanzien van de gronden een onderscheid te maken in de vaste 
activa en in de vlottende activa.  
 
Bij vaste activa gaat het om gronden die een vaste bestemming hebben en niet in een 
transformatieproces zitten. Denk hierbij aan ondergronden van gebouwen, wegen, parken  
pleinen of aan land – en bosbouwgronden. De gemeente is in 2015 begonnen met het 
volledig in beeld brengen van de voorraad aan gronden (eigendomsadministratie).  
 
Bij vlottende activa gaat het om gronden die in een transformatieproces zitten. Hierbij gaat 
het dan om de lopende grondexploitaties en om de gronden die veelal anticiperend of 
strategisch zijn aangekocht. De grondexploitaties zijn verantwoord in het complex In 
Exploitatie Genomen Gronden en in het complex Niet In Exploitatie Genomen Gronden zijn 
de gronden verantwoord die veelal anticiperend of strategisch zijn aangekocht.  
 
In het complex In Exploitatie Genomen Gronden zijn de projecten (grondexploitaties) 
verantwoord waarvoor de kaders door de raad zijn vastgesteld. Hieronder vallen ook de 
financiële kaders. Voor elke project heeft de raad een grondexploitatiebegroting vastgesteld. 
Het gaat daarbij om projecten waarbij sprake is van actief grondbeleid, maar ook om 
projecten waarbij sprake is van faciliterend grondbeleid. Bij actief grondbeleid opereert de 
gemeente risicodragend bij een gebiedsontwikkeling. Bij het faciliterend grondbeleid opereert 
de gemeente minder risicodragend, maar faciliteert de gemeente een ontwikkeling (denk aan 
planologische medewerking). 
 
In het complex Niet In Exploitatie Genomen Gronden worden de gronden verantwoord die 
meestal anticiperend of strategisch zijn aangekocht. Er is dan veelal nog geen 
exploitatiebegroting, maar de gronden passen al wel in de gemeentelijke 
ontwikkelvoornemens. Er is sprake van een voornemen dat de grond in de nabije toekomst 
zal worden bebouwd. Deze verwachting is gebaseerd op interne besluitvorming of op de 
structuurvisie. Eén van de wijzigingen vanuit de commissie BBV is dat de gronden uit het 
NIEGG complex verantwoord gaan worden onder de vaste activa. Dit heeft onder meer tot 
gevolg dat rente of andere indirecte kosten niet meer aan de gronden mogen worden 
toegerekend.  
 
Inzicht in boekwaarden  
Bij een project, waarvoor geldt dat per saldo meer kosten dan opbrengsten zijn gerealiseerd, 
wordt gesproken van een negatieve boekwaarde in plaats van een positieve boekwaarde. In 
onderstaande tabel wordt de boekwaarde per 31 december 2015 weergegeven: 
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De boekwaarde per 31 december 2015 (voorraad gronden) bestaat uit het saldo van de 
gerealiseerde opbrengsten minus de gerealiseerde kosten. Uit het overzicht volgt een totale 
boekwaarde van € 6.758.785 negatief per 31 december 2015.  
 
Complex in Exploitatie Genomen Gronden 
In totaliteit is binnen de gemeente sprake van 14 lopende grondexploitaties, waarbij een 
onderscheid te maken is in projecten waarbij de gemeente een actieve rol inneemt op de 
markt en in projecten waar de gemeente een faciliterende rol heeft. In onderstaande tabel 
wordt het verloop in het resultaat van het complex In Exploitatie Genomen Gronden inclusief 
getroffen voorzieningen weergegeven:  
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Uit de tabel volgt dat op totaal niveau sprake is van een tekort van € 1.197.760 netto contant 
op peildatum 1 januari 2016. In het besluit begroting en verantwoording is aangegeven dat 
het treffen van een afboeking of voorziening direct gebeurt bij een geprognosticeerd verlies 
ter grootte van dit volledige verlies. Uit de tabel blijkt dat de projecten bedrijventerrein Mies, 
het Centrumplan en Heikant in de Horst een tekort kennen en daarvoor is dan ook een 
voorziening getroffen van in totaal € 3.703.742 netto contant per 1 januari 2016. Daarmee 
komt het resultaat van de grondexploitaties uit op een overschot van € 2.505.982 netto 
contant op peildatum 1 januari 2016.  
 
Ten opzichte van 1 januari 2015 laat het resultaat van de grondexploitaties exclusief 
getroffen voorzieningen een verschil zien van € 956.921 netto contant zien. Het overgrote 
deel van het verschil is aan vier projecten toe te rekenen, te weten: bedrijventerrein Mies, het 
centrumplan van Groesbeek, Sportpark Zuid (Drulse Beek) en de Ooijse Graaf. In het 
vervolg van deze paragraaf zal hier specifiek op in gegaan worden.  
  
Bedrijventerrein Mies 
Bedrijventerrein Mies is een duidelijk voorbeeld van een project waarbij actief grondbeleid 
wordt toegepast. Daarmee ligt het risico van de ontwikkeling bij de gemeente. De 
vastgestelde grondexploitatie kent een tekort van € 27.175 netto contant per 1 januari 2015.  
De geactualiseerde grondexploitatie laat een tekort zien van € 128.820 netto contant per 1 
januari 2016. De toename van het tekort is toe te rekenen aan een verder stagnerende  
uitgifte van bouwrijpe kavels. In de vastgestelde grondexploitatie voor het bedrijventerrein 
met het tekort van € 27.175 netto contant op peildatum 1 januari 2015 werd rekening 
gehouden met de verkoop van bouwrijpe gronden in 2015. Deze verkoop heeft echter niet 
plaatsgevonden. In overleg met de bedrijfscontactmanager is de fasering van de nog uit te 
geven kavels na 1 januari 2016 aangepast. Dit alles leidt tot een negatief rente effect als 
gevolg van het uitblijven van de begrote grondopbrengsten.  
 
Centrumplan Groesbeek 
Het centrumplan voorziet in de herontwikkeling van diverse deellocaties binnen de 
bebouwde kom van Groesbeek. De vastgestelde grondexploitatie kent een tekort van in 
totaal € 2.844.615 netto contant per 1 januari 2015.  

Project

Per 01.01.2015 Per 01.01.2016 Verschil

Bedrijventerrein Mies -27.175€              -128.820€            -101.645€       

Centrumplan -2.844.615€         -3.566.482€         -721.867€       

Sportpark Zuid 1.048.433€          1.007.672€          -40.761€         

Hogew eg - Bremstraat 239€                    1.993€                 1.754€             

Dekkersw ald 12.211€               12.920€               709€                

Heikant in de Horst -10.921€              -8.440€                2.481€             

Uitbreidingsplan Husenhoff 12.682€               13.933€               1.251€             

Lieskes Wengs -€                         -€                         -€                    

Ooijse Graaf 1.126.291€          1.026.899€          -99.392€         

Hubertushof 290.634€             292.479€             1.845€             

Bouw kamp 151.381€             150.086€             -1.295€           

Pastoor van Tielstraat -€                         -€                         -€                    

Jan Arntzstraat -€                         -€                         -€                    

Morgenbad -€                         -€                         -€                    

Totaal -240.839€            -1.197.760€         -956.921€       

Voorziening bedrijventerrein Mies 27.175€               128.820€             101.645€         

Voorziening Centrumplan Groesbeek 2.908.535€          3.566.482€          657.947€         

Voorziening Heikant in de Horst 10.921€               8.440€                 -2.481€           

Totaal aan voorzieningen 2.946.631€          3.703.742€          757.111€         

Totaal resultaat 2.705.792€          2.505.982€          -199.810€       

Contant resultaat
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De geactualiseerde grondexploitatie laat een tekort zien van € 3.566.482 netto contant op 
peildatum 1 januari 2016. Het tekort is per saldo toegenomen en is op hoofdlijnen als volgt te 
verklaren: 

 Aanpassen verwachte kosten en opbrengsten ontwikkeling Markt 

 Reservering parkeergarage Dorpsstraat uit de grondexploitatie  

 De verdisconteringsvoet waarmee het netto contant resultaat voor deze grondexploitatie 
bepaald moet worden is aangepast.     

 
In de loop van 2015 is gebleken dat de inrichting van de Markt duurder uit zal vallen dan 
aanvankelijk voorzien was. Ook is duidelijk geworden dat de herontwikkeling van vastgoed 
op de Markt (de plint van Bakker Bart en Pizzeria Cairo) geen doorgang zal vinden. Dit 
laatste heeft tot gevolg dat de geprognosticeerde grondopbrengsten zijn komen te vervallen.  
Voor de herontwikkeling van de Spoorlaan inclusief de HEMA en Scapino is in 2015 een 
overeenkomst gesloten.  
 
In de vastgestelde grondexploitatie voor het centrumplan is een reservering opgenomen voor 
de parkeergarage aan de Dorpsstraat. De reservering was aanvankelijk bedoeld om het 
exploitatietekort voor de eerstkomende jaren te dekken. Een dergelijke reservering hoort 
echter niet thuis in een grondexploitatie en met het actualiseren van de grondexploitaties 
naar peildatum 1 januari 2016 komt deze post in de grondexploitatie dan ook te vervallen.  
Bij de jaarrekening 2015 wordt voorgesteld om de restant reservering van € 673.701 op  
peildatum 1 januari 2016 uit de grex te halen. Hiermee komt dit voordeel terecht in het  
rekeningsaldo 2015. Voor de toekomstige tekorten is er een reservering nodig om de  
exploitatie van de parkeergarage te dekken. Voorgesteld wordt om het bedrag van 
€ 673.701 daarvoor in te zetten en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2016. 
 
Het resultaat van een grex wordt netto contant bepaald. Het resultaat op einddatum wordt 
verrekend met de rentevoet (de verdisconteringsvoet) en de resterende doorlooptijd. De 
verdisconteringsvoet waartegen we het voorziene tekort aan het einde van het project 
contant maken naar nu, stellen we gelijk aan het rentepercentage dat jaarlijks berekend 
wordt over het saldo aan gerealiseerde opbrengsten minus gerealiseerde kosten. Deze 
jaarlijkse rentelasten (of rentebaten) worden normaliter jaarlijks aan de grex toegerekend. 
Voor gemeente Berg en Dal geldt een rentepercentage van 3% op jaarbasis.  
Bij een grex met een tekort (in dit geval aan de orde) laat de contante waarde zien welk 
bedrag tegen het rentepercentage opzij gezet moet worden om het tekort aan het einde van 
de ontwikkeling af te kunnen dekken.  
Specifiek voor het Centrumplan in 2012 is besloten om geen rente meer aan de 
grondexploitatie toe te rekenen (rentelasten worden jaarlijks ten laste gebracht van het 
resultaat). In de vastgestelde grex op peildatum 1 januari 2015 is het resultaat voor het 
Centrumplan echter nog contant gemaakt tegen een verdisconteringsvoet van 3% op 
jaarbasis. Dit specifieke vraagstuk (combinatie van geen rente toe rekenen aan de grex, 
maar wel te verdisconteren tegen 3% rente) is aan de accountant voorgelegd. Uitkomst was 
dat een consequente werkwijze vraagt om ook het resultaat van de grex Centrumplan op 
peildatum 1 januari 2016 te bepalen op basis van een verdisconteringsvoet van 0% op 
jaarbasis (het resultaat komt dan overeen met het resultaat op eindwaarde). 
Dit heeft een negatief effect en daarvoor is de voorziening op peildatum 1 januari 2016 
opgehoogd. 
 
De huidige grondexploitatie voor het centrumplan is te onderscheiden in financieel 
afgewikkelde projecten, de lopende projecten en in de te verwachte ontwikkelingen. In de 
loop van 2016 zal de grondexploitatie voor het centrumplan ontvlecht worden in aparte  
grondexploitaties voor de resterende projecten. De huidige grondexploitatie zal naar 
verwachting uiteen vallen in een grondexploitatie voor Dorpsstraat Mariendaal, de Markt, 
Spoorlaan en Kloosterpad West. Naar verwachting zal het ontvlechten van de 
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grondexploitatie in meerdere grondexploitaties in het najaar van 2016 aan de raad 
voorgelegd worden.  
 
Drulse Beek 
In de vastgestelde grondexploitatie voor Drulse Beek (Sportpark Zuid), met een overschot 
van € 1.048.433 netto contant op peildatum 1 januari 2015, is rekening gehouden met de 
uitgifte van tien bouwrijpe kavels in heel 2015. Uiteindelijk zijn in 2015 in totaliteit 14 
bouwrijpe kavels verkocht en dat heeft uiteraard een positief effect op het resultaat van de 
grondexploitatie. Desondanks is het resultaat van de grondexploitatie afgenomen. Dit heeft 
allereerst te maken met de gefaseerde ontwikkeling. Het inrichten van de openbare ruimte 
vindt niet in één stroom plaats, maar in fasen. Dit betekent dat de aannemer (en daarmee de 
gemeente) geconfronteerd wordt met extra opstartkosten. Daarnaast zijn in 2014 
gerealiseerde kosten, als gevolg van een verschil in gehanteerde peildata, onterecht 
gecorrigeerd op de restant raming voor de inrichting van de openbare ruimte. Met het 
actualiseren van de grondexploitatie op peildatum 1 januari 2016 is dit gecorrigeerd.  
 
Ooijse Graaf 
Met de ontwikkeling van de Ooijse graaf wordt voorzien in de bouw van woningen, het 
verplaatsen van sportvelden (is gerealiseerd) en het saneren van Reomie. Om dit alles te 
realiseren is aanvankelijk een overeenkomst gesloten met Oosterpoort. Echter, Oosterpoort 
heeft te kennen gegeven uit de ontwikkeling te willen stappen. De gemeente heeft in het 
verleden naar Oosterpoort aangegeven daartoe pas bereid te zijn indien de gemeente met 
een andere partij een vervangende realiseringsovereenkomst tekent. Kondor Wessels 
Projecten (hierna te noemen KWP) heeft te kennen gegeven de ontwikkeling van het Ooijse 
Graaf en aansluitend het Reomieterrein, in principe te willen overnemen en daartoe op 
haalbaarheid te willen onderzoeken. De gemeente Ubbergen en de KWP hebben daartoe in 
2014 een anterieure overeenkomst gesloten. Eind 2015 zag het er naar uit dat partijen hun 
samenwerking een vervolg wilde geven en wensten vast te leggen in een (vervolg) 
anterieure overeenkomst. Voorafgaande daaraan heeft KWP besloten actuele economische 
verkenningen uit te voeren. Op basis daarvan heeft ze onlangs, geheel onverwachts, 
aangegeven niet langer bereid te zijn, onder gelijkluidende voorwaarden, de 
(her)ontwikkeling op zich te nemen. Contractuele randvoorwaarden in hun relatie met 
Reomie leggen daar in belangrijke mate aan ten grondslag. Partijen onderzoeken momenteel 
of er mogelijkheden zijn de samenwerking, mogelijk met aanpassing van voorwaarden, voort 
te zetten respectievelijk te opteren voor alternatieven.  
 
In de vastgestelde grondexploitatie werd rekening gehouden met de volledige verkoop van 
de grond in 2018. Met het actualiseren van de grondexploitatie naar peildatum 1 januari 2016 
is de fasering echter bijgesteld. De woningen zullen gefaseerd ontwikkeld gaan worden. De 
verwachting is dat de bouw van de woningen in de periode 2018 tot en met 2023 plaats zal 
vinden. De betaling in relatie tot de verkoop van bouwrijpe grond zal dan ook in fasen 
plaatsvinden. Ten opzichte van de vastgestelde grondexploitatie op peildatum 1 januari 2015 
betekent dit voor de gemeente dat sprake is van renteverlies. Het resultaat van de 
geactualiseerde grondexploitatie op peildatum 1 januari 2016 is dan ook afgenomen.  
 
Voor het geval moeten worden teruggegrepen op de eerder met Oosterpoort gesloten 
overeenkomsten is van belang vast te stellen dat het ontwikkelingskader van 
woningbouwverenigingen in zijn algemeenheid door de wet sterk is ingeperkt. Hiermee is de, 
in het verleden, met Oosterpoort beoogde samenwerking juridisch, op de toen beoogde 
wijze, niet langer mogelijk. Om bovengenoemde redenen is het onzeker geworden of het 
voorgestelde resultaat van de grondexploitatie voor de Ooijse Graaf kan worden 
gerealiseerd. 
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Saldo voorraad gronden onderhanden werken 
Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties komt het saldo voorraad gronden 
onderhanden werken uit op € 2.541.521 negatief op peildatum 1 januari 2016. In 
onderstaande tabel wordt het saldo voorraad gronden onderhanden werken per project 
weergegeven.  
 

 
 
Het saldo aan voorraad gronden op peildatum 1 januari 2016 is, ten opzichte van het saldo 
aan voorraad gronden op peildatum 1 januari 2015, met € 1.990.008 verbeterd. In 
onderstaande tabel worden de wijzigingen per project weergegeven.  
 

 
 
Het verschil van € 1.990.008 bestaat uit de boekwaardemutatie van € 1.232.897 positief in 
2015 (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) en uit een ophoging van de voorziening 
met een bedrag van € 757.111 op peildatum 1 januari 2016. Goed om op te merken, is dat 
het ophogen van de voorziening ten laste wordt gebracht van het resultaat van de exploitatie 
over 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Saldo voorraad gronden Saldo voorraad gronden Verschil in 

per 01.01.2015 per 01.01.2016 voorraad gronden

Voorraad gronden onder handen werken

Bedrijventerrein Mies -1.461.664€                              -1.415.926€                         45.738€                               

Centrumplan -1.691.709€                              -716.820€                            974.888€                             

Sportpark Zuid -1.276.494€                              -294.661€                            981.833€                             

Hogew eg - Bremstraat 59.210€                                     60.986€                               1.776€                                 

Dekkersw ald 60.219€                                     62.025€                               1.806€                                 

Heikant in de Horst 23.170€                                     20.251€                               -2.919€                               

Uitbreidingsplan Husenhoff 17.561€                                     16.421€                               -1.140€                               

Lieskes Wengs -141.740€                                 -146.043€                            -4.302€                               

Ooijse Graaf -€                                              -3.986€                                -3.986€                               

Hubertushof -€                                              -€                                         -€                                        

Bouw kamp -120.081€                                 -123.683€                            -3.602€                               

Pastoor van Tielstraat -€                                              -85€                                     -85€                                    

Jan Arntzstraat -€                                              -€                                         -€                                        

Morgenbad -€                                              -€                                         -€                                        

Totaal voorraad gronden onder werken -4.531.527€                              -2.541.521€                         1.990.008€                          
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Complex Niet In Exploitatie Genomen Gronden 
In onderstaande tabel wordt de boekwaarde per 31 december 2015 met betrekking tot het 
complex Niet In Exploitatie Genomen Gronden weergegeven (voorraad gronden zonder 
kostprijsberekening): 
 

 
 
Met het opstellen van de jaarrekeningen over 2014 heeft voor drie projecten uit het complex 
een afwaardering plaatsgevonden. Het betreft het Hemeltje, bedrijventerrein Hulsbeek en het 
voormalig sportpark De Hove. 
 
De afwaardering was noodzakelijk omdat de boekwaarde per 31 december 2014 (totaal 
kosten ten laste gebracht van de projecten) niet meer in verhouding stond tot de actuele 
waarde van de gronden. De gronden zijn afgewaardeerd naar agrarische waarde (€ 6 per 
m2).  
In het complex Algemeen heeft wel een mutatie plaatsgevonden. Het heeft betrekking op de 
Alde Weteringweg / St. Hubertusweg in voormalig gemeente Ubbergen. In 2014 heeft een 
grondruil met provincie plaatsgevonden, waarbij grond is ingebracht voor de verplaatsing van 
het gerealiseerde fietspad bij de rotonde in Beek. Momenteel wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van losjarige verplichting van het perceel. De boekwaarde is abusievelijk niet 
meegenomen in het complex algemeen op peildatum 31 december 2014. De correctie heeft 
plaatsgevonden in 2015, zodat de boekwaarde voor de gronden zonder kostprijsberekening 
weer aansluit.  
 
1.4  Beleid omtrent reserves en voorzieningen 
 
Reserves 
De reserve Omslag grote werken (reserve van voormalige gemeente Groesbeek) is bij de 
beginbalans 2015 toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve bedroeg per 31 
december 2014 € 638.690. 
De reserve centrumontwikkeling (Millingen aan de Rijn) van in totaal  € 240.791 per 31 
december 2014 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Lopende projecten.  
Er zijn verder geen reserves die een directe relatie hebben met de grondexploitaties. 
 
Voorzieningen 
In het Besluit begroting en verantwoording is aangegeven dat het treffen van een afboeking 
of een voorziening direct gebeurt bij een geprognosticeerd verlies ter grootte van dit 
volledige verlies. Als sprake is van een voorziening ingericht ter bestrijding van de 
(verwachte) tekorten in grondexploitaties, dan moet die worden gepresenteerd als een 
waarde correctie op de post bouwgrond in exploitatie (voorraden). De volgende 
grondexploitaties kennen een tekort en daarvoor is dan ook een voorziening getroffen: 
 

 
 
Jaarlijks zal bij de jaarrekening de hoogte van de voorziening in overeenstemming worden 
gebracht met de geprognosticeerde tekorten van de grondexploitaties. 

Project Boekwaarde Mutaties Boekwaarde 

per 31.12.2014 2015 per 31.12.2015

Complex Algemeen -242.588€        -61.222€      -303.810€       

Hemeltje in Groesbeek -53.430€          -€             -53.430€         

Bedrijventerrein Hulsbeek in Groesbeek -135.822€        -€             -135.822€       

Voormalig sportpark De Hove in Millingen aan de Rijn -20.460€          -€             -20.460€         

Totaal boekwaarde NIEGG -452.300€        -61.222€      -513.522€       

Project Per 01.01.2015 Per 01.01.2016 Verschil

Bedrijventerrein Mies 27.175€               128.820€             101.645€         

Centrumplan Groesbeek 2.908.535€          3.566.482€          657.947€         

Heikant in de Horst 10.921€               8.440€                 -2.481€           

Totaal voorziening 2.946.631€          3.703.742€          757.111€         
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4. Jaarrekening 
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4.1. Overzicht van baten en lasten 
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4.2. Balans 
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4.3. Toelichting op de balans 
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Toelichting op de balans (bedragen x € 1.000) 
 
Activa 
 
Materiële vaste activa 69.283 
Materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

 
 
De investeringen met economisch nut worden als volgt onderverdeeld: 

 
 
* In deze opstelling zijn alle investeringen met een economisch nut meegenomen. Het 
aandeel van de uitgaven waarvoor een heffing kan worden geheven bedraagt € 15.768.497. 
 
De belangrijkste investeringen met economisch nut waren: 
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De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden als volgt 
onderverdeeld: 

 
 
De belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut waren: 

 
 
Financiële vaste activa 16.739 
 
Een financieel vast actief is aanwezig als een duurzaam financieel belang gehouden wordt. 
 
Het verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven 
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De belangrijkste mutaties bij de financiële vaste activa in 2015 waren: 

 
* Dit betreft een overheveling geldleningen Sociale zaken (BBZ-leenbijstand) van debiteuren 
naar financiële vaste activa. 
 
 
Vlottende activa 
 
Voorraden 3.064 
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Tabel 1: Overzicht mutaties boekwaarden complexen in 2015 

 
 
Tabel 2: Overzicht van IEGG complexen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Project

Per 01.01.2015 Per 01.01.2016 Verschil

Bedrijventerrein Mies -27.175€              -128.820€            -101.645€       

Centrumplan -2.844.615€         -3.566.482€         -721.867€       

Sportpark Zuid 1.048.433€          1.007.672€          -40.761€         

Hogew eg - Bremstraat 239€                    1.993€                 1.754€             

Dekkersw ald 12.211€               12.920€               709€                

Heikant in de Horst -10.921€              -8.440€                2.481€             

Uitbreidingsplan Husenhoff 12.682€               13.933€               1.251€             

Lieskes Wengs -€                         -€                         -€                    

Ooijse Graaf 1.126.291€          1.026.899€          -99.392€         

Hubertushof 290.634€             292.479€             1.845€             

Bouw kamp 151.381€             150.086€             -1.295€           

Pastoor van Tielstraat -€                         -€                         -€                    

Jan Arntzstraat -€                         -€                         -€                    

Morgenbad -€                         -€                         -€                    

Totaal -240.839€            -1.197.760€         -956.921€       

Voorziening bedrijventerrein Mies 27.175€               128.820€             101.645€         

Voorziening Centrumplan Groesbeek 2.908.535€          3.566.482€          657.947€         

Voorziening Heikant in de Horst 10.921€               8.440€                 -2.481€           

Totaal aan voorzieningen 2.946.631€          3.703.742€          757.111€         

Totaal resultaat 2.705.792€          2.505.982€          -199.810€       

Contant resultaat
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De gemiddelde grondprijs niet in exploitatie genomen gronden bedraagt € 3,02 (169.979 m²). 
 
Uit tabel 1. volgt dat de boekwaarde € 7.930.458 negatief bedroeg per 31 december 2014.  
In 2015 zijn meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd wat per saldo leidt tot een positieve 
boekwaarde mutatie van € 1.171.673 in 2015. Het resulteert uiteindelijk in een boekwaarde 
van € 6.758.785 negatief per 31 december 2015.  
 
Uit de tabel volgt dat op totaal niveau sprake is van een tekort van € 1.197.760 netto contant 
op peildatum 1 januari 2016. In het besluit begroting en verantwoording is aangegeven dat 
het treffen van een afboeking of voorziening direct gebeurt bij een geprognosticeerd verlies 
ter grootte van dit volledige verlies. Uit de tabel blijkt dat de projecten bedrijventerrein Mies, 
het Centrumplan en Heikant in de Horst een tekort kennen en daarvoor is dan ook een 
voorziening getroffen van in totaal € 3.703.742 netto contant per 1 januari 2016. Daarmee 
komt het resultaat van de grondexploitaties uit op een overschot van € 2.505.982 netto 
contant op peildatum 1 januari 2016.  
 
Ten opzichte van 1 januari 2015 laat het resultaat van de grondexploitaties exclusief 
getroffen voorzieningen een verschil zien van € 956.921 netto contant zien. Het overgrote 
deel van het verschil is aan vier projecten toe te rekenen, te weten: bedrijventerrein Mies, het 
centrumplan van Groesbeek, Sportpark Zuid (Drulse Beek) en de Ooijse Graaf.  
  
Bedrijventerrein Mies 
Bedrijventerrein Mies is een duidelijk voorbeeld van een project waarbij actief grondbeleid 
wordt toegepast. Daarmee ligt het risico van de ontwikkeling bij de gemeente. De 
vastgestelde grondexploitatie kent een tekort van € 27.175 netto contant per 1 januari 2015.  
De geactualiseerde grondexploitatie laat een tekort zien van € 128.820 netto contant per 1 
januari 2016. De toename van het tekort is toe te rekenen aan een verder stagnerende  
uitgifte van bouwrijpe kavels. In de vastgestelde grondexploitatie voor het bedrijventerrein 
met het tekort van € 27.175 netto contant op peildatum 1 januari 2015 werd rekening 
gehouden met de verkoop van bouwrijpe gronden in 2015. Deze verkoop heeft echter niet 
plaatsgevonden. In overleg met de bedrijfscontactmanager is de fasering van de nog uit te 
geven kavels na 1 januari 2016 aangepast. Dit alles leidt tot een negatief rente effect als 
gevolg van het uitblijven van de begrote grondopbrengsten.  
 
Centrumplan Groesbeek 
Het centrumplan voorziet in de herontwikkeling van diverse deellocaties binnen de 
bebouwde kom van Groesbeek. De vastgestelde grondexploitatie kent een tekort van in 
totaal € 2.844.615 netto contant per 1 januari 2015.  
 
De geactualiseerde grondexploitatie laat een tekort zien van € 3.566.482 netto contant op 
peildatum 1 januari 2016. Het tekort is per saldo toegenomen en is op hoofdlijnen als volgt te 
verklaren: 

 Aanpassen verwachte kosten en opbrengsten ontwikkeling Markt 

 Reservering parkeergarage Dorpsstraat uit de grondexploitatie  

 De verdisconteringsvoet waarmee het netto contant resultaat voor deze grondexploitatie 
bepaald moet worden is aangepast.     

 
In de loop van 2015 is gebleken dat de inrichting van de Markt duurder uit zal vallen dan 
aanvankelijk voorzien was. Ook is duidelijk geworden dat de herontwikkeling van vastgoed 
op de Markt (de plint van Bakker Bart en Pizzeria Cairo) geen doorgang zal vinden. Dit 
laatste heeft tot gevolg dat de geprognosticeerde grondopbrengsten zijn komen te vervallen.  
De herontwikkeling van de Spoorlaan inclusief de HEMA en Scapino valt hierbuiten. Voor de 
herontwikkeling van deze locatie is in 2015 een overeenkomst gesloten.  
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In de vastgestelde grondexploitatie voor het centrumplan is een reservering opgenomen voor 
de parkeergarage aan de Dorpsstraat. De reservering was aanvankelijk bedoeld om het 
exploitatietekort voor de eerstkomende jaren te dekken. Een dergelijke reservering hoort 
echter niet in de grondexploitatie thuis en met het actualiseren van de grondexploitatie naar 
peildatum 1 januari 2016 komt deze post in de grondexploitatie dan ook te vervallen. Dit 
heeft in de basis een positief effect op de omvang van de te treffen voorziening om het tekort 
van de grondexploitatie te dekken (voordeel in exploitatie 2015). In 2016 wordt een reserve 
gevormd om het verwachte tekort op de exploitatie van de parkeergarage te dekken. De 
exploitatie van de parkeergarage zal naar verwachting in het voorjaar van 2016 separaat aan 
de raad voorgelegd worden.  
 
Het resultaat van de grondexploitaties wordt netto contant bepaald door het resultaat op 
einddatum te verrekenen met de toegerekende rente (voor Berg en Dal 3% op jaarbasis) en 
de resterende doorlooptijd. Bij een grondexploitatie met een tekort laat de contante waarde 
zien welk bedrag tegen het rentepercentage opzij gezet moet worden om het tekort aan het 
einde van de ontwikkeling af te kunnen dekken. Nu geldt alleen dat voor het Centrumplan in 
2012 is besloten om geen rente meer aan de grondexploitatie toe te rekenen (rentelasten 
worden jaarlijks ten laste gebracht van het resultaat). In de vastgestelde grondexploitatie op 
peildatum 1 januari 2015 is het resultaat voor het Centrumplan echter contant gemaakt tegen 
een verdisconteringsvoet van 3% op jaarbasis. Met het actualiseren van de grondexploitatie 
naar peildatum 1 januari 2016 is dan ook in overleg met de accountant besloten om het 
resultaat te bepalen op basis van een verdisconteringsvoet van 0% op jaarbasis. Dit heeft 
een negatief effect en daarvoor is de voorziening op peildatum 1 januari 2016 opgehoogd.  
 
De huidige grondexploitatie voor het centrumplan is te onderscheiden in financieel 
afgewikkelde projecten, de lopende projecten en in de te verwachte ontwikkelingen. In de 
loop van 2016 zal de grondexploitatie voor het centrumplan ontvlecht worden in aparte  
grondexploitaties voor de resterende projecten. De huidige grondexploitatie zal naar 
verwachting uiteen vallen in een grondexploitatie voor Dorpsstraat Mariendaal, de Markt, 
Spoorlaan en Kloosterpad West. Naar verwachting zal het ontvlechten van de 
grondexploitatie in meerdere grondexploitaties in het najaar van 2016 aan de raad 
voorgelegd worden.  
 
Drulse Beek 
In de vastgestelde grondexploitatie voor Drulse Beek (Sportpark Zuid), met een overschot 
van € 1.048.433 netto contant op peildatum 1 januari 2015, is rekening gehouden met de 
uitgifte van tien bouwrijpe kavels in heel 2015. Uiteindelijk zijn in 2015 in totaliteit 14 
bouwrijpe kavels verkocht en dat heeft uiteraard een positief effect op het resultaat van de 
grondexploitatie (meer rentebaten). Desondanks is het resultaat van de grondexploitatie 
afgenomen. Dit heeft allereerst te maken met de gefaseerde ontwikkeling. Het inrichten van 
de openbare ruimte vindt niet in één stroom plaats, maar in fasen. Dit betekent dat de 
aannemer (en daarmee de gemeente) geconfronteerd wordt met extra opstartkosten. 
Daarnaast zijn in 2014 gerealiseerde kosten, als gevolg van een verschil in gehanteerde 
peildata, onterecht gecorrigeerd op de restant raming voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Met het actualiseren van de grondexploitatie op peildatum 1 januari 2016 is dit 
gecorrigeerd.  
 
Ooijse Graaf 
Met de ontwikkeling van de Ooijse graaf wordt voorzien in de bouw van woningen, het 
verplaatsen van sportvelden (is gerealiseerd) en het saneren van Reomie. Om dit alles te 
realiseren is aanvankelijk een overeenkomst gesloten met Oosterpoort. Echter, Oosterpoort 
heeft te kennen gegeven uit de ontwikkeling te willen stappen. De gemeente heeft in het 
verleden naar Oosterpoort aangegeven daartoe pas bereid te zijn indien de gemeente met 
een andere partij een vervangende realiseringsovereenkomst tekent. Kondor Wessels 
Projecten (hierna te noemen KWP) heeft te kennen gegeven de ontwikkeling van het Ooijse 



gemeente Groesbeek   142 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Graaf en aansluitend het Reomieterrein, in principe te willen overnemen en daartoe op 
haalbaarheid te willen onderzoeken. De gemeente Ubbergen en de KWP hebben daartoe in 
2014 een anterieure overeenkomst gesloten. Eind 2015 zag het er naar uit dat partijen hun 
samenwerking een vervolg wilde geven en wensten vast te leggen in een (vervolg) 
anterieure overeenkomst. Voorafgaande daaraan heeft KWP besloten actuele economische 
verkenningen uit te voeren. Op basis daarvan heeft ze onlangs, geheel onverwachts, 
aangegeven niet langer bereid te zijn, onder gelijkluidende voorwaarden, de 
(her)ontwikkeling op zich te nemen. Contractuele randvoorwaarden in hun relatie met 
Reomie leggen daar in belangrijke mate aan ten grondslag. Partijen onderzoeken momenteel 
of er mogelijkheden zijn de samenwerking, mogelijk met aanpassing van voorwaarden, voort 
te zetten respectievelijk te opteren voor alternatieven.  
 
In de vastgestelde grondexploitatie werd rekening gehouden met de volledige verkoop van 
de grond in 2018. Met het actualiseren van de grondexploitatie naar peildatum 1 januari 2016 
is de fasering echter bijgesteld. De woningen zullen gefaseerd ontwikkeld gaan worden. De 
verwachting is dat de bouw van de woningen in de periode 2018 tot en met 2023 plaats zal 
vinden. De betaling in relatie tot de verkoop van bouwrijpe grond zal dan ook in fasen 
plaatsvinden. Ten opzichte van de vastgestelde grondexploitatie op peildatum 1 januari 2015 
betekent dit voor de gemeente dat sprake is van renteverlies. Het resultaat van de 
geactualiseerde grondexploitatie op peildatum 1 januari 2016 is dan ook afgenomen.  
 
Voor het geval moeten worden teruggegrepen op de eerder met Oosterpoort gesloten 
overeenkomsten is van belang vast te stellen dat het ontwikkelingskader van 
woningbouwverenigingen in zijn algemeenheid door de wet sterk is ingeperkt. Hiermee is de, 
in het verleden, met Oosterpoort beoogde samenwerking juridisch, op de toen beoogde 
wijze, niet langer mogelijk. Om bovengenoemde redenen is het onzeker geworden of het 
voorgestelde resultaat van de grondexploitatie voor de Ooijse Graaf kan worden 
gerealiseerd. 
 
 
Niet in exploitatie genomen gronden 
Met het opstellen van de jaarrekeningen over 2014 heeft voor drie projecten uit het complex 
een afwaardering plaatsgevonden. Het betreft het Hemeltje, bedrijventerrein Hulsbeek en het 
voormalig sportpark De Hove. 
 
De afwaardering was noodzakelijk omdat de boekwaarde per 31 december 2014 (totaal 
kosten ten laste gebracht van de projecten) niet meer in verhouding stond tot de actuele 
waarde van de gronden. De gronden zijn afgewaardeerd naar agrarische waarde (€ 6 per 
m2).  
 
In het complex Algemeen heeft wel een mutatie plaatsgevonden. Het heeft betrekking op de 
Alde Weteringweg / St. Hubertusweg in voormalig gemeente Ubbergen. In 2014 heeft een 
grondruil met provincie plaatsgevonden, waarbij grond is ingebracht voor de verplaatsing van 
het gerealiseerde fietspad bij de rotonde in Beek. Momenteel wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van losjarige verplichting van het perceel. De boekwaarde is abusievelijk niet 
meegenomen in het complex algemeen op peildatum 31 december 2014. De correctie heeft 
plaatsgevonden in 2015, zodat de boekwaarde voor de gronden zonder kostprijsberekening 
weer aansluit.  
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Uitzettingen korter dan één jaar 
Vorderingen op openbare lichamen 
 

 
 
 
Vorderingen op 's Rijks schatkist  

 
 
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 
 

 
 
Op 15 december 2013 is de verplichte wet schatkistbankieren van kracht geworden. Deze 
wet heeft tot doel de Nederlandse staatsschuld terug te dringen. De decentrale overheden 
(waaronder gemeenten) moeten hun overtollige liquide middelen naar de Nederlandse 
staatskas overmaken. Gemeente Groesbeek heeft een drempel van € 719.000. Wanneer het 
tegoed de drempel overschrijdt, dan wordt dit overschot automatisch naar de staatskas 
overgemaakt. Is het tegoed lager dan de drempel, dan kan het weer worden opgenomen uit 
de staatskas. Op 31 december 2015 heeft Groesbeek een bedrag van € 400.487 tegoed. 
 
Overige vorderingen 
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Dit betreft de openstaande posten per 31 december 2015. Per 1 april 2016 was hiervan nog  
€ 2.125.750  te ontvangen. De globale specificatie ziet er als volgt uit: 
 

 
 

 
 
Van de belastingdebiteuren zal een gedeelte niet invorderbaar zijn. Dit gedeelte is 
opgenomen onder de dubieuze debiteuren. Jaarlijks wordt beoordeeld welk deel van 
gemeentelijke belastingen niet invorderbaar is. 
 
De specificatie van de debiteuren gemeentelijke belastingen ziet er als volgt uit: 

 
 

 
Van de debiteuren sociale zaken zal een gedeelte niet invorderbaar zijn. Het percentage 
invorderbaar is per subregeling uitgesplitst en wordt jaarlijks herzien. De specificatie van de 
debiteuren sociale zaken ziet er als volgt uit: 

 
 
* De debiteuren sociale zaken voor wat betreft de onderdelen WWB-krediethypotheken en 
de BBZ-leenbijstand zijn in 2015 overgeheveld naar de financiële vaste activa. Bij deze 
opgenomen waarden is rekening gehouden met de invorderbaarheid. 
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De overige vorderingen betreffen nog te verwachte inkomsten waarvoor per balansdatum 
nog geen facturen zijn uitgedaan, of waarvan de beschikking van ministerie of provincie per 
balansdatum nog niet zijn ontvangen. 
 
De specificatie van de overige vordering ziet er als volgt uit: 

 
Nadere specificaties zijn op de afdeling Bedrijfsvoering aanwezig. 
 
Voorziening dubieuze debiteuren 
         stand 31-12-2015 
Dubieuze debiteuren per 31 december 2015    1.282 
 
De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd om het risico van oninbare vorderingen in 
beeld te brengen. De voorziening dubieuze belastingdebiteuren en debiteuren sociale zaken 
wordt gevormd door per bestaande subregeling verschillende percentages te hanteren op 
basis van historische gegevens. Het verloop van de voorziening is in onderstaand overzicht 
weergegeven. 
 

 
Nadere specificaties zijn op de afdeling Bedrijfsvoering aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gemeente Groesbeek   146 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Liquide middelen  
De stand van de liquide middelen luidt: 

 
 
Nadere specificaties zijn op de afdeling Bedrijfsvoering aanwezig. 
 
Overlopende activa  
Dit bedrag is samengesteld uit vooruitbetaalde bedragen. Nadere specificaties zijn op de 
afdeling Bedrijfsvoering aanwezig. 

 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 
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Het verloop in 2015 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: 
 

 
 
Algemene reserves 
 
Algemene reserve 
Deze reserve is in 2015 ontstaan door het samenvoegen van de algemene reserves van de 
voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek, door het opheffen 
van diverse reserves. De berekende rente van € 862.108 is aan de algemene reserve 
toegevoegd. Deze reserve wordt afgezet tegen de risico´s bij het bepalen van het 
weerstandsvermogen. De benodigde omvang is afhankelijk van de weerstandsratio en de 
vaste algemene reserve en wordt jaarlijks bepaald bij de vaststelling van de begroting. 
In 2015 is in de algemene uitkering € 3.142.114 ontvangen voor de gemeentelijke 
herindeling. Dit bedrag is volledig toegevoegd aan de algemene reserve. Overige dotaties 
betreffen de verduurzaming schoolgebouwen/MFA's en het voordeel op het project Centrum-
visie Beek. De onttrekkingen betreft de geraamde dekking van diverse uitgaven en projecten 
in totaal voor € 962.928. Dit betreft met name het project naamswijziging Berg en Dal, het 
project verduurzaming van schoolgebouwen voormalige gemeente Ubbergen en de 
arbitragezaak inzake wegen. 
 
Vaste algemene reserve 
De reserve wordt gevormd om de risico's die wij als gemeente lopen af te dekken. We willen 
deze op dit moment niet verlagen, om de volgende redenen: 
1. We zijn een nieuwe gemeente 
2. De lopende ontwikkelingen, waar we op dit moment mee te maken hebben, 
3. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen (wijzigingen in Bbv, beleidswijzigingen Den Haag). Voor  
    deze reserve hanteren we een bedrag van € 500 per inwoner. Dat betekent op dit  
    moment € 500 x 34.300 = € 17.150.000. Het overschot valt automatisch vrij ten gunste   
    van de algemene reserve vrij aanwendbaar. 
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Reserve rekeningresultaat 
De bestemmingsreserve rekeningresultaat is ontstaan bij het vaststellen van de 
jaarrekeningen 2014 van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en 
Groesbeek. Door de gemeenteraad is besloten deze reserve in te zetten voor de tekorten in 
de (meerjaren)begroting 2016-2019. Het bedrag dat is gereserveerd bedraagt € 2.426.000. 
 
Bestemmingsreserves 
 
Reserve onderhoud gymzalen 
Deze reserve is ontstaan door het samenvoegen van de voorziening onderhoud gymzalen 
en onderwijs uit de voormalige gemeentes. Het doel van de reserve is de dekking van de 
kosten voor groot onderhoud van de gymzalen en de egalisatie van de exploitatiekosten over 
een langere periode. In 2015 is de geraamde dotatie van € 56.500 toegevoegd.  
 
Reserve Attributen sportcomplexen 
Deze reserve is ontstaan door het samenvoegen van de voorziening onderhoud 
sportaccommodaties uit de voormalige gemeentes. Het doel van de reserve is de dekking 
van kosten voor het vervangen van attributen van de sportaccommodaties (voetbalclubs) en 
het egaliseren van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2015 is er niets aan de 
reserve toegevoegd. 
 
Reserve Aankoop kunstwerken 
Deze reserve komt voort uit de reserve aankoop kunstwerken uit de voormalige gemeente 
Groesbeek en is in het verleden gevormd door een bijdrage vanuit investeringskredieten. De 
reserve dient ter dekking van kosten in het kader van aankoop en onderhoud aan 
kunstwerken in de gemeente. In 2015 is er niets aan de reserve toegevoegd. 
 
Reserve Natuur en Landschap 
De reserve heeft tot doel, het beschikbaar houden van middelen voor natuur en landschap. 
De werkelijke uitgaven en de begrote uitgaven worden niet altijd binnen een boekjaar 
afgewikkeld. Om middelen beschikbaar te houden is deze reserve gevormd en worden 
tekorten en overschotten via deze reserve verrekend. In 2015 is € 7.860 onttrokken. 
 
Reserve Groenblauwe diensten 
De reserve heeft tot doel, het dekken van de kosten voor de uitvoering van het project 
Groen-Blauwe diensten. Jaarlijks wordt € 1.500 onttrokken. In 2015 is op basis van de 
begroting € 40.968 aan de reserve toegevoegd. 
 
Reserve Wmo en Jeugd 
De reserve is ontstaan ten laste van de algemene reserve beklemd. Deze reserve heeft tot 
doel het dekken van de exploitatierisico's die samenhangen met de nieuwe taken binnen het 
Sociaal Domein (WMO en Jeugdwet). In 2015 is € 301.000 onttrokken ter dekking van de 
uitgaven WMO en Jeugdwet. 
 
Reserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop 
De reserve heeft ten doel om middelen beschikbaar te houden ter dekking van het verwachte 
exploitatietekort van het Kulturhus den Ienloop in Millingen aan de Rijn. In 2015 is € 37.730 
onttrokken ter dekking van de exploitatielast. 
 
Reserve Lopende projecten (gelabeld) 
De reserve heeft tot doel het dekken van de uitgaven aan lopende projecten, waarvoor de 
raad krediet beschikbaar heeft gesteld. Het verloop in 2015 wordt in onderstaand overzicht 
per investering weergegeven: 
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Reserve Kapitaallasten 
De reserve heeft tot doel het dekken van de geactiveerde activa (investeringen). In 2015 is € 
1.088.132 uit de reserve onttrokken en de rente € 707.502 is aan de reserve toegevoegd. 
 
Reserve Opleidingen personeel 
Deze reserve is ontstaan uit de reserve opleiding personeel van de voormalige gemeente 
Groesbeek. De dotatie in 2015 betreft het restantbudget opleidingen ad. € 67.500. 
 
Gerealiseerd resultaat  
 

 
 
 
Het resultaat is als zodanig op de balans opgenomen. 
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Voorzieningen 
 
Het verloop van de voorzieningen 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: 
 

 
 
2.1 Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen en/of risico's 
 
Voorziening Pensioenverplichtingen voormalige wethouders 
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen van de voormalige gemeenten en heeft tot 
doel het afdekken van de pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. De dotatie in 
2015 bedraagt € 81.932 en daarmee is de voorziening op het per 31 december 2015 
noodzakelijke peil gebracht. De onttrekking € 111.479 betreft de uitbetaling 
pensioenverplichting van de voormalige bestuurders. 
 
Voorziening Voormalig personeel 
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen van de voormalige gemeenten, door het 
berekenen van de verplichting op het moment van ontstaan. De onttrekking in 2015 van 
€ 265.309 betreft de uitbetaling wachtgeldverplichtingen en andere verplichtingen van 
voormalig personeel. 
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Voorziening Verlofuren personeel 
De voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeenten, door een verplichting op te nemen 
voor de opgebouwde verlofstuwmeren. In de afgelopen jaren zijn door diverse medewerkers 
verlofstuwmeren opgebouwd. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de 
medewerkers. Zeer waarschijnlijk zal een deel niet in tijd, maar in geld afgewikkeld gaan 
worden. Daarom hebben we een verplichting hiervoor opgenomen. De onttrekking in 2015 
van € 130.678 betreft de verloning van opgebouwde verlofrechten van het personeel. 
 
Voorziening BTW leerlingenvervoer 
De voorziening is ontstaan in de voormalige gemeente Ubbergen om het risico van de BTW 
inzake leerlingenvervoer met de belastingdienst af te dekken. In 2015 is € 31.504 (het 
verschil tussen inkoop- en verkoop-BTW van het leerlingenvervoer) aan de voorziening 
toegevoegd. 
 
2.2 Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie 
 
Voorziening Onderhoud gemeentewerf 
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De 
voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeenten om de onderhoudskosten van de 
gemeentewerven te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning. In 2015 is € 14.343 uitgegeven voor diverse onderhoudskosten. De 
functionele dotatie in 2015 bedraagt € 24.152. 
 
Voorziening Onderhoud gemeentehuis 
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De 
voorziening is ontstaan vanuit de voormalige gemeente Groesbeek en heeft tot doel de 
onderhoudskosten van het gemeentehuis te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven 
op basis van de onderhoudsplanning. In 2015 is € 21.917 uitgegeven voor diverse 
onderhoudskosten. De functionele dotatie in 2015 bedraagt € 92.541. 
 
Voorziening Onderhoud Trouwzaal 
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De 
voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn en heeft tot doel 
de onderhoudskosten van de trouwzaal te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven op 
basis van de onderhoudsplanning. In 2015 is € 67 uitgegeven voor diverse onderhouds-
kosten. De functionele dotatie in 2015 bedraagt € 3.133. 
 
Voorziening Onderhoud wegen 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud wegen van de voormalige 
gemeenten. Het doel is de dekking van de kosten voor het in stand houden van een 
kwalitatief goed wegennet in het kader van de verkeersveiligheid en egalisatie van de lasten 
in het kader van het onderhoud aan de wegen. De onttrekking van € 2.077.723 betreft de 
uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2015 bedraagt € 
1.471.600. 
Voorziening Openbare verlichting 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud openbare verlichting van de 
voormalige gemeenten. Het doel is de dekking van de kosten voor het groot onderhoud van 
de openbare verlichting. Egalisatie van de kosten in de exploitatie over een langere periode. 
De onttrekking van € 166.304 betreft de uitgaven op basis van de onderhouds-planning. De 
functionele dotatie in 2015 bedraagt € 286.282. 
 
Voorziening Onderhoud basisscholen  
De voorziening onderhoud basisscholen is ontstaan door het samenvoegen van de 
voorziening basisscholen van de voormalige gemeenten Ubbergen en Groesbeek. Het saldo 
van € 86.724 is in 2015 volledig onttrokken. 
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Voorziening Onderhoud Heuvelland 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Heuvelland uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de onderhouds-
planning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. De onttrekking van 
€ 22.135 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 
2015 bedraagt € 32.756 
 
Voorziening Onderhoud Biga 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening calamiteitenonderhoud Biga van de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. De 
onttrekking van € 3.284 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De 
functionele dotatie in 2015 bedraagt € 3.101. 
 
Voorziening Onderhoud sporthal De Duffelt 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Duffelt uit de voormalige 
gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. De 
onttrekking van € 7.744 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De 
functionele dotatie in 2015 bedraagt € 60.794. 
 
Voorziening Onderhoud Dispel/Til 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Dispel uit de voormalige 
gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. De 
onttrekking van € 3.437 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De 
functionele dotatie in 2015 bedraagt € 3.057. 
 
Voorziening Onderhoud De Lubert 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Lubert uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties van het 
zwembad. De onttrekking van € 28.395 betreft de uitgaven op basis van de onderhouds-
planning. In 2015 heeft geen dotatie plaatsgevonden. 
 
Voorziening Onderhoud Waco- glider 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Waco-glider uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het 
onderhoud aan de Waco- glider. In 2015 is geen onderhoud uitgevoerd. 
 
Voorziening Onderhoud N.H. Kerk 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud N.H.-kerk uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het 
onderhoud aan de toren van de N.H.-kerk. De onttrekking van € 3.379 betreft de uitgaven op 
basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2015 bedraagt € 200. 
 
Voorziening Onderhoud kasteelmuur 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Kasteelmuur uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het 
onderhoud aan de kasteelmuur. In 2015 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. 
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Voorziening Onderhoud trafo Wercheren 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud trafo uit de voormalige gemeente 
Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud aan de 
trafo. In 2015 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. 
 
Voorziening Onderhoud Aquaduct 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Aquaduct uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het 
onderhoud aan het Aquaduct. In 2015 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. De 
functionele dotatie in 2015 bedraagt € 2.902. 
 
Voorziening Recreatievoorzieningen 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud recreatievoorzieningen uit de 
voormalige gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot 
het onderhoud recreatievoorzieningen. In 2015 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. 
 
Voorziening Speeltoestellen 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud speeltoestellen uit de voormalige 
gemeenten. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot het onderhoud op 
basis van de onderhoudsplanning aan de gemeentelijke speeltoestellen. De onttrekking van 
€ 50.491 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 
2015 bedraagt € 48.093. 
 
Voorziening Onderhoud De Mallemolen 
De voorziening is gevormd uit de voorziening onderhoud Mallemolen uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud De Mallemolen. De onttrekking van € 
45.632 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 
2015 bedraagt € 25.981. 
 
Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Kloosterstraat 7-9 uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning met betrekking tot het gebouw. De onttrekking van € 4.693 betreft de 
uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2015 bedraagt 
€ 8.474. 
 
Voorziening Onderhoud De Ubburch 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Ubburch uit de voormalige 
gemeente Ubbergen. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud De Ubburch. De onttrekking van 
€ 135 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 
2015 bedraagt € 18.407. 
 
Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Den Ienloop uit de voormalige 
gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud Den Ienloop. De onttrekking van 
€ 6.135 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 
2015 bedraagt € 20.000. 
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Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud recreatievoorzieningen uit de 
voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot 
het onderhoud aan het gebouw. De onttrekking van € 91 betreft de uitgaven op basis van de 
onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2015 bedraagt € 6.900. 
 
Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Aula begraafplaats uit de 
voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven met 
betrekking tot het onderhoud aan de aula. In 2015 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. 
 
Voorziening Onderhoud begraafplaats Vossengraaf 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud begraafplaats uit de voormalige 
gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot 
het onderhoud aan de begraafplaats Vossengraaf. In 2015 heeft geen onttrekking 
plaatsgevonden. 
 
Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud begraafplaats uit de voormalige 
gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is de dekking van de uitgaven met betrekking tot 
het onderhoud aan de drenkelingenbegraafplaats. In 2015 heeft geen onttrekking 
plaatsgevonden. 
 
Voorziening Afvalstoffen 
Deze voorziening is ontstaan uit de voorziening afvalstoffenheffing uit de voormalige 
gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Het jaarlijks exploitatiesaldo (tekort of 
overschot) wordt met de voorziening verrekend. Het doel van de voorziening is het opvangen 
van schommelingen in de exploitatie voor wat betreft de kosten en opbrengsten van de 
afvalinzameling. Het uitgangspunt is "de vervuiler betaalt". In 2015 is het volledige saldo uit 
de voorziening onttrokken. 
 
Voorziening Riolering 
Deze voorziening is ontstaan door samenvoeging van de voorziening uit de voormalige 
gemeenten. In de notitie riolering van de commissie Bbv, is bepaald dat de overschotten 
inzake rioolheffing in een voorziening moeten worden opgenomen. De reden hiervan is dat 
een voorziening niet vrij inzetbaar is en dat de middelen beschikbaar blijven voor de riolering. 
Het doel van de voorziening is het opvangen van schommelingen in de exploitatie voor wat 
betreft de kosten en opbrengsten van het rioolstelsel. In 2015 is het overschot ad € 276.704 
aan de voorziening toegevoegd. 
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 
 
Geldleningen op lange termijn 26.972 
 

 
 

 
 
Op 17juli 2015 zijn een drietal rentevaste leningen van ieder € 4.000.000 aangetrokken bij de 
BNG. De rentepercentages zijn:  
0,878% vaste rente voor een looptijd van 10 jaar; 
1,537% vaste rente voor 20 jaar; en 
1,940% vaste rente voor 40 jaar. 
De totale betaalde rente voor geldleningen op lange termijn in 2015 bedraagt € 759.296. 
 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd kortere dan één jaar 
 
Kasgeldlening 6.000 
 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
 

 
 
Banksaldi 0 
 

 
 
Overige kortlopende schulden 7.847 
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De afwikkeling van de crediteuren heeft een normaal verloop. De specificaties zijn op de 
afdeling Bedrijfsvoering beschikbaar. 
 
Nog te betalen bedragen 2.361 
 

 
In 2016 zal worden nagegaan in hoeverre de hierboven opgenomen posten nog zijn 
verschuldigd. Een specificatie is op de afdeling Bedrijfsvoering ter informatie beschikbaar. 
De afwikkeling verloopt normaal. 
 
Vooruitontvangen bedragen 2.261 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gemeente Groesbeek   157 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Specificatie stand per 31 december 2015: 

 
Overlopende passiva 917 
 

 
 
Specificatie stand per 31 december 2015: 
 

 
De afwikkeling verloopt normaal. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Naast de hieronder vermelde waarborgen en garantstellingen zijn er nog andere "niet uit de 
balans blijkende verplichtingen". Deze andere verplichtingen zijn echter wel opgenomen in 
de meerjarenbegroting. 
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* Sinds 1995 staat het WSW borg voor leningen van woningcorporaties. De gemeente tekent 
mee als achtervang. Er zijn diverse zekerheden ingebouwd en het risico dat de gemeente als 
achtervang loopt is theoretisch en zeer klein. Het WSW biedt primaire en secundaire 
zekerheid. In het uiterste geval bestaat de mogelijkheid dat de gemeente en Rijk bijdragen in 
de vorm van een renteloze geldlening, de tertiaire zekerheid. Het WSW dient deze renteloze 
geldlening vervolgens terug te betalen.  “Het WSW is zelfs in afgelopen jaren niet 
aangesproken door bankinstellingen waaruit de kracht van de zekerheidsstructuur is 
gebleken”. 
 

 
 
* De oude regeling gemeentegarantie waarbij de gemeente en het Rijk ieder voor 50% borg 
stonden voor particuliere leningen is per 1 januari 1995 vervallen. Aan de leningen moest 
een aflossingsplan ten grondslag liggen op basis waarvan het schuldrestant aan het einde 
van de looptijd van 30 jaar op 0 stond. Dientengevolge zijn de risico’s voor het kleine deel 
van de leningen waarvoor de gemeente nog garant staat zeer gering. Veel woningen zijn 
nadien verkocht of aflossingsvrij gemaakt waardoor de oude regeling niet meer van 
toepassing is. Vanaf 1 januari 1995 is de Nationale Hypotheek Garantie van toepassing 
 
Financiële verplichtingen niet in balans opgenomen posten 
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4.4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Verder is de 
Financiële verordening Groesbeek 2015 (art. 212 Gemeentewet) vastgesteld bij raadsbesluit 
van 8 januari 2015, van toepassing. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op 
basis van historische kosten (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), tenzij de marktwaarde 
lager is. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. 
 
 De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden 
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop 
het dividend betaalbaar gesteld wordt. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden 
uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode 
waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals 
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en 
verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt 
geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.  
Als er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) moet wel een verplichting 
gevormd  worden. 
 
Balans 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. 
vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar 
verwachting duurzaam zijn. 
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Dit geldt ook voor 
het saldo van agio en disagio (Afsluitkosten van financiële transacties). 
De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij 
ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. 
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie 
gebracht. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, 
worden lineair afgeschreven.  
De materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden ook lineair 
afgeschreven.  
De aard van de investering bepaalt de levensduur en de daarmede samenhangende 
afschrijvingstermijn.  
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Materiële vaste activa met economisch nut. 
Investeringen met economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. 
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 
De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het "Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten", worden lineair afgeschreven in: 
a. niet: gronden en terreinen 
b. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, 

dorps- en wijkcentra, sporthallen en dergelijke; 
c. 40 jaar: nieuwbouw schoolgebouwen; 
d. 15 jaar: technische installaties schoolgebouwen; 
e. 15 jaar: eerste inrichting schoolgebouwen; 
f. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop van het bij b en c bedoelde  

onroerend goed; 
g. 15 jaar: technische installaties, zoals cv-, airco- en elektrische installatie en 

ICT-bekabeling, in het bij b. bedoelde onroerend goed; 
h. 10 jaar: overige technische installaties en meubilair, zoals inbraak-, 

beveiliging-, telefoon- en geluidsinstallaties, kantoormeubilair, 
inventaris, brandblusmiddelen en dergelijke 

i. 50 jaar: rioleringen (riolen, putten en kolken); 
j. 25 jaar: riolering (persleidingen, gemalen-bouwkundig en drukriolering-

bouwkundig, IBA's); 
k. 15 jaar: mechanisch/elektrisch deel gemalen en drukriolering; 
l. 50 jaar: begraafplaatsen; 
m. 15 jaar: zware transportmiddelen (b.v. vrachtauto, blusvoertuig en 

dergelijke); 
n. 7 jaar: lichte transportmiddelen (personenauto’s, aanhangwagens en 

dergelijke) en overige tractie; 
o. 5 jaar: software; 
p. 3 jaar: automatiseringsapparatuur, PC’s (hard- en besturingssoftware), 

randapparatuur, gereedschappen en dergelijke. 
Indien de technische en/of economische levensduur korter is dan de hiervoor aangegeven 
termijnen wordt de kortere afschrijvingstermijn gehanteerd. 
Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, 
uitgezonderd gronden en terreinen.  
 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 
1. Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het 

‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’, worden verstaan 
investeringen in aanleg en onderhoud van: waterwegen, waterbouwkundige werken, 
permanente terreinwerken wegen, straten, pleinen, fiets-, voet- en wandelpaden, bruggen 
viaducten, tunnels, verkeersmiddelen. Deze worden lineair afgeschreven in: 

a. 25 jaar: wegen, fiets-, voet en wandelpaden, parkeerplaatsen en de daarbij behorende inrichting; 
b. 25 jaar: overige civieltechnische werken; 
c. 25 jaar: openbare verlichting, c.a.; 
d. 10 jaar: verkeersmiddelen, zoals borden, verkeerslichten, e.d.; 
e. 10 jaar: abri's, plattegrondkasten, e.d.; 
2. Indien de technische en/of economische levensduur korter is dan de hiervoor aangegeven 

termijnen wordt de kortere afschrijvingstermijn gehanteerd. 
3. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden 

onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd. In het raadsbesluit wordt aangegeven 
dat het actief lineair wordt afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of 
dat een kortere afschrijvingstermijn wordt aangehouden. 

 



gemeente Groesbeek   162 van 181  Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Financiële vaste activa 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen 
tegen nominale waarde.  
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan 
deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de 
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder 
de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.  
Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. 
De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. 
 
Vlottende activa 
Voorraden 
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd 
tegen de vervaardigingsprijs.  
De vervaardigingsprijs omvat de kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), 
alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en 
beheerskosten. Verwachte verliezen in de grondexploitatie worden (indien van toepassing) 
voorzien door middel van een voorziening verliesgevende complexen. Winsten uit de 
grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van 
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake 
is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in 
mindering gebracht. 
 
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Er 
wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. 
 
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn 
gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs.  
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid 
is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis 
van de geschatte inningskansen. 
Voor openstaande vorderingen betreffende gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 
219 Gemeentewet wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van het 
historische percentage van oninbaarheid. 
Voor de overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis 
van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan zes 
maanden. 
 
Liquide middelen en overlopende posten. 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het 
overzicht van baten en lasten. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting 
c.q. het voorzienbare verlies. 
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders wordt echter op de contante 
waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.  
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De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te 
voeren groot onderhoud aan de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is 
gehouden met de geformuleerde kwaliteitseisen.  
In de, in het jaarverslag opgenomen, paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” is het beleid 
nader uiteengezet. 
 
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane 
aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling van de balans, 
het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. 
Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. 
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4.5. Toelichting op de programmarekening 
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Toelichting op de programmarekening (bedragen x € 1.000) 
 

 
 
Verschillen per programma 
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Wet normering Topinkomens 
 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is 
op 1 januari 2013 in werking getreden. Op grond van de WNT mag in 2015 het inkomen van 
topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behouden overgangsrecht maximaal 100% 
van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2015 neer op € 178.000 inclusief belaste 
kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Als topfunctionaris worden expliciet 
genoemd: de secretaris en de griffier. 
 
Bovengenoemde maxima worden jaarlijks bij ministeriële regeling vastgesteld. De bedragen 
vormen communicerende vaten. Dat wil 
zeggen dat een topfunctionaris in 2015 alleen dan boven het bezoldigingsmaximum komt 
indien de som van de drie componenten meer bedraagt dan € 178.000. 
Zoals hieronder te zien is bleef de gemeente Groesbeek binnen de vastgestelde norm. 
 
Functie 1 
Functiecategorie: Topfunctionaris (niet toezichthouder) 
Is deze persoon op interim-basis werkzaam? Nee 
Aanhef: Dhr. J.W. Looijen 
Functie(s) binnen deze functiecategorie: gemeentesecretaris/algemeen directeur 
Beloning in 2014: € 107.762 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 1.931 
Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen) € 14.247 
Totale bezoldiging € 123.940 
Is de functionaris heel 2015 in dienst geweest?: Ja 
Omvang van het dienstverband: 1 
Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum: Niet van toepassing (norm niet 
overschreden) 
Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?: Nee 
 
Functie 2 
Functiecategorie: Topfunctionaris (niet toezichthouder) 
Is deze persoon op interim-basis werkzaam?: Nee 
Aanhef: Dhr. E. v.d. Velde 
Functie(s) binnen deze functiecategorie: directeur bedrijfsvoering 
Beloning in 2015: € 95.652 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 4.190 
Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen): € 13.239 
Totale bezoldiging € 113.081 
Is de functionaris heel 2015 in dienst geweest?: Ja 
Omvang van het dienstverband: 1 
Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum: Niet van toepassing (norm niet 
overschreden) 
Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?: Nee 
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Functie 3 
Functiecategorie: Topfunctionaris (niet toezichthouder) 
Is deze persoon op interim-basis werkzaam?: Nee 
Aanhef: Dhr. J.A.M. van Workum 
Functie(s) binnen deze functiecategorie: griffier 
Beloning in 2015: € 75.819 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 2.212 
Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen): € 10.812 
Totale bezoldiging € 88.843 
Is de functionaris heel 2015 in dienst geweest?: Ja 
Omvang van het dienstverband: 0,89 
Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum: Niet van toepassing (norm niet 
overschreden) 
Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?: Nee 
 
Functie 4 
Functiecategorie: Topfunctionaris (niet toezichthouder) 
Is deze persoon op interim-basis werkzaam?: Nee 
Aanhef: Dhr. H. Vreman 
Functie(s) binnen deze functiecategorie: griffier 
Beloning in 2015: € 62.911 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € 1.580 
Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn (bijv. pensioen): € 6.292 
Totale bezoldiging € 70.783 
Is de functionaris heel 2015 in dienst geweest?: Ja 
Omvang van het dienstverband: 0,58 
Motivering overschrijding bezoldigingsmaximum: Niet van toepassing (norm niet 
overschreden) 
Heeft de topfunctionaris of toezichthouder in 2015 een ontslagvergoeding ontvangen?: Nee 
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4.6. Overzicht incidentele baten en lasten 
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4.7. Verantwoordingsinformatie SISA specifieke uitkeringen 
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4.8. Controleverklaring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


