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1. Inleiding 
 
Leeswijzer 
Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening van 2016. De opzet en indeling sluiten aan 
bij de programmabegroting 2016. 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 2016. De cijfers 
in deze jaarrekening 2016 worden vergeleken met de actuele, laatst gewijzigde begroting 
2016. 
 
De opbouw van de jaarstukken is als volgt: 
1. Inleiding 
2. Samenvatting 
3. Jaarverslag 
  - Inleiding jaarverslag 
  - De verantwoording over de uitvoering van de programma's 
  - De paragrafen 
4. Jaarrekening 
  - Financiële informatie met toelichtingen, die een cijfermatige insteek kennen. 
 
In de samenvatting gaan we kort in op het rekeningsaldo en de belangrijkste 
aandachtspunten en analyses daarvan. 
 
In het jaarverslag vindt u een verantwoording per programma, alsmede een uiteenzetting 
over programma-overstijgende 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 2016: 41, waarvan 3 geldend 
voor Berg en Dal) is het principe van single information single audit (sisa) toegepast. Dit 
houdt in dat er geen afzonderlijke accountantscontroles op deze onderdelen plaatsvinden, 
maar dat 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 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 9 mei 2017. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal. 
 
De secretaris       De burgemeester 
 
 
 
 
 
 
E. van der Velde      M. Slinkman 
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2. Samenvatting 
 
Resultaat 2016 
 
De jaarrekening laat het volgende resultaat zien: 
 

 
Als we uiteindelijk behaalde financiële resultaten vergelijken met het actuele begrotingssaldo 
2016, dan laat dit het volgende beeld zien: 
 

 
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 2016. 

De laatste bijstelling van de begroting 2016 is opgesteld op basis van de kennis in oktober 
2016 (Najaarsnota). Heeft er zich hierna iets voor gedaan wat niet voorzien was, dan leidt 
dit tot een verschil in de jaarrekening. 

2. Verschillen veroorzaakt door niet uitgevoerde activiteiten. 
Als activiteiten in 2016 wel geraamd zijn, maar niet werkelijk uitgevoerd zijn dan leidt dit 
tot voordelen in 2016. De activiteiten die doorgeschoven worden naar 2017 en waarvan 
het budget ook overgeheveld moet worden, zijn in het raadsvoorstel 'budgetoverheveling 
2016' opgenomen. (raadsvergadering 20 april 2017, documentnummer 
VB/Raad/17/00430). Het gaat hier om een bedrag van in totaal € 551.000. 

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 zijn verwerkt. 
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Verklaring verschillen 
 
Globaal kan het voordelige verschil ten opzichte van de actuele begroting van € 833.000 als 
volgt worden verklaard: 
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Resultaatbestemming 
 
Van het saldo van € 893.000 is € 551.000 overgeheveld naar 2016. Wij stellen voor om het 
resterende bedrag van € 342.000 toe te voegen aan de reserve Jeugd en Wmo. 
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3.1. Inleiding Jaarverslag 

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 wat 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 15 juni 2017. 
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 - Dienstverlening, bestuur en veiligheid 

 
Algemeen 
 

Portefeuillehouder: 
 

M. Slinkman Ambtelijk 
verantwoordelijk: 

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

 
Programma inhoud 
Dit programma omvat het bestuur, bestuursondersteuning, dienstverlening, brandweer en 
rampenbestrijding en openbare orde en veiligheid. 
 
Maatschappelijk effect 
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. 
 

1. (Programma)doelstelling: Bevorderen van zelf regisserend vermogen 

Toelichting doelstelling: 
Hoe gaan we van een verzorgingsstaat naar een participatie-samenleving? Dit is een 
samenleving waarin de burger naar eigen vermogen bijdraagt en waarin de overheid als 
noodzakelijk vangnet fungeert.  

Activiteiten 
1. Op alle beleidsterreinen het principe van méér verantwoordelijkheid bij 

onze inwoners doorvoeren 
2. Het uitwerken van de Sociaal Maatschappelijke Visie in samenspraak met 

maatschappelijke organisaties. 
- De gemeente gaat als netwerkorganisatie functioneren. Zij stelt zich 

op als partner. Ook de regiegroep bewonersparticipatie wordt hierbij 
betrokken.  

- Op basis van de ervaringen met inwonersinitiatieven ontwikkelen we 
nieuwe werkwijzen. Hierbij vindt overleg met burgers en instellingen 
zo veel mogelijk plaats op locatie (wijkcentrum, sportvereniging). 

- De sociale teams worden getraind op de manier waarop zij het 
zelfregisserend vermogen van burgers kunnen versterken. 

3. Zorgvuldig, consequent en helder communiceren met alle betrokkenen  
over de veranderingen. Uitgangspunt is hierbij dat de gemeente zich als 
partner opstelt. Alle instrumenten worden interactief ingezet. Inwoners 
worden niet als consument, maar als partner en producent van participatie 
benaderd. Instrumenten hiervoor: 

- Dynamische websites van de gemeente Berg en Dal en van de 
Sociale Teams; 

- Gemeentepagina ‘Zorg en ondersteuning’;  
- Bijeenkomsten; 
- Apps, filmpjes en infographics ’zorg en ondersteuning; 
- Algemene wegwijsbrochure; 
- Persberichten; 
- Een training Klare Taal voor de hele gemeentelijke organisatie. 

Realisatie 
 
 
2016-2018 
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Realisatie: 
In 2016 hebben we voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Dynamische website van de 
gemeente Berg en Dal en van de sociale teams: Medio maart 2017 zijn we overgegaan naar 
een nieuwe vormgeving van de gemeentelijke website. De informatie van de website van de 
sociale teams is hierin opgenomen. Er is hierbij opnieuw gekeken naar de onderwerpen die 
het meest gezocht worden: deze komen automatisch bovenaan te staan. Bovendien is de 
structuur van deze website veel flexibeler dan van de oude websites.  
 
De hele organisatie heeft in 2016 een training Klare Taal gevolgd. 

 

2. (Programma)doelstelling: De dienstverlening naar inwoners en ondernemers is 
klantgericht, laagdrempelig en efficiënt. 

Toelichting doelstelling: 
De voorzieningen worden optimaal afgestemd op de behoefte van de inwoners en zo dichtbij 
mogelijk gerealiseerd. 

Activiteiten 
1. Themabijeenkomsten van de gemeenteraad en het college op locatie 

organiseren met daarin ruimte voor de inbreng van burgers. 
2. Het bestaande dienstverleningsconcept herijken en vervatten in een visie 

die het vraagstuk over onze gemeentelijke dienstverlening in een breder 
verband beschouwt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

 welke producten biedt de gemeente aan en welke vorm van 
dienstverlening is daarbij gewenst: aan de balie, thuis of elders, 
digitaal en/of analoog; 

 welk gedrag wordt verwacht van de medewerkers die zich met 
verschillende vormen van dienstverlening bezig houden.  

Realisatie 
2015-2018 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 

Relevante ontwikkelingen: 
Het uitgangspunt van onze visie op dienstverlening is: “digitaal doen, wat digitaal kan”. Wij 
sluiten hiermee aan op de doelstelling van de Rijksoverheid. Die stelt dat bedrijven en 
burgers al hun zaken die zij met de overheid doen, uiterlijk in 2017 digitaal moeten kunnen 
afwikkelen. Hierbij worden moderne technieken ingezet, waaronder DigiD, eHerkenning, 
digitale formulieren, de Berichtenbox en Lopende Zaken. Omdat veranderingen tijd kosten 
en burgers en instellingen moeten wennen aan nieuwe mogelijkheden en tijd nodig hebben 
om zich daar op aan te passen, worden diensten waar nodig ook analoog aangeboden. De 
gemeente moet herkenbaar en benaderbaar blijven, want persoonlijk contact blijft een 
belangrijk aspect van onze dienstverlening. 

Realisatie:  
Het bestaande dienstverleningsconcept is herijkt. Er is ook een visie op dienstverlening 
opgesteld waarin het vraagstuk over onze gemeentelijke dienstverlening in een breder 
verband wordt beschouwd. 
In 2016 heeft de gemeente geïnvesteerd om steeds meer post met de berichtenbox te 
kunnen versturen. Dit is ook gelukt. 
Nog meer producten kunnen digitaal met behulp van DigiD of eHerkenning worden 
aangevraagd. 
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3. (Programma)doelstelling: Een kleine, doelmatig werkende en dienstbare organisatie, die 
streeft naar maatwerk. 

Toelichting doelstelling: 
Door privatisering, samenwerking en deregulering kosten besparen en efficiency en 
effectiviteit vergroten. 

Activiteiten 
Wij stellen een visie op de netwerkgemeente op, waarin onder meer 
aandacht is voor (regionale) samenwerking, privatisering en deregulering. 

Realisatie 
2016 
 

Relevante ontwikkelingen: 
Momenteel heeft de gemeente Berg en Dal al diverse taken regionaal georganiseerd: 

 Belastingen inclusief klantcontact belegd bij Munitax. 

 De Omgevingsvergunning inclusief klantcontact belegd bij ODRN. 

 Onderdeel ‘Werk’ inclusief klantcontact gefaciliteerd door het Regionaal 
Werkbedrijf. 

 Regionale samenwerking op het Sociaal Domein (met gemeenten en 
instellingen): klantcontacten worden voor het overgrote deel afgehandeld door 
onze Lokale/ Sociale Teams.  

 Stapsgewijze overdracht van taken naar ICT Rijk van Nijmegen, als onderdeel 
van de MGR. 

 Doelgroepenvervoer op de schaal van de voormalige stadsregio Arnhem-
Nijmegen 

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat er een lappendeken aan 
samenwerkingsverbanden is ontstaan met verschillende wijzen waarop de dienstverlening 
namens/door de gemeente Berg en Dal uitgevoerd wordt. De vraag is of dit vanuit het 
perspectief van de inwoners en ondernemers laagdrempelig, toegankelijk, efficiënt en 
integraal is georganiseerd. Met onze visies op de netwerkgemeente en onze dienstverlening 
proberen we hierop een antwoord te geven.  

Realisatie: 
Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie, verder te noemen BVO, opgericht met gemeenten uit 
de regio Arnhem en de regio Nijmegen om het doelgroepenvervoer goed en goedkoop te 
organiseren. Deze samenwerking heet BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen 
(DRAN). 

 

4. (Programma)doelstelling: Positionering gemeente in de regio 

Toelichting doelstelling: 
Met het toenemend aantal taken in regionaal verband is het van belang om de gemeente in 
de regio ook sterk te positioneren.  

Activiteiten 
1. Het vaststellen van de (gewenste) plaats en rol van de gemeente door 

bestuurders en ambtenaren in de regionale omgeving.  
2. Opheffing Stadsregio Arnhem-Nijmegen, oprichting 

Gemeenschappelijk Orgaan. 
Sinds 1 juli 2015 is de Stadsregio in liquidatie. Nog openstaande 
zaken worden in een liquidatieplan afgehandeld door de Stadsregio of 
door gemeenten die daarvoor opdracht hebben gekregen. 
Naar verwachting is alles in 2016 afgehandeld. De gemeenten 
hebben aangegeven een bepaalde mate van samenwerking te willen 
behouden op de gebieden wonen, mobiliteit, economie en 
duurzaamheid. Dit moet vorm krijgen in een Gemeenschappelijk 
Orgaan (GO) en Triple Helix.   

Realisatie 
2016 
 
2016 
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Relevante ontwikkelingen: 
We nemen deel aan de belastingsamenwerking in Beuningen, via het belastingkantoor 
Munitax, hebben de brandweer geregionaliseerd in de Veiligheidsregio Gelderland Zuid 
(VRGZ), de Wabotaken ondergebracht bij de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) en 
voor de uitvoering van de Participatiewet het Werkbedrijf opgericht, als onderdeel van een 
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. Er wordt gewerkt aan regionale samenwerking op 
het gebied van ICT, de organisatie van het doelgroepenvervoer op de schaal van de 
voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen. De deelnemende gemeenten hebben aan de in 
2016 te liquideren Stadsregio Arnhem-Nijmegen aangegeven een bepaalde mate van 
samenwerking te willen behouden op de gebieden wonen, mobiliteit, economie en 
duurzaamheid. Dit moet vorm krijgen in een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) en Triple 
Helix. 

Realisatie: 
Er is een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) gerealiseerd. Het GO richt zich op een 
structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de Arnhem 
Nijmegen City Region. 
De regio Arnhem-Nijmegen kent de zogenaamde Triple Helix: een samenwerkingsverband 
tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio. 

 
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 2016 
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 2 - Openbare ruimte 

 

Algemeen 
 

Portefeuillehouder: 
 

A. ten 
Westeneind 

Ambtelijk 
verantwoordelijk: 

G. Kwant 

 
Programma inhoud 
Dit programma omvat alle facetten die te maken hebben met het beleid en beheer van de 
openbare ruimte. Hieronder vallen onder andere wegen, straten en pleinen en ondergrondse 
infrastructuur, openbare verlichting, verkeer, openbaar groen en speelvoorzieningen en 
riolering en waterbeheer. 
 
Maatschappelijk effect 
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. 
 
Pijler: Verkeer  
 

1. (Programma)doelstelling:  
Verbeteren van de lokale verkeersveiligheid en van de regionale ontsluiting van de 
gemeente Berg en Dal. 

Toelichting doelstelling: 
Bovenlokale benadering van een goede doorstroming en bereikbaarheid vanuit en naar alle 
delen van de gemeente, waarbij verkeersveiligheid en het voorkomen van lokale overlast 
belangrijke speerpunten zijn.  

Activiteiten 
1. Eigen observaties over verkeersveiligheid en aanvragen van burgers en 

bewonersgroepen worden actief getoetst aan de objectieve criteria welke 
zijn opgenomen in de in 2015 vastgestelde mobiliteitsvisie; wij zoeken 
oplossingen voor en met bewoners.  

2. Wij houden rekening met de effecten van de bovenlokale 
verkeersstromen door te werken met regionale verkeersmodellen welke 
sinds 2010 zijn ontwikkeld en door de regio permanent worden 
bijgehouden. 

3. Wij doen voorstellen c.q. voeren de maatregelen uit welke voortvloeien uit 
de in 2015 vastgestelde Mobiliteitsvisie Berg en Dal. Speerpunt is daarbij 
het bevorderen van toeristische bereikbaarheid, zonder dat hierdoor 
overlast ontstaat voor aanwonenden van vooral de dijkwegen. Dit 
verwachten wij te bereiken met de aanleg van TOP’s (Toeristische 
Opstap Punten) in samenwerking met o.a. Staatsbosbeheer. 

4. Wij realiseren de aanleg, verbetering en verlichting van fietspaden ter 
bevordering van de verkeersveiligheid. 

5. Wij werken actief aan het verbeteren van schoolroutes en schoolzones. 
6. Wij bevorderen de verkeersveiligheid door subsidie voor de verkeers-

lessen op scholen te continueren en E-bike cursussen voor ouderen te 
gaan subsidiëren. 

Realisatie 
doorlopend 
 
 
 
doorlopend 
 
 
2016-2018 
 
 
 
 
 
 
2016-2018 
 
doorlopend 
doorlopend 
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Relevante ontwikkelingen: 
De provincie Gelderland werkt actief aan het uitbreiden en verbeteren van het regionale 
fietsnetwerk en stimuleert dit door het beschikbaar stellen van subsidies. Wij hebben voor 
2016/2017 een subsidie ontvangen van € 475.000 voor het verbeteren en veiliger maken van 
het 5,2 km lange fietspad Biesseltsebaan tussen het Zwaantje in Mook en de Scheidingsweg 
in Nijmegen. Dit werk wordt gecombineerd met groot onderhoud.  

Realisatie: 
Uiteindelijk is de mobiliteitsvisie Berg en Dal in februari 2017 definitief vastgesteld. Bij de 
behandeling hiervan zijn door bewoners en raadsfracties vele suggesties gedaan om 
specifieke verkeerssituaties te veranderen. Met de gemeenteraad is afgesproken dat we de 
voorstellen zullen toetsen aan de objectieve criteria zoals benoemd in de mobiliteitsvisie. De 
projecten welke volgens deze toets aangepakt moeten worden voorzien we van een raming. 
Bij de behandeling van de kadernota 2018 (juli 2017) zal de gemeenteraad de prioriteiten 
bepalen. Het is vervolgens aan het college om dit te verwerken in het MIP 2018-2021. De 
start van verbetering van het fietspad Biesseltsebaan is in het voorjaar 2017. 

 
Pijler: Kwaliteit woonomgeving  
 

1. (Programma)doelstelling:  
Streven naar een publieke ruimte die een veilige en prettige woon- en leefomgeving vormt 
voor de inwoners, het bedrijfsleven en de bezoekers. 

Toelichting doelstelling: 
De kwaliteit van de woonomgeving (schoon en veilig) wordt niet alleen bepaald door het 
gemeentelijke onderhoud, maar vooral door goede beleving van en het juiste gebruik door de 
bewoners. Door het zoeken naar een permanente interactie tussen de bewoners onderling 
kan/moet deze kwaliteit verder verbeteren, waarbij de gemeente zorgt voor een adequaat 
basisniveau.  

Activiteiten 
1. Wij betrekken burgers bij de inrichting en het beheer van de openbare 

ruimte. 
2. Wij zorgen voor een toegankelijke en bereikbare openbare ruimte waardoor 

mensen met een beperking langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 
Specifieke wensen van minder valide inwoners worden doelgericht en in 
overleg met hen gerealiseerd. 

3. Wij handhaven het onderhoudsniveau groen op A-kwaliteit (hoogste 
niveau). Daarmee wordt een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en het 
aanzien van de woonomgeving gegeven. 

4. Bij groenrenovaties vervangen wij daar waar mogelijk, tegen gelijke 
onderhoudskosten saaie bodembedekkers door minder, maar fraaiere 
plantensoorten plus gazon wat kwalitatief fraaier oogt. 

5. Als aanvulling op het reguliere groenonderhoud stimuleren wij 
zelfwerkzaamheid in de woonwijken door burgerinitiatieven te faciliteren. 

6. Wij zetten het beleid van het vervangen van 40 jaar oude armaturen in 
woonwijken door duurzame LED-armaturen voort en verbeteren daarbij de 
plaatsing van de lichtmasten om zo te voldoen aan de landelijke normen. In 
combinatie met goed groenbeheer verhoogt dit de sociale veiligheid sterk. 

Realisatie 
Vanaf 2015 
 
Vanaf 2015 
 
 
 
Vanaf 2015 
 
 
Vanaf 2015 
 
 
Vanaf 2016 
 
Vanaf 2015 
 

Relevante ontwikkelingen: 
Wij streven er naar om bij de uitvoering van de beheerwerkzaamheden de inzet van mensen 
met een beperking te maximaliseren, tegen aanvaardbare kosten. Dit is een voortdurend 
aandachtspunt. 

Realisatie: 
Alle genoemde activiteiten worden conform bovenstaande tekst uitgevoerd. Initiatieven van 
burgers komen langzamerhand en met vallen en opstaan op gang. Jaarlijks vervangen wij 
270 lichtmasten door 300 nieuwe met moderne LED-armaturen. In 2030 is de landelijke 
doelstelling van 50% energiereductie behaald. 
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Pijler: Zwerfvuil  
 

1. (Programma)doelstelling:  
De aanpak van zwerfvuil in de gehele gemeente wordt een speerpunt in het belang van 
toerisme en een schone leefomgeving. 

Toelichting doelstelling: 
Doordat wij schone woonwijken op goed basisniveau aanbieden aan de bewoners zal eerder 
een behoefte ontstaan om zelf een steentje bij te dragen aan de schone eigen leefomgeving. 
We denken daarbij goed na over het plaatsen van afvalbakken, omdat de ervaring leert dat 
dit vaak meer vuil aantrekken dan vuil verzamelen. De besparingen op ledigingskosten 
kunnen vervolgens worden ingezet voor zwerfvuil routes in het toeristische buitengebied. 

Activiteiten 
1. Wij onderhouden het groen op niveau A en daardoor wordt zwerfvuil al 5 

tot 7 keer per jaar uit het plantsoen geharkt 
2. Wij gaan het groenbeheer, onkruidbestrijding, vegen wegen en 

bladruimen onderbrengen bij één aannemer waardoor een synergie in de 
werkzaamheden ontstaat die de netheid in de bebouwde omgeving 
verder verhoogt. De twee contracten worden beoordeeld op basis van 
beeldkwaliteit. 

3. Wij stimuleren en faciliteren zelfwerkzaamheid in de woonwijken. 
4. Wij faciliteren onze inwoners met uitgebreide mogelijkheden om het eigen 

afval gescheiden aan te bieden tegen zo laag mogelijke kosten, waardoor 
de verleiding om afval te dumpen zo klein mogelijk wordt. 

5. Wij hebben ons aangesloten bij het DAR-initiatief “Wijkhelden” om via 
scholen kinderen te stimuleren actief mee te denken met het 
schoonhouden van de wijken. Deze kinderen zijn de wijkhelden. 

6. Wij zullen uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016 een voorstel aan de 
raad aanbieden met betrekking tot de bestrijding van hondenpoep-
overlast.  

Realisatie 
Vanaf 2015 
 
2016-2018 
 
 
 
 
Vanaf 2016 
Vanaf 2017 
 
 
Vanaf 2015 
 
 
Vanaf 2017 
 

Realisatie: 
Punten 1 en 2 worden volgens bestek naar tevredenheid uitgevoerd. De nieuw vastgestelde 
afvalinzameling is per 1 januari 2017 ingevoerd. Zelfwerkzaamheid in de woonwijken komt 
mondjesmaat op gang. Het schrijven van het voorstel met betrekking tot de bestrijding van 
hondenpoepoverlast loopt moeizaam. We stuiten steeds op hoge kosten, weinig effectieve 
maatregelen en problematische kostendekking. In het voorjaar 2017 komt het definitieve 
voorstel van het college aan de Raad. 

 
Pijler: Actuele en reële onderhoudsplannen infrastructuur   
 

1. (Programma)doelstelling:  
Het uitvoeren van onderhoudsplannen op basis van actuele beheerinformatie, waarbij de 
lasten niet doorschuiven naar later. 

Toelichting doelstelling: 
Op basis van actuele beheerplannen wordt onderhoud uitgevoerd op alle beheergebieden, 
waarbij de actuele onderhoudstoestand leidend is en niet de theoretische planning. Door 
drie- tot vijfjaarlijks te rapporteren en de actuele stand van de onderhoudsvoorziening te 
betrekken bij het vaststellen van de dotaties voor de komende jaren, zorgen we dat de 
gemeenteraad maximaal geïnformeerd wordt over staat van haar kapitaalgoederen en grip 
houdt op de ter beschikking te stellen middelen. 
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Activiteiten 
1. We voeren in 2016 een nieuwe onderhoudsinspectie wegen uit om op 

basis van deze actuele gegevens te verifiëren of de in 2015 naar 
beneden bijgestelde dotaties overeenkomen met het actuele beeld. 
Gelijktijdig zullen we dan de in 2015 vastgestelde bijstellingen van het 
gewenste kwaliteitsbeeld verwerken. Ook zullen we dan inzichtelijk 
maken wat de meerkosten zijn van een hogere kwaliteit trottoirs 
(Basis=>Hoog) om de trottoirs in woonwijken beter toegankelijk te houden 
voor mensen met een beperking. Het is dan aan uw raad om op basis 
hiervan nieuwe keuzes te maken. 

2. We voeren het onderhoud aan speeltoestellen uit volgens het in 2015 
vastgestelde beheerplan, waarbij de gemiddelde levensduur van 
speeltoestellen 15 jaar is. 

3. We voeren het onderhoud en vervanging van de openbare verlichting uit 
volgens het vastgestelde “Beleids- en beheerplan openbare verlichting 
2016-2020”. Afgeleide doelstellingen hierbij zijn energiebesparing, 
duurzaamheid en sociale veiligheid. 

4. We bieden u zo vroeg mogelijk in 2016 het beheerplan gebouwen aan 
waarbij het credo “sober en doelmatig” is zonder dat dit de kwaliteit en de 
levensduur van de gebouwen aantast. 

5. Uitvoering van het onderhoud en vervanging volgens het GRP 2016-2020 
met een 15% lagere rioolheffing in 2023, dan waarvan in 2014 werd 
uitgegaan. Dit ten gevolge van synergie door de gemeentelijke 
samenvoeging en gebruik van moderne technieken. 

6. We gaan de 4 km achterstand van rioolvervanging in Groesbeek-Noord 
zo snel mogelijk inlopen. 

Realisatie 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2018 
 
 
2016-2020 
 
 
 
2016 
 
 
2016-2020 
 
 
 
2016-2018 
 

Realisatie: 
De inspectie wegen is in 2016 uitgevoerd. De kwaliteit van de wegen in woonwijken is in de 
afgelopen jaren sterker gedaald dan verwacht. In 2017 komen wij met verbeterings-
voorstellen. Onderhoud aan speeltoestellen, gebouwen en Openbare Verlichting wordt 
volgens plan uitgevoerd. In 2015-2016 is plusminus 2 kilometer riool in Groesbeek Noord 
aan de binnenzijde voorzien van een kunststof kous. De levensduur is daarmee weer 
verhoogd met 60 jaar. Andere rioolprojecten zijn in voorbereiding. 

 
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). 
 

 
  



gemeente Berg en Dal   31 van 194   Jaarverslag en jaarrekening 2016 

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 2016 
beschikbaar zijn gesteld. 
  
 

 



gemeente Berg en Dal   32 van 194   Jaarverslag en jaarrekening 2016 

 
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: 
 

A. ten 
Westeneind 
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. 
 
Maatschappelijk effect 
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. 
 
Pijler: Economie en werkgelegenheid 
 

1. (Programma)doelstelling:  
De gemeente wil zich vanuit haar mogelijkheden maximaal inzetten om lokale 
werkgelegenheid en economisch herstel te bevorderen. 

Toelichting doelstelling: 
Werk en voldoende financiële zekerheid zijn voorwaarden om volwaardig en zelfstandig te 
kunnen functioneren in de maatschappij.  Door de economische crisis zijn velen geraakt.   

Activiteiten 
1. Wij stellen een beleidsvisie Economische Zaken op, t.b.v. het stimuleren 

van ondernemerschap in de gemeente, zowel nieuw als bestaand. We 
willen hiermee ook voorbereid zijn op nieuwe subsidiemogelijkheden en 
plannen klaar hebben ter uitvoering. 

2. Wij bieden ruimte aan ondernemers, maar verwachten ook wat terug: 
namelijk dat ze ruimte bieden aan hen die moeilijk werk kunnen vinden.  

3. Wij investeren extra in re-integratie, in samenwerking met het werkbedrijf, 
zodat er meer kandidaten aan werk kunnen worden geholpen.  

4. Wij investeren extra in het aantrekkelijk maken van de bedrijventerreinen 
en winkelcentra voor nieuwe bedrijven.  

5. Wij onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden ter 
bevordering van nieuwe bedrijvigheid in onze gemeente. 

Realisatie 
2016 

Relevante ontwikkelingen: 
Er is een regionale MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte) - Agenda 
opgesteld voor het Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen. Deze agenda bevat de 
gezamenlijke ambities en projecten van de 18 regiogemeenten. Deze agenda is in 
samenspraak met provincie en Rijk tot stand gekomen en in april 2015 opgeleverd.  
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Realisatie: 
1. De beleidsvisie Economische Zaken is in overleg met belanghebbenden in 2016 

opgesteld. Ook is een uitvoeringsprogramma uitgewerkt om de visie te realiseren. Het 
inspraaktraject is doorlopen en in maart 2017 is de raad gevraagd om de visie definitief 
vast te stellen en een werkbudget beschikbaar te stellen. 

2. Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN) is onze partner voor de contacten met 
ondernemers. Het WBRN faciliteert ondernemers in de vorm van jobcoaching en/of 
jobcarving. Hierdoor wordt in overleg met ondernemers ruimte gemaakt voor kandidaten 
die moeilijk werk vinden of voor kandidaten die met een arbeidshandicap te maken 
hebben. Tijdens een regionale raadsbijeenkomst georganiseerd door het WBRN op 17 
oktober 2016 is de raad van Berg en Dal in gesprek gegaan met ondernemers. 
Ondernemers hebben uitgesproken tevreden te zijn over de dienstverlening van het 
WBRN. 

3. Door het project Berg en Dal werkt! locatie Millingen aan de Rijn te openen investeren we 
lokaal om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen. Deze 
pilot is in december 2016 geëvalueerd. Vanwege de goede resultaten heeft de raad in 
december 2016 besloten om door te gaan met  Berg en Dal werkt! Locatie Groesbeek.  

4. In 2016 hebben we samen met ondernemers een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) 
opgezet in het winkelcentrum van Groesbeek. Het hoofddoel van de BIZ is om de 
concurrentiekracht van het winkelgebied te vergroten, zodat de omzet van de 
ondernemers in het werkgebied toeneemt. Er is ook aan ondernemers(verenigingen) uit 
het centrum van Millingen aan de Rijn en Beek (de andere twee winkelgebieden met 
enige omvang) gevraagd of er concrete behoefte is aan een ondernemersfonds. Deze 
behoefte is er (nog) niet. Mocht deze behoefte in een later stadium wel ontstaan, wordt 
opnieuw bekeken wat mogelijk is. 
We willen graag een aantrekkelijke gemeente zijn voor bedrijven. Daarom ondersteunen 
we de aanleg van snel internet in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Onze 
inspanning heeft o.a. wel geresulteerd in een vraagbundelingstraject van organisatie 
NDIX voor de aanleg van glasvezel rondom de Ooijse Bandijk en op bedrijventerrein De 
Bouwkamp. In 2017 wordt deze vraagbundeling afgerond en wordt de glasvezel mogelijk 
aangelegd. 

5. De beleidsvisie Economische Zaken bevat een uitvoeringsprogramma met acties om de 
economie te versterken. Een belangrijke actielijn binnen dit programma is nieuwe 
bedrijvigheid. Het actiever uitdragen van de beschikbare bedrijfskavels en gebouwen en 
de investeringskansen langs bijvoorbeeld Waal-Rijn kan voor meer bedrijvigheid zorgen in 
de gemeente. 

 

2. (Programma)doelstelling:  
Voor lokale bedrijven is er voldoende aanbod aan bedrijfsterreinen en bestaande terreinen 
zijn up to date.  

Toelichting doelstelling: 
De gemeente zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven kunnen worden gefaciliteerd. Blijvende 
aandacht is noodzakelijk om bestaande terreinen aantrekkelijk te houden.   

Activiteiten 
1. Uitgifte van kavels blijven monitoren en indien nodig het 

bestemmingsplanproces opstarten ten behoeve van nieuw bedrijfsterrein 
Hulsbeek. 

2. Op basis van onderzoek naar leegstand passende maatregelen nemen.  
3. Bezien of parkmanagement (een manier om de kwaliteit van de openbare 

ruimte op bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren en 
samenwerking te bevorderen) op alle terreinen kan worden 
geïntroduceerd.  

Realisatie 
doorlopend 
 
 
doorlopend 
2016 
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Realisatie: 
1. In 2016 heeft de gemeente één kavel van circa 1.300 m2 uitgegeven. Het betreft een 

kavel op bedrijventerrein De Mies. Verder heeft Lentjes-Janssen Vastgoed BV drie kavels 
uitgegeven op bedrijventerrein Lieskes Wengs. Op dit terrein is nu nog één kavel (ca. 
2.000 m2) beschikbaar. In 2016 is een start gemaakt met het in ontwikkeling brengen van 
de gronden rondom de boerderij aan de Mies 6. Dit levert circa 18.000 m2 nieuwe 
bouwgrond op. Er is veel interesse in deze gronden en gesprekken met gegadigden zijn in 
2016 gestart. 

2. Het leegstandspercentage is laag op de bedrijventerreinen. In de winkelkernen is er een 
probleem met leegstand in Groesbeek. Een gedeelte van de panden van de nieuwbouw 
(Bellevue) staat leeg. Met het oprichten van de BIZ is er een belangrijke stap gezet om 
het centrum aantrekkelijker te maken. Leegstand krijgt hierbij de aandacht.  

3. Dit is doorgeschoven naar de agenda van 2017. We starten met een 
haalbaarheidsanalyse. 

 

3. (Programma)doelstelling:   
Een ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt, in de zorg, op scholen en bij andere 
organisaties wordt voorkomen of bestreden. 

Activiteiten 
Voorkomen of bestrijden van ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt, in de 
zorg, op scholen  en andere organisaties. 

- De gemeente ziet er op toe dat maatregelen om mensen te 
ondersteunen zo ingezet worden dat kandidaten zoveel mogelijk gelijke 
kansen hebben.  
- Met de invoering van de Participatiewet is de concurrentie tussen 
regelingen weggenomen en de kans op een gelijkwaardiger behandeling 
versterkt. Het Werkbedrijf regio Nijmegen heeft voor 2016 als doelstelling 
om 1100 kandidaten aan het werk te krijgen.  

Realisatie 
doorlopend 

Relevante ontwikkelingen: 
Daarnaast ligt er een specifieke baanafspraak, voortkomend uit landelijke afspraken tussen 
werkgevers en overheid, om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. 
Voor de regio Nijmegen worden in 2015 en 2016 in totaal 250 mensen met een 
arbeidsbeperking aan werk geholpen in de marktsector en 55 in de overheidssector (totaal  
305). De gemeente Berg en Dal levert hierin ook haar aandeel, voortkomend uit een 
convenant, waarbij de gemeente ook mensen met een beperking in dienst neemt.  

Realisatie: 
In 2016 heeft de gemeente doorlopend contact gehad met het Werkbedrijf Regio Rijk van 
Nijmegen (WBRN) over de resultaten met betrekking tot Berg en Dal. De raad is hier elk 
kwartaal over geïnformeerd. De doelstellingen voor wat betreft de gemeente Berg en Dal 
(uitstroom uit de uitkering naar betaalde arbeid) zijn ruimschoots gehaald o.a. 118 mensen 
uitgestroomd naar een reguliere baan (t.o.v. 66 in de jaren 2014 en 2015). De totale 
uitstroom voor de regio is achter gebleven bij de begroting. 
 
Baanafspraak: 
In 2016 heeft de gemeente Berg en Dal op basis van het Sociaal Akkoord aan 3 personen 
met een arbeidshandicap een contract gegeven. 
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4. (Programma)doelstelling:  
Aanbestedingen zodanig inrichten dat lokale ondernemers reëel kans maken op het 
verkrijgen van de werkzaamheden. 

Activiteiten 
1. We werken de mogelijkheden hiertoe uit en verwerken dat in ons inkoop- 
en aanbestedingsbeleid. 
2. We stellen in ieder geval een lijst met lokale ondernemers op om de 
herkenbaarheid te vergroten, zodat zowel gemeente als ondernemers elkaar 
goed kunnen vinden.  

Realisatie 
2016 
 
2016 

Realisatie: 
1. In 2016 is de Nota Inkoopbeleid Berg en Dal vastgesteld. Een beleidsdoel in deze nota is 

het stimuleren van het MKB en de lokale economie. Dit wil de gemeente doen door het 
aandeel van het lokale bedrijfsleven bij de uitvoering van opdrachten van de gemeente te 
vergroten. De inkoopnota bevat richtlijnen bij aanbestedingen om deze doelstelling te 
bereiken. 

 Om de nota verder operationeel te maken is sinds juni 2016 een externe inkoopadviseur 
ingehuurd. Het volgende is gerealiseerd in 2016:  

 De algemene inkoopvoorwaarden zijn geactualiseerd.  

 Er is een inkoopstartnotitie opgesteld. De beleidsuitgangspunten komen terug in deze 
notitie, o.a. het lokale MKB. Inkopers moeten aangeven wat de doelstellingen zijn bij de 
inkoop op deze beleidsuitgangspunten.  

 Er is door middel van interne bijeenkomsten gewerkt aan de bewustwording van de 
inkoopdoelstellingen bij de inkopers. 

 
2. Ter ondersteuning van het nieuwe inkoopbeleid is het plan opgevat om een 

bedrijvenregister te vormen van lokale bedrijven. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in 
een opdracht van de gemeente kunnen zich aanmelden. Dit register kan gebruikt worden 
door inkopers van de gemeente. Hierover zijn in 2016 gesprekken gevoerd met de 
ondernemersverenigingen. In 2017 moet dit register vormgegeven worden. Ook willen we 
in 2017 starten met het vormgeven van een aanbestedingskalender. 

 
Pijler: Leefbaarheid in kernen 
 

1. (Programma)doelstelling:  
Om de integratie van de drie ‘oude’ gemeentes te doen slagen en de betrokkenheid en 
participatie van de burger bij het democratische proces te vergroten wordt gekozen voor een 
aanpak langs twee sporen.  
1. Enerzijds de benadering van de gemeente als geheel. 
2. Anderzijds een aanpak gericht op de individuele kernen. 

Toelichting doelstelling: 
Adequate woningbouw heeft een directe relatie met Leefbaarheid. Voor de geplande 
woningbouw wordt verwezen naar onderstaande Pijler "Wonen". 

Activiteiten 
1. Gemeentelijke publicaties worden eenduidig en gelijktijdig verspreid. 
2. Behoud van onderwijsvoorzieningen, sport- en 
gemeenschapsaccommodaties en winkelvoorzieningen. Voorzieningen 
worden optimaal afgestemd op de behoefte van de inwoners en zo dichtbij 
mogelijk gerealiseerd. Uitwerking in programma 4 Maatschappelijke zaken.  

Realisatie 
doorlopend 

Realisatie: 
1. Alle afdelingen, clusters en ODRN publiceren eerst digitaal in een Gemeenteblad op 

www.officielebekendmakingen.nl. Van de digitale publicaties wordt een overzicht gegeven 
in de huis-aan-huisbladen (wekelijks in het Gemeentenieuws, tweewekelijks in de Rozet). 
Per afdeling of cluster is één medewerker aangewezen om publicaties te verzorgen. 

2. Zie programma 4. 

file:///C:/Users/rjilisen/AppData/Local/Temp/www.officielebekendmakingen.nl
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2. (Programma)doelstelling:  
Op peil houden van het voorzieningenaanbod 

Toelichting doelstelling: 
In diverse kernen staat het voorzieningenaanbod onder druk.  
In dit programma zijn de activiteiten beperkt tot de centrumontwikkelingen.  
Voor zover het voorzieningenaanbod betrekking heeft op maatschappelijke zaken (subsidies 
en accommodaties) zijn deze in programma 4 opgenomen.   

Activiteiten 
1. Centrumplan Beek 
1.1. Herontwikkeling supermarkt De Witt en bijbehorende omgeving. 
Afronden planologische procedure en start bouw en start herinrichting 
Waterstraat.  
1.2. Herontwikkeling 't Hofke en Kalorama 
De haalbaarheid van de herontwikkeling van ’t Höfke en de 
doofblindenaccommodatie op de locatie Nieuwe Holleweg wordt onderzocht.  
 
2. Centrumplan Groesbeek 
2.1. Herontwikkeling locatie Spoorlaan 
Afronding van de planologische procedure en start bouw fase 1. 
2.2. Planvorming Markt 
Afronden van het ontwerp van de inrichting van het Marktplein. 
 
3. Centrumplan Millingen aan de Rijn 
3.1. Afronding bebouwing centrum (supermarkt en bovenwoningen)  
3.2. Herinrichting van de openbare ruimte 

Realisatie 
 
doorlopend 
 
 
doorlopend 
 
 
 
doorlopend 
 
2016 
 
 
 
doorlopend 
doorlopend 

Realisatie: 
1.1. Het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is ongegrond verklaard, 

waarmee het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn 
geworden. Supermarkt Nico de Witt is voor het grootste gedeelte in 2016 afgebouwd. 
Afronding in eerste kwartaal van 2017. Besloten is om de herinrichting van de 
Waterstraat door te schuiven naar 2018. De bewoners en winkeliers van het centrum 
krijgen zo even een ‘adempauze’. 

1.2. Door Kalorama is aangegeven dat zij het Höfke nog voor een periode van minimaal 5 
jaar in de huidige vorm willen door exploiteren. Prioriteit wordt nu gegeven aan de 
nieuwbouw van het doofblindencentrum. Door het college van B&W is onder 
voorwaarden ingestemd met het principeverzoek dat hiervoor door Kalorama is 
ingediend. Verdere uitwerking en onderbouwing van de plannen vindt waarschijnlijk in 
2017 plaats. Het initiatief hiervoor ligt bij Kalorama. 

 
2.1. De omgevingsvergunning voor fase 1, zijnde de nieuwbouw van Jan Linders en Aldi, is 

inmiddels onherroepelijk. De uitvoering van het plan is in oktober 2016 begonnen. 
Afronding wordt in het tweede kwartaal van 2017 verwacht. 
In 2017 zal een bestemmingsplan in procedure worden gebracht om fase 2, zijnde de 
nieuwbouw van het Hema / Scapino gebouw, te kunnen realiseren. Uitvoering van dit 
plan wordt niet voor medio 2018 verwacht. 

2.2. Het ontwerp en de uitvoering van de herinrichting van de Markt zijn doorgeschoven naar 
2017. In het voorjaar 2018 zal met de uitvoering gestart worden.  

 
3.1. Complex Centrumplan, Millingen aan de Rijn (Aldi supermarkt en 12 

huurappartementen) is op 13 juni 2016 officieel geopend. Het project is op het laatste 
deel van de ISV-subsidie na afgerond. 

3.2. De herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Millingen aan de Rijn is 
afgerond.  
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Pijler: Wonen 
 

1. (Programma)doelstelling:  
Ambitie is een gedifferentieerd aanbod van duurzame, betaalbare en levensloopbestendige 
woningen.  
 

Activiteiten 
In het najaar van 2015 wordt een woningmarktonderzoek gehouden. De 
resultaten daarvan zijn bepalend voor: 
1. De realisatie van een adequaat woningbouwprogramma: 

Het woningbouwprogramma voldoet aan de kwantitatieve en kwalitatieve 
woningbehoefte. Voor een actueel overzicht wordt verwezen naar de 
paragraaf grondbeleid. 

2. De formulering van nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties. 
De invoering van de nieuwe Woningwet noopt tot het maken van nieuwe 
jaarlijkse prestatieafspraken met zowel de corporaties als de 
huurdersorganisaties. 

3. Het toepassen van de in 2015 eveneens vastgestelde notitie betreffende 
startersleningen.  

4. Het project SAMEN uit de voormalige gemeente Ubbergen, wat zich richt 
op het langer zelfstandig blijven wonen, wordt indien mogelijk (mogelijk in 
aangepaste vorm) uitgebreid naar de hele gemeente. In 2016 maken we 
een plan van aanpak. 

Realisatie 
 
 
2016 
 
 
 
2016 
 
 
 
2016 
 
2016 

Relevante ontwikkelingen: 
In 2015 zijn binnen het woningmarktgebied Subregio Nijmegen en omstreken afspraken 
gemaakt tussen de gezamenlijke gemeenten en de provincie over de omvang van het 
woningbouwprogramma tot 2025. De netto groei van de woningvoorraad (bouw minus sloop) 
tussen 2014 en 2024 kan 667 woningen bedragen volgens de provincie. De woningbehoefte 
wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de meest actuele bevolkingsprognoses.  
 
Vanaf begin 2015 kent de gemeente een structureel hogere taakstelling op het gebied van 
huisvesting van statushouders. In overleg met corporaties en zorgpartijen en particulieren 
wordt gekeken of en hoe er voldoende woonruimte kan worden gevonden voor deze 
doelgroep. 

Realisatie: 
1-3.  Het woningmarktonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een scenarioplanning. Hieruit 

blijkt dat de ruimte die de provincie biedt kwantitatief groot genoeg is om te voldoen 
aan de woningbehoefte. De uitkomsten uit het onderzoek zijn gebruikt om 
prestatieafspraken te maken met zowel Oosterpoort als Waardwonen. Oosterpoort 
heeft als ambitie vastgesteld om in 2020 gemiddeld over alle huurwoningen het 
energielabel B te realiseren. Waardwonen heeft in haar Portefeuillestrategie 
uitgesproken in 2025 gemiddeld label A te realiseren. 
Het woningmarktonderzoek wordt gevolgd door een Woonagenda, waarin het al 
bestaande woonbeleid wordt geactualiseerd. In het kader van de Woonagenda wordt 
bekeken of de gemeente startersleningen wil uitvoeren. De Woonagenda wordt in 2017 
vastgesteld. 

4. Het project SAMEN, waarin we intensief samenwerken met Oosterpoort, ZZG, SPOG 
en Forte Welzijn, heeft het oorspronkelijk Ubbergse thema ‘langer zelfstandig wonen’, 
verbreed naar het stimuleren van de totstandkoming van kernagenda’s (zie ook 
programma 4, accommodatiebeleid). Doel is inwoners zelf te laten bepalen wat de 
belangrijkste ontwikkelingen en actiepunten voor hun dorp zijn en hen te ondersteunen 
bij het realiseren daarvan. Langer zelfstandig wonen kan daarbij een thema zijn als 
inwoners daarvoor kiezen. 
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Pijler: Toerisme - Recreatie 
 

1. (Programma)doelstelling:  
Toerisme wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om de lokale economie te 
stimuleren.  

Toelichting doelstelling: 
Daarbij zijn twee aspecten van belang. De promotionele kant: zorgen dat de gemeente Berg 
en Dal bekend is en blijft, en de inhoudelijke kant: zorgen dat de toerist die hier komt ook 
veel geboden wordt.   

Activiteiten 
1. Toeristische beleidsplannen en daarop gebaseerde actieplannen van de 

drie voormalige gemeenten integreren tot één nieuw ambitieus en 
inspirerend plan; de kadernota Toerisme.  
1.1. De kadernota Toerisme wordt in samenwerking met de sector 
opgesteld.  
1.2 In het kader van de wet Arhi moet er één geharmoniseerde 
Subsidieverordening Toerisme komen voor 31-12-2016. Deze 
verordening is vooral procedureel van aard. Om geen tijdklem te leggen 
op het proces van de kadernota, wordt deze mogelijk afzonderlijk aan u 
voorgelegd.  
1.3 Ter uitwerking van de kadernota Toerisme zal een uitvoeringsplan 
worden opgesteld.  

2. Inzet op behoud musea, draisine, hoogwaardig verblijf, aantrekkelijke 
kernen en evenementen, onder meer door het werken aan 
naamsbekendheid, subsidies voor Orientalis en Vrijheidsmuseum, inzet 
op variatie in verblijfsaccommodaties, aantrekkelijke kernen en 
imagobepalende evenementen en herhaalbezoek.  

3. Behoud diversiteit natuur en landschap en inzet op nieuwe vormen van 
toerisme op terreinen van gezondheid en sport, onder meer door het 
Landschapsontwikkelingsplan (zie Pijler "Landschap, cultuur en 
natuurontwikkeling"). 

4. Verbeteren en aanleg fietspaden, aanleg Toeristisch OpstapPunt, aanleg 
wandelknooppuntensysteem en het actualiseren van het overzicht 
fietsroutes, ook grensoverschrijdend.  

5. Verder ontwikkelen van de beleving van (cultuur)historie, landschap, 
wijndorp, well-being en andere mogelijke kernwaarden die de Kadernota 
Toerisme zal voortbrengen.  

6. Onderzoek en implementatie naar opzetten wandelknooppuntenroute in 
de regio (i.s.m. RBT KAN). 

7. Verder ontwikkelen van de fysieke en online routestructuren inclusief 
verbindingen over de Waal voor wandelaars en fietsers. 

8. Versterken van de regionale samenwerking op het gebied van recreatie 
waaronder ook goede lokale en regionale toeristische promotie en 
marketing. 

9. Onderzoeken en eventueel ontwikkelen mogelijkheden van Toeristische 
Overstapplaatsen. 

10. Benutten toeristische profileringskansen van wielerronde Giro d’Italia (7 
mei 2016 door de gemeente Berg en Dal), 100 jaar Vierdaagse, en 
Special Olympics. 

Realisatie 
 
 
 
2016 
 
2016 
 
 
 
2016 
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Realisatie: 
1.1. De Kadernota Toerisme “Van trots naar topbestemming” is in samenwerking met 

(toeristische) ondernemers, cultuur- en natuurorganisaties tot stand gekomen en is op 9 
maart 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. 

1.2. De subsidieverordening Toerisme is geharmoniseerd en geactualiseerd en door de 
gemeenteraad vastgesteld in december 2016. 

1.3. Het uitvoeringsprogramma met daarin 20 projecten die bijdragen aan het stimuleren van 
de lokale economie maakt onderdeel uit van de Kadernota Toerisme “Van trots naar 
topbestemming”. 

2. Bevrijdingsmuseum: De directie van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945, 
heeft op basis van hun vastgestelde bedrijfsplan “Het nieuwe Bevrijdingsmuseum” in 
november 2016 een Projectplan vastgesteld. Het streven is om het nieuwe museum 
operationeel te hebben kort voor het begin van de 75 jarige vieringen. In 2016 zijn 
voldoende-derden subsidies toegezegd om de bouw van het nieuwe museum mogelijk 
te maken. Om tot definitieve toekenning van die derden-subsidies over te gaan dient een 
passend bouwplan te zijn opgesteld. Van gemeentewege is een subsidie van € 600.000 
toegezegd, waarover de voormalige gemeente Groesbeek eind 2014 al heeft besloten. 
Er is inmiddels al een voorschot van € 10.000 betaald aan het museum. Het restant van 
€ 590.000 wordt overgeheveld naar 2017.  
In 2016 is ook een voorschot van € 100.000 ter beschikking gesteld voor het inhuren van 
een architect voor de nieuwbouw. Dit heeft in 2016 nog niet geleid tot kosten. Dat zal in 
2017 gebeuren. 
Er zijn regelmatig op bestuurlijk en ambtelijk niveau gesprekken met Museumpark 
Orientalis en het Afrikamuseum over het versterken van het aanbod en de wijze waarop 
de gemeente hieraan een bijdrage kan regelen. Binnen Groesbeeks Museumlandschap 
werken de 3 Groesbeekse musea intensief samen met als bedoeling het gezamenlijke 
aanbod beter aan te bieden via producten, kortingen en beurzen. De Stichting Toerisme 
en Recreatie coördineert de activiteiten binnen Groesbeek Museumlandschap. 

3. Het project “Regie op wandelen” is o.a. gericht op het verbeteren van de gezondheid van 
inwoners. Zie voor meer informatie onder punt 4.  
 
De gemeente Berg en Dal is binnen het project Rijk van Nijmegen 2025 aanjager van 
het project “zorgeloos op vakantie in het Rijk van Nijmegen”. Doel is het Rijk van 
Nijmegen te positioneren als regio waar je heerlijk op vakantie kunt gaan, ook als je een 
lichte mate van hulp of ondersteuning nodig hebt. Het gewenste resultaat van dit project 
is een toename van het aantal overnachtingen in het Rijk van Nijmegen door een nieuwe 
doelgroep te benaderen.  

4. In het project “Regie op wandelen” inventariseren diverse belangenorganisaties de 
huidige stand van het wandelproduct en doen zij voorstellen om dit product in de 
toekomst te verbeteren. In de eerste helft van 2017 legt deze projectgroep een voorstel 
aan het college voor. 

5. Verdere promotie van de wijnapp door de wijnboeren, STER, RBT KAN als onderdeel 
van Groesbeek Wijndorp. In december 2016 hebben STER en de wijnboeren de 
aandacht gevestigd op Wijndorp Groesbeek waar het hele jaar iets te doen is. Dit deden 
ze door tijdens de kerstmarkt op ludieke wijze een Glühweinbad aan te bieden aan de 
bezoekers.  
 
Op 9 april 2016 was de officiële bekendmaking van de speurroute “Het geheim van 
Millingen”; informatie over cultuur en geschiedenis van Millingen aan de Rijn gaat hand 
in hand met speurplezier voor (groot)ouders en kinderen. 
 
In 2016 is gestart met de bouw van het Nederlands Wijnbouwcentrum. In het voorjaar 
startte de bodemsanering. Op 5 september 2016 vond de start bouw handeling plaats. 
Eind 2016 is de subsidie, waarvoor de gemeente in 2011 een garantstelling verleende, 
op € 20.000 vastgesteld en uitbetaald. 
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6. Zie punt 4. 
7. Maakt onderdeel uit van het project “Regie op wandelen”. Zie punt 4. 
8. De lokale promotie doet de STER. De regionale promotie doet RBT KAN. Beide partijen 

werken samen en zijn bezig met een vernieuwing van hun website en verbetering van 
het aanbod van de routestructuren. 

9. Onderzoeken en eventueel ontwikkelen mogelijkheden van Toeristische 
Overstapplaatsen. Onderzoeken zijn gaande. In 2017 en 2018 komt hier een vervolg op. 

10. Naar aanleiding van de Giro d’ Italia heeft de gemeente Berg en Dal de “Giro di Berg en 
Dal’. Een fietsroute door onze prachtige gemeente over de oorspronkelijke Giroroute, 
gemarkeerd door een aantal opvallende roze-witte betonnen bewegwijzeringselementen. 
Een selfiebord wordt in het voorjaar van 2017 geplaatst op het hoogste punt van de 
route. 
Naar aanleiding van de 100e Vierdaagse hebben de musea en de STER de “Berg en 
Dal experience” georganiseerd langs de route van de Vierdaagse (Zevenheuvelenweg) 
op de dag van Groesbeek.  
In het centrum waren ook activiteiten te zien en te horen in het kader van “het beste idee 
voor de 100e Vierdaagse. 

 
Pijler: Grondzaken 
 

1. (Programma)doelstelling:  
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.  

Activiteiten 
1. Opstellen (harmoniseren) Nota Grondbeleid. 
2. Opzetten vastgoedregistratiesysteem, ook voor gronden.  
3. Reststrokenproject opzetten. Dit is een afzonderlijk project, voortvloeiend 

uit het opzetten van een vastgoedregistratie. Hier moet een afzonderlijk 
projectplan voor komen in verband met de capaciteit die hiervoor nodig is.  

Realisatie 
2016 
2016 
nog niet te 
plannen.  

Realisatie: 
1. De nota Grondbeleid is geharmoniseerd en ligt ter visie. Deze kan op korte termijn aan de 

raad worden aangeboden.   
2. Het vastgoedregistratiesysteem is opgezet en wordt momenteel gevuld.  
3. Mede vanwege software matige (kadastrale) problemen is het niet mogelijk gebleken een 

start te maken met het reststrokenproject. Mogelijk kan hier in 2017 mee gestart worden. 
Eerst zal er een plan van aanpak moeten worden opgesteld.  

 
Pijler: Landschap, cultuur en natuurontwikkeling 
 

1. (Programma)doelstelling:  Het behouden en versterken van de kwaliteiten van het 
landschap en de cultuurhistorische elementen. 

Toelichting doelstelling: 
De landschapsbeleving is belangrijk voor het toerisme, maar ook voor de 
eigen inwoners. In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in 
landschapsontwikkeling en de beleving daarvan door jong en oud. Dankzij 
subsidies voor concrete projecten is het mogelijk geweest hierin fors te 
investeren. In het vernieuwde LOP (Landschapsontwikkelingsplan) zijn de 
gewenste landschapskwaliteiten opgenomen. 

 

Activiteiten 
1. Het benutten van kansen bij ruimtelijke ontwikkelingen in het 

buitengebied om de landschapskwaliteit te behouden en zo mogelijk te 
versterken. De gemeente wil ontwikkelingen in het landelijk gebied goed 
begeleiden om ervoor te zorgen dat de gewenste landschapskwaliteiten 
geborgd worden.  

Realisatie 
doorlopend 
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2. Zoeken naar subsidiemogelijkheden ten behoeve van de 
landschapsontwikkeling. Aandachtspunt hierbij is dat de duurzame 
ontwikkeling van de agrarische sector niet mag worden belemmerd.  

3. In het uitvoeringsplan van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) zijn 
concrete projecten genoemd. De rol van de gemeente hierbij wisselt van 
begeleidend (bij externe initiatieven), initiërend (maar niet zelf uitvoerend) 
of uitvoerend. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten ten behoeve van 
de recreatieve infrastructuur.  

4. We willen onze inwoners en bedrijven betrekken bij de 
landschapsontwikkeling om ze bewust en trots te maken op de kwaliteit 
van ons landschap. Communicatie en educatie vormen daarom een 
integraal onderdeel van het uitvoeringsplan.   

5. Het gemeentelijke monumentenbeleid wordt uitgebreid naar de hele 
nieuwe gemeente Berg en Dal. Concreet betekent dit dat ook in Millingen 
aan de Rijn monumentale panden in aanmerking gaan komen voor de 
status van gemeentelijk monument.  

Relevante ontwikkelingen:  
De projecten in het uitvoeringsplan van het LOP willen wij planklaar hebben liggen, om snel 
met een goed doordacht project te kunnen reageren op ontwikkelingen die zich voordoen 
voor externe financiering. Daarbij moet dan vaak nog wel voorzien worden in de 
bijbehorende interne cofinanciering.  

Realisatie: 
1. Verschillende ontwikkelingen in het buitengebied zijn begeleid om de gewenste 

landschapskwaliteiten te borgen of te verbeteren. 
2. De provincie heeft € 200.000 subsidie toegekend als cofinanciering van LOP-projecten 

voor de jaren 2016-2019. 
3. De volgende LOP-projecten zijn gestart: netwerk voor gastheerschap, uitbreiding 

Galgenhei, regie op wandelen, overige groenblauwe dooradering, padnamen en 
educatieve projecten. Het project Voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek is in 2016 ook 
in Groesbeek afgerond. Op een afsluitende avond in De Horst zijn de resultaten van 
groenblauwe diensten besproken en is gekeken hoe we kunnen aansluiten op andere 
initiatieven in het gebied. 

4. Ondernemers zijn via het project netwerk voor gastheerschap betrokken. De 
landschapsparade 2016 is in september gehouden. Met de scholen is verkend welke 
behoefte er is aan natuur- en landschapseducatie. Met enkele scholen is in 2016 gestart 
met de uitwerking van op maat gesneden projecten, waaronder de inrichting van groene 
lesplekken. 

5. In 2016 zijn in twee tranches respectievelijk 7 en 9 gemeentelijke monumenten 
aangewezen in Millingen aan de Rijn. In totaal zijn er in Millingen aan de Rijn nu 17 
panden beschermd als gemeentelijke monument.  
Aanvullend: In 2016 is in het kader van de in 2015 door de raad ter beschikking gestelde 
extra subsidie in de kernen van € 25.000,- aan 7 projecten een gemeentelijke subsidie 
toegekend. Het betreft de projecten:  

 Grenzeloze historie en opwaardering grenspalen;  

 Verplaatsing droogloods steenfabriek de Bouwkamp in Ooij; 

 Graven burgerslachtoffers WOII een gezicht en een verhaal geven Groesbeek; 

 Pop up museum gemeente Berg en Dal; 

 Tochten langs Monumenten Wederopbouw in de gemeente Berg en Dal; 

 Vervangen staanders en uitbreiden informatiepanelen operatie Market Garden WOII; 

 Restauratie Mariagrotje; 
 
Voor de onderbouwing van deze subsidie is een Erfgoedvisie en een 
Subsidieverordening opgesteld.  
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Pijler: Duurzaamheid 
 

1. (Programma)doelstelling:  
De gemeente vervult een voortrekkersrol. 

Toelichting doelstelling: 
Het belang van duurzaamheid is groot met het oog op klimaatverandering, het verlies van 
biodiversiteit, en het op raken van grondstoffen en behoud van ons klimaat. De ambitie is 
een klimaatneutrale gemeente in 2050. 

Activiteiten 
1. We maken een plan van aanpak voor een Duurzaamheidsprogramma 

voor de gemeente Berg en Dal. Dit moet uitwerking geven aan de ambitie 
'klimaatneutraal' uit het coalitieakkoord en de ondertekening door de 
gemeente van het Gelders Energieakkoord. Uw raad geeft hierin aan 
hoever de ambities reiken en binnen welke budgettaire kaders wij dit 
kunnen uitwerken. 

2. Tegengaan windmolens van grote omvang en winning van schaliegas. 
3. Ondersteunen van lokale initiatieven om gezamenlijk energie in te kopen, 

het verduurzamen van woningen te stimuleren en het vergroten van het 
energiebewustzijn onder inwoners en ondernemers. 

4. Indien uw raad in november 2015 positief beslist, werken wij de 
voorbereiding voor omgekeerd inzamelen verder uit, zodat dit per 1 jan 
2017 in werking kan treden.  

5. Investeren in een duurzame bedrijfsvoering van de eigen ambtelijke 
organisatie.  

6. In 2015 is een pilot Ruimtelijke Adaptatie voor het Rijk van Nijmegen en 
het Land van Maas en Waal gestart. Daarin werken provincie, waterschap 
en gemeenten samen. Ruimtelijke adaptatie richt zich op het tegengaan 
van de negatieve gevolgen van klimaatverandering in de vorm van hitte, 
droogte, wateroverlast en watertekort. Maar het richt zich ook op het 
benutten van de kansen die klimaatverandering biedt. Uiterlijk in 2020 
moet waterrobuust en klimaatneutraal inrichten onderdeel zijn van het 
gemeentelijke beleid en handelen. In 2016 wordt duidelijk welke 
initiatieven het eerst moeten worden opgepakt.   

Realisatie 
2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
doorlopend 
 
2016 

Realisatie: 
1. In 2016 hebben onder leiding van Haskoning diverse gesprekken plaatsgevonden met 

inwoners, raad en college. Dit heeft geleid tot de concept Energievisie gemeente Berg en 
Dal 2017-2020. Deze is inmiddels vrijgegeven voor inspraak. 

2. Ten aanzien van de plaatsing van 12 windmolens in het Reichswald zijn alle 
ontwikkelingen gevolgd. Bijeenkomsten zijn bezocht en er is ingesproken daar waar 
mogelijk. Ook zijn schriftelijke (inspraak-)reacties ingediend. Daarnaast is er een 
beleidsmedewerker speciaal voor dit onderwerp aangenomen en is het besluit genomen 
een Duitse advocaat in de arm te nemen. 

3. Er is een loket duurzaam wonen gerealiseerd voor advies op 
energiebesparing/verduurzaming. Het convenant met de bedrijven/instellingen om per jaar 
3 tot 5% CO2 te besparen is uitgebreid met 1 bedrijf en 1 vereniging. Er zijn diverse 
bewonersavonden in de verschillende kerkdorpen op het gebied van energiebesparing en 
verduurzaming gefaciliteerd. Er is een informatieavond over isolatiesubsidie en subsidie 
duurzame warmte georganiseerd. Berg en Dal neemt deel aan het  klimaatstraatfeest. 

4. In de vergadering van 28 januari 2016 is een besluit genomen over het inzamelsysteem. 
Deze keuze is gedurende 2016 verder uitgewerkt. Per 1 januari 2017 wordt conform dit 
besluit ingezameld.  
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5. De navolgende projecten zijn gerealiseerd: 
Verduurzaming sporthal Heuvelland; 
- Aanleg van 260 zonnepanelen  met 4 omvormers t.b.v. eigen gebruik 
- Aanleg zonneboiler systeem t.b.v. tapwater eigen gebruik 
- Ombouw bestaande verlichtingsarmaturen naar LED 
- Verlagen van transportvermogens 
- Aanleg monitoringssysteem 
Verduurzaming gemeentehuis Groesbeek; 
- Aanschaf CEO (Cloud Energy Optimizer) 
Verduurzaming zwembad de Lubert 
- Aanleg nieuw geïsoleerde daksysteem Rc waarde > 5.0 
- Ombouw bestaande verlichtingsarmaturen naar LED 
Verduurzaming sporthal de Duffelt te Millingen aan de Rijn 
- Ombouw bestaande verlichtingsarmaturen naar LED 
Tenslotte kan vermeld worden dat de (regionale) voorbereidingen zijn gestart voor de 
aanbesteding van additioneel lokaal duurzaam opgewekte energie.  

6. In juni 2016 is een regionale kaart met Klimaatkwetsbaarheden en Klimaatkansen 
gepresenteerd. Onder aanvoering van het Waterschap is deze kaart samen met de 
deelnemende gemeentes van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal tot 
stand gekomen.  Met deze kaart werden kwetsbaarheden en kansen op het gebied van 
wateroverlast, hittestress en droogte inzichtelijk gemaakt. In een bestuurlijke bijeenkomst 
in juni 2016 is groen licht gegeven voor een verdere regionale samenwerking op het 
gebied van klimaatadaptatie. Het doel van de samenwerking is om elkaar te helpen om 
klimaatadaptie te implementeren in ieders beleid en handelen om in 2050 
klimaatbestendig te kunnen zijn. In 2017 en 2018 wordt hieraan een vervolg gegeven. 

 
Overige milieuthema's 
 

1. (Programma)doelstelling:  
Overige milieuthema's. 

Activiteiten 
1. Wijkhelden   

Het project Wijkhelden is een zwerfafvalproject. Zowel kinderen als 
volwassenen houden samen hun buurt schoon door af en toe een 
opruimronde te houden in hun buurt. Het project is eind 2014 gestart en 
wordt uitgevoerd door de Dar. Inwoners kunnen zich aanmelden en 
worden vervolgens gefaciliteerd. In principe loopt het project t/m 2017. 
Afhankelijk van de ervaringen wordt het daarna voortgezet. 

2. Geluid bij evenementen 
- In 2015 worden geluidsmetingen gedaan bij evenementen die bij 

inrichtingen worden gehouden die het horecaconvenant ondertekend 
hebben.  

- Deze metingen worden geëvalueerd.  
- Naar aanleiding van de evaluatie wordt bekeken of de geluidsnorm moet 

worden aangepast en of de verdeling van aangewezen/incidentele 
festiviteitendagen aangepast wordt. 

3. Milieustraten   
Evaluatie milieustraten.  

Realisatie 
 
doorlopend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
2016 
 

Relevante ontwikkelingen: 
Producten – en dienstencatalogus ODRN 
Vanaf 1 januari 2016 gaat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), overeenkomstig de 
dienstverleningsovereenkomst, over op outputfinanciering. Dit betekent dat de gemeente 
betaalt per product dat zij bij de dienst afneemt. De omgevingsdienst heeft een producten- 
en dienstencatalogus (PDC) opgesteld. De afspraken worden gemaakt binnen de 
bandbreedte van de financiële afspraken.  
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Realisatie: 
Sinds 1 januari 2016 heeft de ODRN een producten- en dienstencatalogus (PDC) en is er 
sprake van outputfinanciering. Dit betekent dat ongeveer 80% van de producten met een 
vaste prijs per product wordt afgerekend. De overige 20% is op nacalculatie. 
 
1. In 2016 zijn verschillende wijkheldenteams actief geweest. Dit loopt in 2017 nog door. 

Gedurende 2017 wordt geëvalueerd en een eventueel vervolg besproken. 
2. In 2015 zijn geluidmetingen bij de deelnemers van het horecaconvenant uitgevoerd.  

De evaluatie van de metingen vindt plaats in het eerste kwartaal van 2017. Daaruit volgt 
een advies over de geluidnorm van 95 dB(c) bij festiviteiten bij horeca-inrichtingen en over 
aanpassing van de aangewezen/incidentele festiviteitendagen. Dit is intern afgestemd met 
de afdeling Dienstverlening (o.a. APV en drank- horecawet) en Beleid Ruimte (toerisme, 
economisch beleid en RO). Ook wordt de Werkgroep horeca erbij betrokken. 

3. Er wordt veel gebruik gemaakt van de milieustraten. Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt 
dat de inwoners ook tevreden zijn over de milieustraten. De kosten vallen mede door het 
vele gebruik wel wat hoger uit dan vooraf geraamd. Gezien de gewenste regionale 
uniformiteit is vooralsnog niet gekozen de tarieven aan te passen. De milieustraten zijn 
onderdeel van het jaarlijkse DVO met Dar en zijn daarmee tevens onderwerp van 
evaluatie. 

 
Pijler: Bouwen én milieu:  Handhaving  (opstellen integraal handhavingsbeleid)  
 

1. (Programma)doelstelling:  
Opstellen integraal beleid voor Vergunningen Toezicht en Handhaving 

Toelichting doelstelling: 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt dat de gemeente beschikt over 
handhavingsbeleid en verplicht dat elk jaar een handhavingsuitvoeringsprogramma wordt 
vastgesteld. Aanvullend moeten in het plan en het bijbehorende programma zoveel mogelijk 
de toezichts- en handhavingstaken op het gebied van de APV worden meegenomen, 
waaronder de verplichtingen voortkomend uit de Drank- en Horecawet. 

Activiteiten 
Opstellen Integraal beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving en 
Uitvoeringsprogramma. 

Realisatie 
2016 

Realisatie: 
Het Integraal beleidsplan toezicht en handhaving 2017-2022 gemeente Berg en Dal en 
bijbehorend Uitvoeringsprogramma is in 2016 opgesteld en is in concept vastgesteld. Tot 2 
februari 2017 kon er worden ingesproken. Daarvan is geen gebruik gemaakt. Een 
collegevoorstel om het plan definitief vast te stellen is in voorbereiding. Een informatienota 
gaat naar de raad.  

 
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 2016 
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. 
 
Maatschappelijk effect 
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. 
 
Pijler:  Zorg en transities 
 

1. (Programma)doelstelling:  
Zorgvuldig en met volle inzet uitvoeren van de transities die vanuit het Rijk naar gemeenten 
plaatsvinden, de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en Participatiewet. 

Toelichting doelstelling:   
Na de transitie (de overgang van taken van Rijk/provincie naar gemeenten) in 2015 gaan we 
in 2016 over op transformatie van de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 
Het transformatieproces is gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten 
van de stelselwijziging namelijk snellere, betere, effectievere en integrale (jeugd)hulp. Deze 
verandering gaat gepaard met een andere manier van denken en handelen. 

Activiteiten 
1. In beginsel wordt voor behoefte aan zorg zo veel mogelijk gewezen op 

algemene voorzieningen, waar zonder indicatie gebruik van kan worden 
gemaakt. Eerst als algemene voorzieningen op het gebied van zorg en 
welzijn (accommodaties, activiteiten en voorzieningen) onvoldoende 
blijken, kan aanvullend in zorgbehoeften worden voorzien door 
toepassing van een maatwerkvoorziening. 

2. In 2016 wordt de werkwijze van de Sociale Teams geëvalueerd. Op basis 
van de ervaringen worden de uitgangspunten waar nodig bijgesteld en 
wordt de gewenste ontwikkeling van de Lokale Toegangspoort en de 
Sociale teams bepaald. 

3. In 2015 is de basis dagbesteding voor ouderen omgezet naar een 
algemene voorziening. In 2016 realiseren we zoveel mogelijk 
inloopvoorzieningen om te komen tot een goede spreiding over de 
dorpskernen.  

4. Naast de bestaande algemene voorziening inloop GGZ realiseren we een 
tweede inloopvoorziening GGZ binnen de gemeentegrenzen en één 
centrale inloop met de regio. 

5. We stimuleren actief gezamenlijk gebruik van algemene voorzieningen 
door verschillende doelgroepen. Onder andere door hierover contractuele 
afspraken te maken met (zorg)aanbieders. 

Realisatie 
doorlopend 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
2016 
 
 
 
2016 
 
 
doorlopend 
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6. Door te werken met één lokale toegangspoort, gebiedsgerichte sociale 
teams en één integraal behandelplan per huishouden wordt de inzet van 
hulp afgestemd op de behoefte aan hulp en ondersteuning, en wordt 
ondersteuning, welzijn en zorg aan elkaar verbonden. 

7. Op basis van ervaringen en ontwikkelingen worden (regionaal en lokaal) 
afspraken gemaakt met de verschillende ketenpartners in de zorg over de 
afstemming en integratie van de aangeboden zorg en behandeltrajecten. 

8. Zorgaanbieders en ondernemers worden gestimuleerd ook te werken met 
minder kansrijke doelgroepen op de arbeidsmarkt. Dit doen we onder 
andere door regionaal invulling te geven aan 305 banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking op basis van het Sociaal Akkoord. 
 

Inwoners moeten over alle ontwikkelingen met betrekking tot de transities van 
zorg, Jeugdwet en Participatiewet optimaal worden geïnformeerd en hierbij 
worden betrokken. 
1. Inwoners worden geïnformeerd over en betrokken bij de veranderingen in 

de zorg en ondersteuning. We richten ons daarbij op de bewustwording 
van het verander(en)de sociale domein en het versterken van eigen 
kracht, zelf- en samenredzaamheid en zelfregie. 

2. De cliëntvertegenwoordiging in de gemeente wordt opnieuw 
georganiseerd om te komen tot een gemeentebrede dekking voor zoveel 
mogelijk inwoners en doelgroepen. Bestaande cliënten- en wmo-raden 
worden hierbij nadrukkelijk betrokken, evenals de werkgroep 
burgerparticipatie. 

 
Omdat alle transities met fikse Rijkskortingen gepaard gaan, moet er 
rekening mee gehouden worden dat de budgetten tekort kunnen schieten. 
Uitgangspunt is en blijft, dat mensen die zorg nodig hebben die ook kunnen 
krijgen. 

- Samen met de gemeenten in de regio Nijmegen voeren we een monitoring 
in en presenteren we de resultaten (kwalitatief en kwantitatief) op een 
gestructureerde wijze. De lokale gegevens worden hieraan toegevoegd. 

- We houden toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de gehele Wmo. 
Hiervoor is in 2015 bij de GGD een toezichthouder aangesteld. Het 
toezicht vindt plaats op basis van het uitvoeringsplan dat in het najaar van 
2015 is vastgesteld. Regionaal wordt een plan opgesteld ten behoeve van 
controle en handhaving.  

- Calamiteiten worden behandeld via het regionale protocol Wmo. Deze 
wordt jaarlijks in het najaar regionaal geëvalueerd.  

- De reeds bestaande kwaliteitsmetingen in het kader van de hulp bij het 
huishouden worden voortgezet. 

- We voeren in 2016 weer een klantervaringsonderzoek uit. 
 

In samenwerking met maatschappelijke organisaties en instellingen komen 
tot een samenhangend minimabeleid om armoede binnen de gemeente 
maximaal terug te dringen; 

- In 2016 komt er een raadsvoorstel voor een afgewogen minimabeleid.  

doorlopend 
 
 
 
doorlopend 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
doorlopend 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doorlopend 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
2016 
 
doorlopend 
 
2016 
 
 
2016 

Realisatie: 
1. Via de lokale krant, de website en de sociale teams informeren we inwoners over 

algemene voorzieningen.  Maatwerkvoorzieningen zijn verstrekt aan inwoners die dat 
nodig hadden. De contracten met de aanbieders die maatwerk bieden zijn in 2016 
verlengd. Hierbij zijn aanvullende eisen voor de kwaliteit gesteld. Ook is er een 
aanbestedingsronde gehouden, zodat (nieuwe) kleinschalige aanbieders konden 
instromen. Hier is geselecteerd op kwaliteit. Er is nu een dekkend aanbod van 
maatwerkvoorzieningen. 
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2. De werkwijze van de Sociale Teams is in 2016 nog niet geëvalueerd. Dit gebeurt in 2017. 
3. De inloopvoorzieningen zijn verder uitgebouwd en de samenwerking tussen de 

aanbieders is verstevigd. Er zijn nu inloopvoorzieningen in Groesbeek, Beek, Ooij, Berg 
en Dal, Kekerdom, Leuth en Millingen aan de Rijn. In 2017 worden nog 
inloopvoorzieningen gerealiseerd in Breedeweg, De Horst en Heilig Landstichting. 

4. Er is een centrale inloopvoorziening GGZ met de regio. Hier worden ook 
ervaringsdeskundigen opgeleid. Ook een 2e inloopvoorziening GGZ binnen de 
gemeentegrenzen is gerealiseerd. Het openen van een 3e inloop is in onderzoek. 

5. Er zijn afspraken gemaakt met de aanbieders over het mengen van doelgroepen. Door 
de specifieke kenmerken van de doelgroepen zijn de stapjes klein en kost het meer tijd 
om dit programmapunt te realiseren. Periodiek monitoren we de voortgang. 

6. De samenwerkingsafspraken en werkprocessen zijn verbeterd. De zorgaanbieders zijn 
meer gebiedsgericht gaan werken. De samenwerking en onderlinge afstemming tussen 
Sociale Teams en aanbieders is toegenomen. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van de 
Lokale Toegangspoort. Het verbetertraject van Veilig Thuis dat in 2015 gestart is, liep 
door in 2016. Ook in 2017 zal dat zo zijn. De afhandelingssnelheid van casussen is nu op 
orde. De wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn in de loop van 2016 weggewerkt. Ook de 
werkprocessen zijn in 2016 verduidelijkt en verbeterd. In 2017 moet met name de 
samenwerking met politie, openbaar ministerie en de sociale teams worden verstevigd.   

7. Regiogemeenten en ROB voeren periodiek overleg met gecontracteerde zorgpartijen. Er 
worden tussentijdse afspraken gemaakt voor bijsturing en verbetering. 

8. We geven als gemeente zelf het goede voorbeeld door mensen op basis van het Sociaal 
Akkoord in dienst te nemen. In 2016 zijn er 3 mensen met een arbeidshandicap komen 
werken bij de gemeente Berg en Dal. 
 

Informeren en betrekken inwoners bij ontwikkelingen transities: 
1. Onze inwoners zijn minder geïnformeerd dan beoogd. Inwoners zijn periodiek 

geïnformeerd door (thema) artikelen op de website en in de huis aan huis bladen. 
Daarnaast zijn doelgroepen benaderd via persoonlijke brieven. Ook de sociale teams 
hebben inwoners geïnformeerd.  

2. Cliënten- en adviesraden werken allemaal gemeentebreed. Ook de vrijwillige 
ouderenadviseurs (VOA’s) werken binnen de hele gemeente samen en worden hierbij 
door de gemeente ondersteund. 

 
Ondanks Rijkskortingen moeten mensen zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben 

 Het college en de raad zijn periodiek geïnformeerd over de voortgang in het sociaal 
domein. De raad is geïnformeerd over de stappen die gezet zijn met betrekking tot 
contractering en ook met betrekking tot kwaliteit, fraudepreventie en handhaving. 

 Het Wmo/toezicht is conform uitvoeringsplan uitgevoerd. Op basis van de ervaringen is 
er een uitvoeringsplan en jaarplan voor 2017 opgesteld. 

 Het calamiteitenprotocol is geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal kleine tekstuele 
verbeteringen, maar niet tot belangrijke inhoudelijke wijzigingen.  

 Het laatste kwaliteitsonderzoek voor hulp bij het huishouden (HH) is eind 2015 
opgeleverd. Dit onderzoek bestaat uit een technische kwaliteitsmeting en een 
tevredenheidsonderzoek. De tevredenheid van inwoners over de kwaliteit van de 
schoonmaak door ‘onze’ aanbieders varieert van 7,8 tot 8,3. Er zijn ook verbeterpunten: 
het regelen van vervangende hulp bij uitval door vakantie of ziekte, de overdracht in de 
zorgmap en de communicatie van de zorgaanbieder. De resultaten van het onderzoek 
zijn verwerkt in de ranking van de aanbieders. Het contract voor de kwaliteitsmetingen 
liep tot juni 2016 en is niet verlengd doordat de contractering van de HH niet meer met 
alle regiogemeenten samen heeft plaatsgevonden. In 2017 wordt weer een 
kwaliteitsmeting HH uitgevoegd. 
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 In 2016 is voor het eerst het cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd. Voorheen was 
dit het klanttevredenheidsonderzoek. We hebben dit samen met de regiogemeenten 
gedaan. Berg en Dal scoort in vergelijking met de regio gemiddeld; een 7,9 voor Wmo en 
een 7,7 voor Jeugd. Verbeterpunten waren bekendheid van de cliëntondersteuning, 
bekendheid van de Sociale Teams en bij Jeugd de wachttijd. Aan deze verbeterpunten 
wordt gewerkt. 

 
Samenhangend minimabeleid: 
In 2016 is een nieuw platform opgericht: ‘armoedebestrijding’. Samen met dit platform is een 
samenhangend minimabeleid gemaakt. De raad heeft dit beleid vastgesteld. 

 

2. (Programma)doelstelling:  
De raad wordt nauw betrokken bij de transities en wil op de hoogte blijven van 
ontwikkelingen en ervaringen. 

Toelichting doelstelling: De raad wil een vinger aan de pols houden in verband met grote 
financiële risico’s van het veranderingsproces.  

Activiteiten 
Tijdig inzicht is onontbeerlijk om de gemeente financieel gezond te houden 
en om de zorg te kunnen blijven leveren die nodig is. 

- Samen met de gemeenten in de regio Nijmegen optimaliseren we de 
monitoring en presenteren we de resultaten (kwalitatief en 
kwantitatief) op een gestructureerde wijze. De lokale gegevens 
worden hieraan toegevoegd. 

- naast financiële informatie wordt periodiek ook kwalitatieve informatie 
gegeven, zoals samenwerking met zorgaanbieders. 

 
Transparantie wordt ook gevraagd van de uitvoerende organen, waaronder 
de MGR. 

- In de dienstverleningsovereenkomsten met deze uitvoerende organen 
zijn en worden hierover concrete afspraken gemaakt. 

Realisatie 
 
 
doorlopend 
 
 
 
per kwartaal 
 
 
 
 
2015-2016 
 

Realisatie: 
De belangrijkste ontwikkeling lag in 2016 bij het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB). Er 
is veel energie gestopt in het verbeteren van het berichtenverkeer tussen ROB, aanbieders 
en gemeenten. Het berichtenverkeer is nu nagenoeg op orde. De marap is verbeterd: de 
tabellen en duiding ervan zijn nu duidelijker en worden nog verder verbeterd in 2017.  
 
We zijn een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) basisdienstverlening met het 
werkbedrijf regio Nijmegen (WBRN) aangegaan voor het jaar 2017. De Raad heeft deze 
vastgesteld. In 2017 wordt besloten of het ROB onder de MGR wordt gebracht of dat voor 
een andere organisatievorm wordt gekozen. De regionale samenwerking voor de 
gezondheidszorg via de GGD is hetzelfde gebleven. 

 

3. (Programma)doelstelling: 
Iedereen doet naar vermogen mee en krijgt daarvoor de kans. Dat is goed voor de persoon 
zelf én voor de samenleving. 

Toelichting doelstelling: De methode ‘Nieuw Werk’ voor de gemeente is een belangrijk 
uitgangspunt. In de afgelopen twee jaar is in MUG-verband sterk geïnvesteerd in de kansen 
op werk voor bijstandsgerechtigden. Het is gelukt werkgevers te binden door hen te 
betrekken als gelijkwaardige partners. Er zijn voor mensen kansen gecreëerd die er anders 
niet zouden zijn geweest.  
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Activiteiten 
- We blijven er bij het werkbedrijf op aandringen dat de methode Nieuw 

Werk uitgangspunt blijft en dat er uitgegaan wordt van 
gebiedsgerichte en werkgeversgerichte benadering. In onze contacten 
met Werkgevers proberen we zoveel mogelijk in samenwerking met 
het werkbedrijf te zorgen voor één contactpersoon. We stellen de 
ondernemer centraal. 

- We starten het project "Berg en Dal werkt". Dit project ondersteunt 
inwoners op het gebied van werk, zorg, financiën, waardoor er een 
grotere kans ontstaat op het vinden van werk. Daarbij werken we 
samen met de sociale teams, woningcorporaties en de 
participatiecoaches. Er komen actiecentra in Millingen aan de Rijn, 
Ubbergen en Groesbeek.  

Realisatie 
doorlopend 
 
 
 
 
2015-2016 

Relevante ontwikkelingen: 
De DVO’s basisdienstverlening en maat- en meerwerk hebben een doorlooptijd tot en met 
2016. Halverwege 2016 zullen nieuwe afspraken gemaakt worden met het Werkbedrijf. 
Hierbij is evaluatie van beide DVO’s essentieel. Hierover zijn afspraken gemaakt met het 
Werkbedrijf. 

Realisatie: 
De klant van het WBRN is de ondernemer! De ondernemer staat centraal. Tijdens een 
regionale raadsbijeenkomst georganiseerd door het WBRN op 17 oktober 2016 is de raad 
van Berg en Dal in gesprek gegaan met ondernemers. Ondernemers hebben uitgesproken 
tevreden te zijn over de dienstverlening van het WBRN. 
- Door de goede resultaten van de pilot Berg en Dal werkt! in Millingen aan de Rijn komt er 
een vervolg van Berg en Dal werkt! in Groesbeek. Dit actiecentrum is gestart op 08-02-2017 
in de Mallemolen in Groesbeek. Daarnaast blijft het actiecentrum in Millingen op 
maandagmiddag geopend. Vooralsnog wordt niet in de oude gemeente Ubbergen gestart. 
- De DVO basisdienstverlening voor 2017 is reeds afgesloten. De DVO maat- en meerwerk 
2017 wordt in het eerste kwartaal 2017 afgesloten. 

 

4. (Programma)doelstelling: Aandacht voor kandidaten met minder of geen perspectief op 
de arbeidsmarkt. 

Toelichting doelstelling: Er is de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in het activeren van 
mensen zonder arbeidsperspectief. Ook deze aanpak verdient voortzetting. Bij kandidaten 
die niet vrijwillig in beweging komen, wordt gedacht aan een verplichte tegenprestatie. 
In het coalitieakkoord wordt tevens aandacht gevraagd voor het evenwicht tussen de 
maatschappelijke belangen en de privacy bij de tegenprestatie.  

Activiteiten 
- In 2015 is het Beleidsplan tegenprestatie gereed. De uitvoering is al in gang 
gezet en wordt in 2016 gecontinueerd. Via de planning en controlcyclus 
rapporteren we over de voortgang. De tegenprestatie wordt niet opgelegd 
indien er al sprake is van mantelzorg, vrijwilligerswerk en/of dagbesteding.  
- In het gehele maatschappelijke domein bewaken wij het evenwicht tussen 
de maatschappelijke belangen en de eigen privacy.  
- Daar waar wordt samengewerkt met andere partijen maken we afspraken 
over de bescherming van de privacy via convenanten, protocollen en 
bewerkersovereenkomsten.  

Realisatie 
is al in 
uitvoering 

Relevante ontwikkelingen: 
Het werkbedrijf is bezig met een protocol over privacy gerelateerde onderwerpen. Naar 
verwachting zal dit in 2016 gereed zijn.  

Realisatie: 
De Verordening Tegenprestatie is vastgesteld. Daarnaast is de Tegenprestatie en de 
voorloper van de Tegenprestatie “Meedoen” geëvalueerd in 2016. De evaluatie is via een 
informatienota met de gemeenteraad gedeeld. 
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5. (Programma)doelstelling: De noodzakelijke zorg is financierbaar met de budgetten 
vanuit het Rijk. 

Toelichting doelstelling: Voor de financiering van de zorg willen we dit uiterlijk in 2018 bereikt 
hebben.  

Activiteiten 
1. De decentralisaties gaan gepaard met een korting op de budgetten. Deze 
kortingen lopen in de komende jaren op. Voor verschillende onderdelen van 
de zorg is een gewijzigd beleid nodig.  

- Jaarlijks sluiten we (regionaal en lokaal) inkoop- en 
subsidiecontracten met zorgaanbieders, op basis van vooraf 
uitgewerkte bestekken. Hierbij wordt gelet op de verhouding tussen 
prijs en kwaliteit. De voorkeur gaat uit naar aanbieders, die de 
beschikbare middelen maximaal inzetten voor de zorg en daarnaast 
haar werknemers een aanvaardbaar loon garanderen en de 
budgetten minimaal inzetten voor overhead en management.  

- De huidige contracten voor de inkoop van huishoudelijke hulp lopen 
tot   juni 2016. Er wordt op dit moment nog regionaal overleg gevoerd 
over de te verwezenlijken richting.  

2. De kleine zorgaanbieders dreigen overigens vermorzeld te raken onder de 
bundeling van grote organisaties. De specifieke kwaliteiten van deze groep 
kleine zorgaanbieders dreigt daardoor verloren te gaan en de raad wil bezien 
wat hieraan te doen is. 

- In het inkoop- en subsidiemodel, dat met gemeenten in de regio 
Nijmegen is vastgesteld, wordt ruimte geboden aan de kleine 
zorgaanbieders en zzp-ers. Voor deze groepen zijn afzonderlijke 
budgetten gereserveerd.  De ervaringen hiermee worden verwerkt in 
de contractering voor het komende jaar.  

3. Bij bepaling van de eigen bijdrage bij WMO-voorzieningen een vermogen 
tot € 50.000 en eigen woning buiten beschouwing laten; 

- de ruimte om vermogen buiten beschouwing te laten blijkt wettelijk 
ingekaderd. We gebruiken de ruimte die er binnen landelijk kaders is 
optimaal, om hier invulling aan te geven.  

Vooralsnog betekent dit: 
o bij de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage laat het 

CAK één eigen woning en het heffingsvrije vermogen buiten 
beschouwing.  

o het heffingsvrije vermogen is voor een alleenstaande € 21.139 
per jaar en voor gehuwden/samenwonenden: € 42.278 per 
jaar.  

o het heffingsvrije vermogen kan voor ouderen met een laag 
inkomen op basis van de ouderentoeslag verhoogd worden 
naar maximaal € 50.000 per persoon per jaar 

Realisatie 
 
 
 
2016-2018 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
doorlopend 

Realisatie: 
1. We sturen op kwaliteit tijdens de regionale contractering. Tarieven liggen vaak al vast. Dat 
helpt om de financiën in de hand te houden. Tijdens de uitvoering van de contracten sturen 
we ook op de financiën: bijvoorbeeld door budgetplafonds en monitoring van de besteding 
van budgetten. In de gesprekken met aanbieders maken we afspraken om binnen de 
budgetten te blijven. 
De regio is verschillende wegen ingeslagen m.b.t. de inkoop van huishoudelijke hulp. Berg 
en Dal heeft de contracten verlengd tot 1 juni 2017. 
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2. We hebben regionaal nu meer dan 200 zorgaanbieders. Dat zijn er zoveel dat leden van 
de sociale teams soms door de bomen het bos niet meer zien en we ook te weinig tijd 
hebben om de contracten te beheren. Daarom willen we bij de contractering van de zorg 
voor 2018 e.v. vooraf beter selecteren, bijvoorbeeld op kwaliteit, zodat zorg- en 
hulpprofessionals daarna minder bureaucratisch kunnen werken. We contracteren regionaal, 
maar we vragen de zorgaanbieders lokaal te werken. Op deze manier bouwen we samen 
met de sociale teams lokale zorgnetwerken en hebben we straks vaste gezichten in de wijk. 
Hiernaast blijft het voor inwoners mogelijk met een PGB zorg in te kopen bij aanbieders die 
niet gecontracteerd zijn. 

 
Peiler: Leefbaarheid in kernen 
 

1. (Programma)doelstelling: Twee sporenaanpak om betrokkenheid en participatie van 
inwoners bij de integratie van de drie ‘oude’ gemeentes te doen slagen. 

Toelichting doelstelling: 
Gerichte aanpak op de individuele kernen 

Activiteiten 
1. Behoud van onderwijsvoorzieningen, sport- en 
gemeenschapsaccommodaties en winkelvoorzieningen, waaronder zwembad 
De Lubert en bibliotheekvoorzieningen op meerdere plaatsen in de 
gemeente. Voorzieningen worden optimaal afgestemd op de behoefte van de 
inwoners en zo dichtbij mogelijk gerealiseerd.  

- De beleidsmatige en financiële kaders voor de beschikbaarheid en het 
(mede)gebruik van accommodaties voor welzijn, onderwijs en sport 
van de ‘MUG-gemeenten’ worden geharmoniseerd en uitgewerkt in 
een nota “Accommodatiebeleid” die begin 2016 zal worden 
vastgesteld. Daarop wordt het nieuwe geharmoniseerde 
subsidiebeleid afgestemd dat vanaf 1 januari 2017 zal gaan gelden. 

- Voorzieningen voor school en sport worden zoveel mogelijk behouden 
in alle kernen. Dit kan ten koste gaan van overige voorzieningen, die 
zoveel mogelijk geconcentreerd en gebundeld worden. Niet alle 
kernen kunnen over alle en/of dezelfde voorzieningen beschikken.  

- We streven naar harmonisering van de twee aanwezige bibliotheken 
waarbij het de voorkeur heeft te komen tot één organisatie met als 
uitgangspunten: dichtbij en toegankelijk voor iedereen; bijzondere 
aandacht voor het voorkomen van laaggeletterdheid; het vergroten 
van het leesplezier  en leesbeleving, vooral bij jeugd en jongeren.  

 
2. Vrijwilligers binnen de zorg en bij verenigingen zijn de smeerolie van de 
samenleving en verdienen waardering en stimulans. 

- Op basis van de startnotitie ‘Mantelzorg in de gemeente Groesbeek’, 
het plan van aanpak en het communicatieplan wordt samen met 
vrijwilligers van de steunpunten Mantelzorg ondersteuning en 
waardering geboden aan mantelzorgers. 

- Op basis van het vrijwilligersbeleid gemeente Berg en Dal dat in 2015 
is vastgesteld wordt ondersteuning en waardering geboden aan 
vrijwilligers en worden actiepunten gerealiseerd. 

 
3. Verdergaande samenwerking tussen verenigingen biedt uitgelezen 
mogelijkheden om het voorzieningenniveau op een hoog niveau te houden 

- het belang van (verdergaande) samenwerking tussen verenigingen 
wordt meegenomen en uitgewerkt in de nota accommodatiebeleid.  

- het sport- en accommodatiebeleid en de subsidieverordening worden 
zo vormgegeven dat zij samenwerking stimuleren.  
 

Realisatie 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
doorlopend 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
doorlopend 
 
 
 
doorlopend 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
2016 
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4. Per kern wordt samen met inwoners een actieplan gemaakt waarin de 
fysieke en sociale voorzieningen afgestemd worden op de behoeften in die 
kern. 

- het opstellen en uitwerken van het accommodatiebeleid verloopt in 
twee fasen;  

o Fase 1: harmonisatie accommodatie- en subsidiebeleid  
o Fase 2: vernieuwing van (sport-)beleid en het op kernniveau 

naar een op elkaar afgestemd aanbod van voorzieningen 
komen. Waar nodig worden deze uitgewerkt in actieplannen.  

- inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de 
actieplannen. 
  

5. Het budget voor inwonerinitiatieven wordt afgestemd op het te ontwikkelen 
kernenbeleid c.q. de actieplannen. 

- Dit betrekken wij bij de uitwerking van de Sociaal Maatschappelijke 
Visie. 

 
De werkgroep Wijkwensen wordt gecontinueerd 

- De werkgroep wijkwensen is vormgegeven door gemeenteraadsleden 
welke tot doel heeft inwonerinitiatieven te stimuleren. De werkgroep 
werkt onder leiding van de raadsgriffier.  

- Het initiatief van de raad zal samen met het structureel vormgeven 
van inwonerinitiatieven door onze gemeente meegenomen worden. 
Dit wordt tevens bij de uitwerking van de Sociaal Maatschappelijke 
Visie meegenomen.  

 
na 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
doorlopend 
 

Realisatie: 
1. Het geharmoniseerde accommodatiebeleid en subsidiebeleid voor Onderwijs, welzijn en 
sport zijn vastgesteld. Deze zijn inwerking getreden op 1 januari 2017. De uitgangspunten 
om voorzieningen zoveel mogelijk te behouden zijn in dit beleid vastgelegd. 
 
Om tot één bibliotheekorganisatie te komen is een subsidietender (een soort 
inkoopprocedure) met de eisen en wensen van de gemeente opgesteld. Op basis hiervan 
hebben de bibliotheken besloten met ingang van 1 januari 2017 te fuseren. De bibliotheek 
Groesbeek is opgegaan in de Openbare bibliotheek Gelderland-Zuid (OBGZ).  OBGZ is nu 
de enige bibliotheek in Berg en Dal. 
 
In 2016 is de verbetering van de bedrijfsvoering van het zwembad speerpunt geweest. Er 
zijn drie zweminstructeurs aangenomen en de bedrijfsleider sport is begonnen met zijn werk. 
De begroting is aangescherpt om de financiële taakstelling te behalen. De voorbereiding van 
de verbouwing is gestart. In maart 2017 is het verbouwingsvoorstel door de Raad behandeld. 
 
2. Mantelzorg: In 2016 is door het steunpunt Mantelzorg Berg en Dal aan 550 mantelzorgers 
een mantelzorgcompliment gegeven. Het steunpunt krijgt steeds meer mantelzorgers in 
beeld (221 actieve leden). In 2016 is een stap gemaakt hoe de organisatie met vrijwilligers in 
te richten én in de communicatie die hierbij hoort.  Ook wordt bij samenwerkingspartners 
voorlichting gegeven over mantelzorg, zodat zij zelf met hun cliënten, deelnemers en 
vrijwilligers aan de slag kunnen. Door deze ontwikkelingen zit er op dit moment veel energie 
bij de vrijwilligers. 
Verschillende activiteiten zijn het hele jaar georganiseerd. Mantelzorgers met vragen zijn 
geholpen. De kerstlunch en de mantelzorgavond zijn goed bezocht.  
 
Vrijwilligers: Door capaciteitsproblemen is de nota vrijwilligerswerk niet in 2015 of 2016 
vastgesteld. In de tweede helft van 2016 zijn verschillende stichtingen en verenigingen 
bezocht om over dit onderwerp door te praten. Ook is een enquête verstuurd naar alle 
stichtingen/verenigingen waar wij een subsidierelatie mee hebben. In een krantenartikel is 
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elke inwoner van de gemeente uitgenodigd om met ons mee te denken. In de eerste helft 
van 2017 zal de nota klaar zijn en aan de gemeenteraad worden aangeboden. 
 
3. In de nieuwe nota accommodatiebeleid en in de nieuwe nadere subsidieregeling 
sportaccommodaties zijn voorwaarden opgenomen die samenwerking  
stimuleren. Bijvoorbeeld als verenigingen willen samenwerken waardoor 1 accommodatie 
niet meer nodig is en de andere wat moet worden aangepast of uitgebreid. 
 
4. Doordat de nota accommodatiebeleid later is vastgesteld dan verwacht wordt pas vanaf 
2017 samen met inwoners naar beter gebruik van accommodaties per kern gekeken. We 
proberen dit te doen gelijktijdig met het opstellen van een kernagenda per dorp/kern. Met de 
kernagenda worden inwoners gevraagd wat er nodig is in het dorp. Zij werken dit ook uit 
waarbij de gemeente en andere organisaties zoveel mogelijk faciliteren. De verwachting is 
dat het een aantal jaren zal duren voordat alle dorpskernen een eigen kernagenda hebben. 
De inwoners zijn aan zet, wij ondersteunen en faciliteren waar nodig. 
 
5. Het budget voor inwonerinitiatieven is in 2016 volledig benut voor allerlei initiatieven in de 
hele gemeente. Ieder kwartaal wordt een overzicht gemaakt van – bij ons bekende -  
initiatieven in de gemeente. Deze overzichten zijn ter informatie aan de raad ter beschikking 
gesteld. 

 
Pijler:  Oog voor de samenleving en de individuele mens 
 

1. (Programma)doelstelling: Iedereen doet ertoe en doet mee in onze vitale en betrokken 
gemeenschappen 

Toelichting doelstelling: In de ontwikkelde sociaal-maatschappelijke visie wordt een 
rolverdeling tussen gemeente en inwoners geschetst als het gaat om welzijn en welvaart. 
Uitgangspunt is niet langer een puur zorgende overheid, maar een gemeente die vooral 
uitgaat van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van onze inwoners.  

Activiteiten 
1. De visie geeft een duidelijke richting voor grotere groepen binnen de 
samenleving rekening houdend met financiële, maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen. 
Om te zorgen dat wat zo mooi is geschreven ook daadwerkelijk gebeurt 
brengt de gemeente mensen bij elkaar, kweekt betrokkenheid, stimuleert en 
regisseert. 

- Bij de uitwerking van de Sociaal Maatschappelijke Visie geven we aan 
op welke manier de uitgangspunten in praktijk gebracht worden. Dit 
gebeurt  in samenspraak met maatschappelijke organisaties, 
waaronder de regiegroep burgerparticipatie.  

- samen met een aantal maatschappelijke partners zetten we in gang 
gezette initiatieven uit de voormalige gemeenten voort. 

- Het budget voor inwonerinitiatieven wordt (pro)actief en breed ingezet 
voor alle doelgroepen. 

- We continueren ondersteuning van bestaande initiatieven gericht op 
het versterken van lokale verbindingen, contacten en de leefbaarheid 
in de kernen. Nieuwe initiatieven worden ook zoveel mogelijk 
ondersteund en gefaciliteerd. Hierbij als uitgangspunt niet vóór maar 
dóór inwoners. 

- We voeren overleg met de welzijnsinstelling SWG om de door hen 
uitgevoerde werkzaamheden zoveel mogelijk te harmoniseren voor 
een ondersteunende structuur voor de gehele gemeente. 

 
 
 

Realisatie 
doorlopend 
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2. Extra aandacht besteden aan preventie door een gezonde levensstijl met 
meer sport en beweging te stimuleren. 

- In 2015 is een plan van aanpak opgesteld om onze combinatiefunctie, 
of beter onze sportstimulering effectiever te organiseren. Het 
sportstimuleringsteam is een samenwerkingsverband tussen scholen, 
verenigingen en de gemeente. Het plan van aanpak wordt ten 
uitvoering gebracht. Het doel is om gezamenlijk zoveel mogelijk 
mensen in contact te brengen met beweegmogelijkheden en hen zo 
enthousiast  te maken om meer te gaan bewegen. Specifieke 
aandacht is er voor kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en 
mensen met een beperking.  

- In 2016 organiseert de Stichting ‘Special Olympics Nationale Spelen’ 
namens de gemeenten Berg en Dal, Wijchen en Nijmegen de 
Nationale Special Olympics. Het doel hiervan is om ook mensen met 
een verstandelijke beperking te stimuleren om ook na deze Spelen 
actief te blijven.  

- De extra middelen uit de decentralisatie-uitkering “Gezond in de stad”, 
worden ingezet bij bestaande plannen rondom bijvoorbeeld 
sportstimulering en re-integratie, om een integrale aanpak te 
versterken met als doel gezondheidsachterstanden in Berg en Dal te 
verminderen. 

3. Het ingezette succesvolle integrale jeugdbeleid voort te zetten, met 
aandacht voor preventie, gezondheid, tegengaan alcohol- en drugsmisbruik 
en overlast. 
- Contact met jongeren, ouders en andere inwoners wordt behouden door 

professionele inzet op straat en in de buurt. Preventie van overlast en het 
ondersteunen van daarbij behorende initiatieven staan daarbij voorop. 
Politie en welzijnswerk werken hierbij nauw samen met de Sociale teams. 
Het integrale jeugdbeleid wordt in smalle vorm ook ingezet in de 
dorpskernen van de voormalige gemeente Ubbergen. 

 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
doorlopend 

Realisatie: 
1. Inwonerinitiatief wordt waar nodig door de gemeente en onze partners ondersteund. Hier 
speelt Forte Welzijn met haar opbouwwerkers een belangrijke rol. In 2016 zijn door de hele 
gemeente verschillende initiatieven ondersteund. 
Het budget inwonersinitiatieven is ingezet als het voor inwoners nodig was om een initiatief 
te ontplooien. 
In 2016 is de pilot Herwendaalseweg gestart. Aanleiding is onderhoud aan de weg, om 
vervolgens met de wijk een breder gesprek te voeren. Dit is een voorbeeld van onze nieuwe 
aanpak: het gesprek met de inwoners voeren over wat hen bezig houdt, waar ze zich voor in 
willen zetten en of ze van ons hulp nodig hebben. Verschillende organisaties worden hierbij 
betrokken. 
Forte Welzijn werkt sinds 2016 voor de hele gemeente Berg en Dal en gebruikt hiervoor een 

gebiedsgerichte werkwijze. Deze moet leiden tot een betere ondersteunende structuur in de 

gemeente. In 2017 zal deze manier van werken en de inzet op andere beleidsgebieden, 

zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk, verder worden verbeterd. 

 

2.Op basis van het plan sportstimulering zijn door verschillende verenigingen en organisaties 
plannen ingediend en uitgevoerd. Het Sportteam van Forte Welzijn verbindt de initiatieven 
van allerlei organisaties tot een samenhangende aanpak. De eerste resultaten laten zien dat 
we veel organisaties hebben weten te betrekken. Er zijn 341 activiteiten georganiseerd die 
inwoners stimuleren meer te gaan bewegen. Gericht op alle doelgroepen, waaronder 
kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Zowel het onderwijs als verenigingen 
werken enthousiast mee om inwoners (meer) te laten bewegen. In 2017 wordt het plan 
sportstimulering geëvalueerd. 
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De Special Olympics zijn heel succesvol verlopen. Ook heeft de Special Olympics geleid tot 
meer aandacht om mensen met een beperking aan het bewegen te krijgen. Om deze 
energie vast te houden wordt vanaf 2016 samengewerkt met de regionale organisatie ‘Uniek 
Sporten’. We zien dat dit tot meer beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking 
leidt. 
 
Met het budget Gezond in Berg en Dal zijn in 2016 verschillende bewonersinitiatieven 
ondersteund, die meer bewegen, gezonder eten of meedoen stimuleren, zoals fietsmaatjes, 
Beweegtuin Mariëndaal, beweegpark Ooij, ’t Kekerommetje, Vitaal Berg en Dal en de 
buurtsoepies in de verschillende dorpen. Daarnaast zijn er twee cursussen over voeding 
gehouden: kookcursus voor mannen 60+ en gezonde voeding hoeft niet duur te zijn. Beide 
cursussen krijgen in 2017 een vervolg. Verder zijn 10 participatieklanten met een fitplan 
gestart. Door middel van sport, voedingsadvies en leefstijlcoaching wordt hun lichamelijke 
conditie verbeterd. En door deze fysieke beweging zijn ze ook op andere leefgebieden 
makkelijker in beweging te krijgen. 
 
3.In 2016 is door de jongerenwerker contact gelegd met jongeren uit Beek. Samen met hen 
wordt bekeken wat er speelt. Overlastmeldingen zijn afgehandeld in de samenwerking 
tussen politie, jongerenwerk en gemeente.  
In verschillende kernen pakken jongeren initiatieven op. Dit ondersteunen we met 
jongerenwerk. Zo hebben jongeren in Millingen aan de Rijn in twee wijken Burendag 
georganiseerd. Dit was een groot succes. 
 

 
 
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 2016 
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 

 

Algemeen 
 

Portefeuillehouder: 
 

S. Fleuren Ambtelijk 
verantwoordelijk: 

D. Pricken 

 
Algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorzien) 
 
Programma inhoud 
Binnen de begroting 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 gebundelde uitkering voor de uitvoering van het inkomensdeel van de 
Participatiewet (voorheen 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 de begroting 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 Forensenbelasting en de Baatbelasting begrepen. Voor een verdere toelichting verwijzen 
wij naar de paragraaf "Lokale heffingen". 
De uitvoeringskosten zijn in het overzicht apart zichtbaar gemaakt. Dit om de ontwikkeling 
van de opbrengsten goed zichtbaar te maken.  
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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 2016. Daarnaast zijn in 2016 (niet geraamde) afrekeningen over oude 
jaren verantwoord. De raming was gebaseerd op de septembercirculaire 2016. Het 
voordelige verschil van € 284.000 ten opzichte van de actuele begroting (excl. integratie-
uitkering sociaal domein) is als volgt te verklaren: 
a. Afrekening oude jaren      €   92.000 
b. Aanpassing 2016 (december- vs septembercirculaire) € 192.000 
        Totaal € 284.000 
 
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 2016. De 
raming was gebaseerd op de septembercirculaire 2016.  
 
Dividend 
Het verantwoorde bedrag van € 111.000 betreft het dividend van de BNG over 2015 
(€ 105.000) en de verkoop van de aandelen Nazorg Bodem (€ 6.000). Deze bedragen waren 
conform de raming. 
 
Saldo financieringsfunctie 
Onder "Saldo financieringsfunctie" verstaan we het saldo van de kosten en opbrengsten die 
samenhangen met het uitzetten en opnemen van geld plus de rente van de eigen 
financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). In totaal leidde dit in 2016 tot een 
voordeel van € 3.000 ten opzichte van de raming. 
 
Overige dekkingsmiddelen 
Onder overige dekkingsmiddelen vallen de verschillende stelposten, een aantal niet 
verdeelde posten van de kostenverdeelstaat en hulpkostenplaats kapitaallasten en de baten 
en lasten met betrekking tot grondzaken.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de inzet van de post onvoorzien. 

 
De post "diversen" leidt op deze plek tot een voordeel van in totaal € 1.537.000. Dit bedrag is 
als volgt te verklaren: 
- Op de post grondzaken zijn diverse kleine mee- en tegenvallers gerealiseerd. Samen leidt 
dit tot een voordeel van € 10.000. 
- afboeken balanspost oud Ubbergen, nadeel € - 37.000. 
Dit betreft oude vorderingen met betrekking tot de BTW en het BCF (BTW 
Compensatiefonds) van de voormalige gemeente Ubbergen. Deze vorderingen zijn 
inmiddels verjaard. In het verleden is nagelaten om deze af te boeken. Daarom is dat nu 
gebeurd. 
- saldo kostenplaatsen kent een voordeel van € 1.561.000. Dit voordeel moet in samenhang 
worden bezien met de nadelen op de diverse programma's met betrekking tot de uren 
exploitatie. Deze uren hebben we vooraf globaal ingeschat en verdeeld, en we hebben deze 
later niet meer bijgesteld. 
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Mutaties op reserves 
Tot slot worden ook de mutaties op reserves als algemene dekkingsmiddelen gezien. 
 
De toevoegingen aan de reserves laten een nadelig verschil zien tussen begroting en 
rekening van € 1.115.000. De onttrekkingen uit de reserves laten een nadelig verschil zien 
tussen begroting en rekening van € 1.503.000.  
Samen leiden deze mutaties op reserves dus tot een nadelig verschil van € 2.618.000 ten 
opzichte van de begroting. De reserves dienen als algemene dekkingsmiddelen voor lasten 
binnen de programma's. Daarom leiden de genoemde nadelen niet tot een hoger of lager 
resultaat na bestemming. Tegenover deze voor- en nadelen staan immers voor- en nadelen 
op de diverse programma's. 
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 

Deze paragraaf gaat over de belastingen en heffingen die een gemeente mag innen. Er 
wordt ingegaan op de volgende onderdelen: 

 de verwachte en gerealiseerde belastinginkomsten 

 het beleid over de lokale heffingen 

 een overzicht van de diverse heffingen 

 een aanduiding van de lokale lastendruk 

 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid 
 
Geraamde en gerealiseerde inkomsten 
Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte belastinginkomsten 2016 en de 
gerealiseerde inkomsten 2015 en 2016. De regels met betrekking tot belastingen zijn 
vastgelegd in een zogenaamde verordening. Per verordening of belastingsoort zijn de 
inkomsten afzonderlijk vermeld.   
 

In vergelijking met de verwachte opbrengsten 2016 is de gerealiseerde totale 
belastingopbrengst in 2016, per saldo € 48.000 hoger. 
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De belangrijkste verklaringen zijn: 
- hogere legesopbrengsten door o.a. meer bouwleges en leges voor kabels en leidingen. 
- lagere opbrengst door afname van de verkoop afvalzakken. 
- hogere opbrengst toeristenbelasting door meer overnachtingen in 2015. 
 
Uitvoering heffing en invordering 
Munitax voert voor onze gemeente de belastingwerkzaamheden en de Wet Waardering 
Onroerende Zaken (Wet WOZ) uit. Munitax is het gemeenschappelijk belastingkantoor waar 
wij bij zijn aangesloten. Dit betekent dat Munitax voor de inwoners en bedrijven het 
aanspreekpunt is voor de vaststelling van de waarde op grond van de Wet WOZ, het 
opleggen van de belastingaanslagen en de (dwang) invorderingen. Onze gemeente blijft 
feitelijk verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van deze taken. De 
uitvoeringskosten worden door Munitax aan ons doorberekend. 
 

 
Vanaf 2016 betalen wij een extra bijdrage in de kosten voor de rioolheffing. Dit is het gevolg 
van onze zeer gedifferentieerde staffel. 
 
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen 
In de Kadernota 2016 is het beleid ten aanzien van de lokale heffingen voor de komende 
jaren vastgesteld. De verordeningen rioolheffing en forensenbelasting zijn per 1 januari 2016 
geharmoniseerd. De verordeningen leges, onroerende zaakbelastingen en toeristenbelasting 
waren al geharmoniseerd per 1 januari 2015. Voor de afvalstoffenheffing, marktgelden en 
lijkbezorgingsrechten waren in 2016 nog de verordeningen van de voormalige gemeenten 
van kracht.  
 
Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen 
 
Onroerendezaakbelastingen 
De inkomsten Onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn niet bestemd voor bepaalde producten 
of diensten. Het is een zogenaamd algemeen dekkingsmiddel.  
 
De OZB kent twee soorten belastingen: 

 een eigenarenbelasting 
dit is belasting die de eigenaar van een gebouw moet betalen. 

 een gebruikersbelasting 
dit is een belasting die een gebruiker bijvoorbeeld een huurder van een gebouw moet 
betalen. 

 
In tegenstelling tot de eigenarenbelasting wordt de gebruikersbelasting alleen geheven van 
de gebruikers van niet-woningen. Deze belasting is een zogenaamde tijdstipbelasting. Dit 
betekent dat de toestand per 1 januari van het betreffende jaar bepalend is voor de OZB-
heffing. De OZB wordt berekend op basis van de vastgestelde waarde van het pand. Het 
tarief is een percentage van de waarde van een gebouw. Deze waarde wordt bepaald op 
basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ).  
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Voor 2016 zijn de percentage (tarieven) vastgesteld op: 

 
 
Voor 2016 waren de OZB- inkomsten geraamd op € 4.992.000. De gerealiseerde inkomsten 
zijn € 4.988.000.  
 
Toeristenbelasting  
De inkomsten Toeristenbelasting zijn ook algemene dekkingsmiddelen. Het tarief voor 2016 
is vastgesteld op € 0,75 voor de categorie 'hotels'. Voor de categorie 'campings' is het tarief 
vastgesteld op € 0,46 p.p.p.n. 
 
De opbrengst voor 2016 is begroot op € 220.000. De werkelijke opbrengst is € 249.000. De 
hogere opbrengst wordt veroorzaakt door de afrekening over het belastingjaar 2015. Deze 
extra inkomsten waren niet geraamd. 
 
Forensenbelasting  
Mensen die meer dan 90 dagen, maar minder dan 9 maanden in één kalenderjaar, in een 
woning in onze gemeente verblijven en geen inwoner zijn van onze gemeente noemen we 
forensen. Zij moeten in onze gemeente ook belasting betalen. Dit noemen we de 
forensenbelasting. 
Mensen die forensenbelasting betalen hoeven geen toeristenbelasting te betalen. Dit is 
geregeld in de verordening. 
 
Voor 2016 is het tarief vastgesteld op € 144 per woning per jaar.  
 
De verwachte opbrengst 2016 was € 14.000. De werkelijke opbrengst over 2016 is € 12.000. 
 
Afvalstoffenheffing 
Wij brengen afvalstoffenheffing in rekening op grond van de Wet milieubeheer. 
Belastingplichtig is degene, van wie de gemeente het huishoudelijk afval moet inzamelen.  
De drie voormalige gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn hadden ieder 
een eigen afvalstoffenverordening en een eigen manier van inzamelen.  
 
Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is een kostendekkend tarief. Op begrotingsbasis 
was het dekkingspercentage 87%. Het tekort tussen de werkelijk gerealiseerde lasten en 
baten is € 551.800. Hiermee komt het dekkingspercentage over  2016 uit op 80%. 
 
Rioolheffing  
De gemeente heeft de zorg voor de afvoer van het stedelijk afvalwater en hemelwater. De 
kosten hiervan worden betaald uit de rioolheffing. Eind 2015 is het Gemeentelijk 
RioleringsPlan (GRP) 2016-2020 vastgesteld. Per 1 januari 2016 is de rioolheffing gelijk 
getrokken voor alle inwoners.  
 
De totale opbrengst voor 2016 is geraamd op € 3.075.602. Op basis van de begroting was 
de rioolheffing 100% kostendekkend. Dit betekent dat de kosten net zo hoog zijn als de 
inkomsten. Het tekort tussen de werkelijk gerealiseerde lasten en baten is € 247.165. Dit 
bedrag is in 2016 onttrokken aan de voorziening 'egalisatie riolering'. 
 
Rioolaansluitrecht 
In 2016 geldt een vast tarief voor de standaard realisatie van een aansluiting op de riolering. 
Uitgangspunt hierbij is dat met de opbrengsten de kosten betaald kunnen worden. 
 



gemeente Berg en Dal   73 van 194   Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Marktgelden 
De marktgeldtarieven zijn voor 2016 niet gewijzigd omdat kostendekkende tarieven niet 
haalbaar zijn. Op basis van de begroting was het dekkingspercentage 74%. Het werkelijke 
dekkingspercentage voor 2016 komt uit op 49%. Dit betekent een tekort op de exploitatie van 
ruim € 18.479. 
 
Lijkbezorgingsrechten/Grafrechten  
De begraafrechten heffen we ter dekking van de kosten van het begraven en de kosten van 
het onderhoud van de begraafplaatsen. De tarieven voor 2016 zijn niet gewijzigd. Op basis 
van de begroting was het dekkingspercentage 38%. Het werkelijke dekkingspercentage voor 
2016 is 36%. Dit betekent een tekort op de exploitatie van € 84.135 voor 2016. 
Kostendekkende tarieven vinden we niet haalbaar.  
 
Leges 
Op basis van de legesverordening worden de rechten geheven van degenen die gebruik 
maken van de diensten beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur. De Tarieventabel bij 
de verordening is conform het VNG-model ingedeeld in drie titels:  
Titel 1 Algemene dienstverlening; 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen; 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen.  
 
In artikel 229b van de Gemeentewet is bepaald dat de tarieven zodanig dienen te zijn 
vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten. 
Daar waar rijksnormen of maximumtarieven gelden (zoals bij reisdocumenten), zijn deze 
leidend. De overige tarieven in de legesverordening zijn - los van overige wijzigingen van de 
legesverordening -  verhoogd met een inflatiecorrectie van 0,8%.  
 
De totale legesopbrengst over 2016 is € 70.000 hoger dan verwacht. De belangrijkste 
oorzaken van dit verschil zijn: 
- bouwleges € 53.000 
- kabels en leidingen € 15.000 
 
Aanduiding lokale lastendruk 
De belastingen en heffingen die inwoners betalen, verschillen per persoon. Toch bestaat de 
behoefte om gemeenten te vergelijken. Voor die vergelijking maken we gebruik van de 
gemeentelijke lastendruk. Hierbij gaan we uit van een standaardsituatie met de tarieven van 
onze gemeente. In de berekening van de lastendruk houden we rekening met de 
Onroerendezaakbelastingen, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. 
Omdat nog niet alle verordeningen geharmoniseerd waren in 2016 zijn er geen totale lasten 
voor de gemeenten Berg en Dal beschikbaar. 
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Kwijtscheldingsbeleid 
Het is voor belastingplichtigen mogelijk om voor de onroerendezaakbelastingen, 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing kwijtschelding aan te vragen. 
 
In 2016 is voor een bedrag van € 263.876 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. Daarnaast is het vanaf 2016 ook voor inwoners van de 
voormalige gemeente Ubbergen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de 
rioolheffing.  
 
Wij verlenen kwijtschelding als aan alle voorwaarden voor kwijtschelding is voldaan. In onze 
gemeente hanteren wij de zogenaamde 100 procent kwijtscheldingsnorm. Dit betekent dat 
mensen met een inkomen op bijstandsniveau, zonder vermogen, altijd in aanmerking komen 
voor kwijtschelding. 
 
Belastingkantoor Munitax is belast met de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid en maakt 
voor het verlenen van geautomatiseerde kwijtschelding gebruik van de informatie van het 
landelijk ingestelde Inlichtingenbureau. Het bureau toetst het gemeentelijke bestand met de 
huishoudens die in 2016 recht hebben op kwijtschelding aan de hand van gegevens van het 
UWV, de Belastingdienst en de RDW. Afhankelijk van het toetsingsresultaat wordt het recht 
op kwijtschelding wel/niet ambtshalve verleend. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

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 Berg en Dal , is het volgende opgenomen: 
Artikel 16. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
In een nota weerstandsvermogen en risicobeheersing stelt de raad aanvullende regels vast 
met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
Op 17 september 2015 is de "Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Groesbeek 
2015" vastgesteld. 
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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. 

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. 
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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 
- Risico’s op eigendommen 
- Risico’s van de bedrijfsvoering 
- Financiële risico’s 

 Grondexploitatie 

 Verbonden partijen 

 Open-einde regelingen 

 Grote projecten 

 Overige financiële risico's 
 

 
Toelichting 
Bij veel onderdelen hebben we aansluiting gezocht bij het risico in de begroting 2017, omdat 
het doorlopende risico's zijn. 
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). 
 
1. Aansprakelijkheid (risico € 410.000) 
Nalatigheid of onrechtmatig handelen 
De risico’s zijn in de meeste gevallen beperkt, doordat waar mogelijk verzekeringen zijn 
afgesloten. Ook hebben wij 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 hiermee bij de 
kredietvotering rekening 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 € 2 miljoen 
met een kans van 20%. 
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B=beëindigen, V=verminderen, O=overdragen, A=accepteren 
 
2. Eigendommen (risico € 132.000) 
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. We gaan uit van maximaal € 1.000 per schadegeval. Deze 
kosten worden opgevangen binnen reguliere budgetten en leiden niet tot grote 
overschrijdingen. Er worden ook bewuste keuzes gemaakt bij het gebruik van materialen 
(risicomijdend). 
 
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. 
 
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 (bijvoorbeeld 
Hubertushof Ooij). 
 
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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B=beëindigen, V=verminderen, O=overdragen, A=accepteren 
 
3. Bedrijfsvoering (risico € 212.000) 
Bedrijfsongevallen 
Wij hebben 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. 
 
Fraude en diefstal 
De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor de gemeente leiden tot verhoogde 
prikkels of gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude. Er is een FOG-
verzekering (Frauderisico-Onderlinge van gemeenten) afgesloten.  
Daarnaast worden fysieke en/of administratieve maatregelen genomen (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 kunnen worden. Uitgangspunt bij 
ziekteverzuim is een interne oplossing en geen externe inhuur, afhankelijk van duur 
afwezigheid en taak. 
 
Vertrek personeel 
Als gevolg van het vertrek van personeel kunnen er kennis en kunde verloren gaan. Naast 
deze algemene kennis is er bij het huidige personeel veel ervaring en kennis van de lokale 
context aanwezig, welke bij vertrek verloren gaat. Dit kan leiden tot inefficiency. 
 
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, hetzelfde geldt voor datalekken. 
 
Informatiebeveiliging 
Informatiebeveiliging wordt steeds actueler. Er is weliswaar steeds meer aandacht voor, 
maar het risico wordt ook steeds groter. Denk hierbij aan datalekken. 
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B=beëindigen, V=verminderen, O=overdragen, A=accepteren 
 
 
4. Financieel risico (risico € 2.154.000) 
 
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 (totaal risico € 1.337.000) 
 
Leerlingenvervoer 
Het risico heeft betrekking op eventuele overschrijding van deze post. 
 
Nieuwe WMO en Jeugdwet 
In 2015 zijn veel overgangsklanten opgenomen in systemen. In 2016 blijven de 
overgangsklanten voor een deel betaald worden en in 2017 kunnen deze betalingen ook 
doorlopen. Daarnaast komen er ook steeds nieuwe klanten bij. Door de herkenbaarheid van 
de sociale wijkteams zijn de aanvragen in 2016 opgelopen. Door verdere inbedding van 
organisaties en processen zal de vraag in 2017 niet minder worden. Het risico dat we lopen 
is dat de kosten met 25% stijgen. 
Daarnaast lopen we het risico dat de rijksbudgetten verlaagd worden. 
 
Af/toename aantal uitkeringen PW/IOAW/IOAZ 
In de begroting 2017 is rekening gehouden met de vangnetuitkering. Verandering van het 
aantal klanten leidt tot hogere/lagere uitgaaf maar tegelijkertijd  tot een hogere/lagere 
vangnetuitkering. 
 
Vangnetuitkering (IAU) Wet Buig 
In de begroting 2017 is rekening gehouden met een vangnetuitkering van € 1,797 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 
moet de raad de Notitie Vangnetuitkering in 2017 vaststellen. Hierin worden de 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 gehonoreerd.    
 
Toename aanvragen bijzondere bijstand 
Het gaat hier om 10% van het totale budget. In 2016 zijn we onder het budget gebleven, 
maar het risico blijft. 
 
Toename aanvragen schuldhulpverlening 
Er wordt een stabilisatie van het aantal schuldhulpverleningsverzoeken verwacht. 
 



gemeente Berg en Dal   81 van 194   Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Toename aanvragen armoedebestrijding 
In de begroting 2017 wordt uitgegaan van een stabilisatie van deze uitgaven t.o.v. 2016. Er 
is echter een kans dat de kosten hoger zullen uitvallen. 
 
Toename aantal Bbz regeling (leningen) 
Gezien de jaarcijfers over voorgaande jaren wordt het huidig budget voldoende geacht. 
 
Toename aanvragen voorzieningen Wmo 
In de hiervoor gepresenteerde tabel hebben we gerekend met een risico van 10% toename 
(€ 320.000). De kans hierop is ingeschat op 25%. 
 
Vermindering legesopbrengsten bouwvergunningen 
In de hiervoor gepresenteerde tabel hebben we gerekend met een risico van 25% 
vermindering van de bouwleges (€ 93.000). De kans hierop is ingeschat op 5%. 
 
Toename bezwaar/kwijtschelding - kosten/ minder opbrengsten 
Dit risico is altijd aanwezig, maar wij schatten de kans relatief laag in. 
 
Lagere opbrengsten OZB, AH en RH door leegstand bedrijfsvastgoed 
We lopen altijd het risico dat we minder opbrengsten realiseren door leegstand van 
bedrijfsvastgoed. 
 
Verbonden partijen (risico € 323.000) 
 
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 Regio Nijmegen (ODRN), de 
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) en het werkbedrijf Rijk van 
Nijmegen. Voor een nadere toelichting op de verbonden partijen wordt verwezen naar de 
paragraaf verbonden partijen in deze jaarrekening.  Het totale risico ten aanzien van 
verbonden partijen is vooralsnog gekwantificeerd op € 323.000. 
 
GR VRGZ 
Volgens de jaarrekening 2016 van de VRGZ kunnen zij zelf alle risico's opvangen. 
 
GR GGD 
Ten aanzien van de personele kosten van de GGD is er nog sprake van risico's die 
samenhangen met de fusie. Het gaat hierbij om mogelijke kosten voor het treffen van niet-
actieve medewerkers. Voor de nieuwe taken "Veilig Thuis" en "Toezicht WMO" speelt de 
vraag hoe de doorontwikkeling loopt. Hierin kunnen mee -of tegenvallers zitten. 
 
GR ODRN 
Met ingang van 2016 werkt de ODRN met productfinanciering. Dit houdt in dat er wordt 
afgerekend op basis van afgenomen producten tegen een vooraf vastgestelde productprijs. 
De deelnemers betalen extra als er bijv. meer bouwaanvragen binnenkomen. Dit risico wordt 
gedeeltelijk afgedekt door de te innen leges die meebewegen met het aantal aanvragen. 
Daarnaast komt een positief rekeningresultaat van de ODRN toe aan de deelnemers. 
Andersom geldt dit risico ook: bij minder bouwaanvragen betalen we minder, maar een 
eventueel negatief rekeningresultaat moet opgevangen worden door de deelnemers. 
 
GR MARN 
De GR 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. 
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MGR Werkbedrijf 
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. De gemeente Berg 
en Dal dient naar rato rekening te houden met een risicobedrag van € 323.000.  
 
Grondexploitatie (risico € 262.000) 
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, zo ja, op welke termijn. Om de economische 
risico’s te kwantificeren is uitgegaan van een scenario waarin de nog te realiseren 
opbrengsten 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.  
 
Grote projecten (risico € 113.000) 
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 
€ 113.000. 
 
Overige financiële risico's (risico € 119.000) 
Dit betreft risico’s met betrekking tot loon- en prijsontwikkelingen, ontwikkeling 
pensioenpremie, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, het renterisico, de 
dividenduitkeringen, de decentralisatie van rijkstaken, de oninbaarheid van vorderingen, het 
ontvangen van bezwaarschriften, de garanties en borgstellingen, de hypotheken voor het 
personeel en de wachtgelden voor bestuurders.  
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B=beëindigen, V=verminderen, O=overdragen, A=accepteren 
 
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. 
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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 
2016 is deze norm 0,1927%. De onbenutte belastingcapaciteit is als volgt berekend. 

 
 
Afvalstoffenheffing 
Het uitgangspunt is volledige kostendekking ofwel 100% kostendekkendheid. In de begroting 
2017 is dit het geval. Dit betekent dat er geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit 
met betrekking tot de afvalstoffenheffing. 
 
Rioolheffing 
Het uitgangspunt is volledige kostendekking ofwel 100% kostendekkendheid. In de begroting 
2017 is dit het geval. Dit betekent dat er geen sprake is van een onbenutte 
belastingcapaciteit met betrekking tot de rioolheffing. 
 
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). 
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2. Post Onvoorzien 
In de begroting 2016 was € 50.000 geraamd als stelpost voor onvoorziene uitgaven. De 
eindstand van deze stelpost (jaarrekening 2016) is € 0. 
 
3. Vrije begrotingsruimte 
In de begroting is een jaarlijkse stelpost van € 400.000 opgenomen voor nieuw beleid. Dit 
bedrag kan aangemerkt worden als vrije begrotingsruimte. 
 
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 2016 is € 9.236.902. De stand van de 
vaste algemene reserve is € 17.629.072. Totaal: € 26.865.974. 
 
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 en de boekwaarde per 31 december 2016. 
 
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. 
 
De enige stille reserve die we hebben is de waarde van de gronden, die op de balans 
verantwoord is onder de materiële vaste activa. De actuele waarde ligt € 390.000 hoger dan 
de boekwaarde van € 303.000. 
 
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:  
 

 
 
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. 
 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Benodigde weerstandscapaciteit (= totaal 
risicoscore) 

 
Op basis van de jaarrekening 2016 ziet de weerstandsratio er als volgt uit: 
 

 
 
Tussen haakjes ziet u de ratio zonder de vaste algemene reserve. 
 
Wanneer de nog van het rijk te ontvangen frictiekostenvergoeding in de jaren 2017 en 2018 
wordt meegewogen in de berekening van het weerstandsvermogen, dan bedraagt de ratio 
weerstandsvermogen 34.000 /2.908 = 11,69 (5,63). 
 
Conclusie 
Onze weerstandsratio is uitstekend. 
 
Hierbij zijn twee kanttekeningen te maken: 
- In tegenstelling tot voorgaande jaren is de vaste algemene reserve nu ook meegenomen 
(zoals ook in de begroting 2017). Bij nader inzien vinden we dat beter. Dit leidt tot een 
aanzienlijk hogere weerstandsratio. 
- Veel risico's zijn nauwelijks of niet in te schatten. Deze hebben we als "p.m." (pro memorie) 
meegenomen. We weten dat we de risico’s lopen, maar weten niet hoog deze zijn. Deze 
risico's worden niet (of met de waarde 0) meegenomen in de totaaltellingen. 
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Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient dit genormeerd te worden. 
Hiervoor maken we gebruik van onderstaande waarderingstabel. Deze tabel is ontwikkelt 
door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit 
Twente. Diverse gemeenten hanteren deze tabel, die een goed inzicht geeft in de vraag of er 
genoeg weerstandscapaciteit is. 
 
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 weerstandsvermogen van 10,61 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.  
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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 
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 toezichtfunctie 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 

Inleiding 
Onze gemeente heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van 
wegen, groen inclusief speelvoorzieningen, water, riolering, openbare verlichting en 
gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo 
optimaal mogelijk functioneren van onze gemeente, onder meer op de gebieden van 
leefbaarheid, veiligheid, vervoer, recreatie, e.d. Wij vinden het belangrijk de kwaliteit en de 
duurzaamheid van onze infrastructuur te handhaven. In het verleden is daarin veel 
geïnvesteerd en het is van belang om deze belangrijke maatschappelijke waarde in stand te 
houden, door goed onderhoud te plegen en waar nodig tijdig tot vervanging over te gaan. 
Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. In deze paragraaf geven wij u 
op hoofdlijnen inzicht in het beleidskader, het onderhoudsprogramma en de kosten. Tevens 
geven wij u inzicht in de betreffende voorzieningen.  
 
In onze gemeente gaat het specifiek om de volgende voorzieningen: 
- Openbare wegen - Riolering/Water 
- Openbare verlichting - Gebouwen, zoals: 
- Binnensport Sportaccommodaties  Sportaccommodaties 
- Openbaar groen  Gemeentelijke gebouwen 
- Speeltuinen  Dorps- en Kulturhusen  
 
Het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties in de voormalige gemeenten 
Groesbeek en Millingen is sinds 2013 in de handen gelegd van de sportverenigingen en 
daarmee volledig geprivatiseerd. De buitensportaccommodatie BVC ’12 is in 2016 nog in 
beheer bij de gemeente. 
 
Wet- en regelgeving 
Wettelijke kaders op het gebied van kapitaalgoederen zijn opgenomen in diverse wetten en 
regelgevingen. Er is geen overkoepelend wettelijk kader waarin voor gemeenten alle rechten 
en plichten met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen vastgelegd zijn. Wel 
hebben wij te maken met specifieke wet- en regelgeving van onder andere provincies en 
waterschappen. 
Als algemeen uitgangspunt geldt dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het handhaven 
en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. Wij moeten kunnen aantonen dat 
door inspecties en onderhoud een optimale zorg heeft plaatsgevonden. Bij onvoldoende 
bewijs kan aansprakelijkstelling leiden tot toekenning van schadevergoedingen. De Provincie 
toetst in dit kader of er voldoende middelen in de begroting zijn opgenomen om het ontstaan 
van achterstallig onderhoud te voorkomen. 
 
Wegen 
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van alle op haar 
grondgebied liggende openbare wegen en de weguitrusting (verlichting, borden), die niet in 
beheer zijn van Rijk of Provincie. De verantwoordelijkheden van de gemeente als 
wegbeheerder zijn onder andere opgenomen in de Wegenwet en de Wegenverkeerswet. De 
Wegenwet vereist dat de beheerder door tijdig onderhoud zorgt voor het in stand houden van 
het in de wegen geïnvesteerde kapitaal. De Wegenverkeerswet legt de verantwoordelijkheid 
van de gemeente (als wegbeheerder) vast voor de publiekrechtelijke zorg voor de veiligheid.  
Verder is het convenant Duurzaam Veilig van belang. Het in 1997 afgesloten convenant 
tussen Rijk, provincies en gemeenten biedt een aantal handvatten voor het inrichten, 
beheren en onderhouden van de openbare ruimte. 
In het Programma Groesbeek / Berg en Dal 2015-2018 is aangegeven dat het 
onderhoudsniveau voor de wegen op basis van actuele 
beheerinformatie/onderhoudsplannen moet worden uitgevoerd, waarbij de lasten niet 
doorschuiven naar later. 
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Groen- en speelvoorzieningen 
In het Attractiebesluit (Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen) worden eisen gesteld 
aan de veiligheid van speeltoestellen. De beheerder is verantwoordelijk voor een goede 
plaatsing en installatie, inspectie en onderhoud. De resultaten van de inspecties worden 
bijgehouden in een logboek.  
Er is een zorgplicht voor het beoordelen van schade door bomen, bijvoorbeeld door 
omwaaien. 
 
Water en riolering 
Aanleg en beheer van rioleringen en aanverwante voorzieningen zijn een gemeentelijke taak 
op basis van de Wet milieubeheer en de Waterwet. Wij hebben de zorgplicht voor: 

1. het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; 
2. het inzamelen en verwerken van het hemelwater; 
3. grondwatermaatregelen. 

Verder zijn van belang het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Bestuursakkoord 
Waterketen 2007. Hierin staan afspraken om samen met het waterschap (het ruimtebeslag 
voor) watersystemen vóór 2015 op orde te brengen en te houden. Deze afspraken hebben 
vooral betrekking op de na te streven kwaliteit en hoeveelheid water (berging) binnen de 
gemeentegrenzen. In het GRP 2016-2020 is vastgesteld dat de gemeente Berg en Dal haar 
doelstelling hieromtrent grotendeels heeft bereikt. 
 
Op 23 mei 2011 is het bestuursakkoord water ondertekend door diverse betrokken partners. 
Dit akkoord richt zich primair op het vergroten van de doelmatigheid van het beheer van het 
watersysteem en de waterketen. Het gaat dan voor gemeenten met name om het realiseren 
van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen en het vergroten van kwaliteit 
en het verminderen van kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheerstaken.  
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht de kwaliteit van watersystemen te 
verbeteren, onder meer door lozingen aan te pakken. Daarnaast is het de bedoeling het 
duurzaam gebruik van water te bevorderen en de verontreiniging van grondwater te 
verminderen. 
Verder geeft het Waterschap in het Keur- en Peilbesluit regels voor het onderhoud van 
watergangen en oevers. Ook de Provincie heeft regels gesteld, onder andere in het Gelders 
Milieuplan (GMP-3) en het Waterhuishoudingsplan 3. Hierin ligt de nadruk op de kwaliteit van 
de leefomgeving en het anders omgaan met regenwater. 
Sinds 2009 is de nieuwe Waterwet van kracht geworden. Deze vervangt alle bestaande 
wetten op het gebied van waterbeheer in Nederland. 
 
Overige wettelijke kaders 
Andere relevante wetten en regels zijn bijvoorbeeld de Wet Informatie Uitwisseling 
Ondergrondse Netten (WION), Flora- en Faunawet, het Bouwstoffenbesluit en de 
Arbeidsomstandighedenwet.  
 
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat bij 
de begroting en jaarrekening een paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt opgenomen.  
Artikel 12 luidt:  
1.  De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste de 
volgende kapitaalgoederen: 
a. wegen; 
b. riolering; 
c. water; 
d. groen; 
e. gebouwen. 
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2.  Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: 
a het beleidskader; 
b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; 
c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. 
 
Gemeentelijke regelgeving 
Verder is in de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet, “Financiële verordening Groesbeek 
2015 (art. 212 Gemeentewet)” het volgende opgenomen: 
Artikel 19. Onderhoud kapitaalgoederen 

1. Bij de begroting en de jaarstukken staan in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. 

2. In een Nota onderhoud kapitaalgoederen worden door de raad aanvullende kaders 
vastgelegd met betrekking tot het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. 

 
Gemeentelijke regelgeving op het gebied van de kapitaalgoederen is verder opgenomen in 
de diverse beheerplannen. Wij kennen de volgende beheerplannen: 
 

Beheerplan Jaar Planperiode Inhoud 

Onderhoudsplan Wegen 2015 2015-2018 BOR-rapportage betreffende wegen 
Openbare verlichting 2015 2016-2020 Beleids- en beheerplan 
Groen 2010  Groenvisie  
Vervangingsplan 
Speelvoorzieningen 

2015 2015-2018 Onderhouds- en vervangingsplan 
speeltoestellen 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 2016-2020 Aanleg, beheer en onderhoud voorzieningen 
voor inzamelen en transport/verwerken van 
stedelijk afvalwater en hemelwater. Tevens 
wordt aangegeven hoe met grondwater moet 
worden omgegaan. 

Gebouwen 
- gemeentelijke gebouwen 
- welzijnsaccommodaties 
- binnensportaccommodaties 

 
2015 
2015 
2015 

 
2015-2017 
2015-2017 
2015-2017 

Meerjarige onderhoudsinventarisatie 
gebouwen 
 
 

 
Onderhoud 
 
Wegen 
 
Algemeen 
Ons gemeentelijke beleid is gericht op efficiënt en effectief onderhoud aan de wegen. 
Daarnaast willen wij ons wegennet inrichten volgens de principes van Duurzaam Veilig. Deze 
uitgangspunten zijn verwerkt in het aan u gepresenteerde "Wegenbeheerplan 2015-2018".  
De technische kwaliteit toetsen wij periodiek aan de hand van de door het CROW (Centrum 
voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, weg- en waterbouw en de verkeerstechniek) 
ontwikkelde en landelijke erkende normen. Het CROW  is het landelijke kennisplatform voor 
beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Eén keer per twee jaar wordt alle infrastructuur 
in onze gemeente geïnspecteerd en beoordeeld op kwaliteitsniveau en schades. Iedere wijk 
wordt twee maal per jaar integraal gecontroleerd. Op basis hiervan vinden reparaties plaats. 
Het wegenbeheerplan actualiseren wij eens per vier jaar.  
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In het plan is opgenomen dat een uitgebalanceerd beeld de kwaliteitsnorm is. Dit kunnen wij 
in het kort als volgt vertalen: 
 
Tabel:  Gehanteerde kwaliteitsnormen wegen 

Soort weg Kwaliteitsnorm Toelichting 

Wegverharding centrum Hoog Visitekaartje gemeente 
Ontsluitingswegen (rijbanen/fietspaden) Hoog Representatie en veiligheid 
Binnen bebouwde kom Minimaal basis Comfort en veiligheid 
Buiten bebouwde kom, m.u.v. wijk-
ontsluitingswegen 

Laag (tijdelijk) Overig 

 
In onze gemeente is sprake van een omvangrijk wegennet. Om u een beeld van de omvang 
te geven presenteren wij u de volgende tabel. 
                  
Tabel:  Basisgegevens wegen   Hoeveelheden x 1.000 m2 

Hoeveelheden Hoofd- Wijk- Centrum Overige Overige Totaal 
  structuur ontsluiting  binnen kom buiten kom  

Asfalt             
Rijbanen 276 82 17 217 189 781 
Fietspaden 38 2 0 22 5 67 
Voetpaden 0 0 0 1 0 1 
Parkeren en overig 0 0 1 4 0 5 
Elementen             
Rijbanen 45 6 21 435 25 532 
Fietspaden 23 1 0 9 0 33 
Voetpaden 46 12 23 242 3 326 
Parkeren en overig 21 3 11 132 3 170 

Totaal 449 106 73 1.062 225 1.915 

 
Huidige kwaliteit 
Op basis van de laatste evaluatie wegen  is de gemiddelde kwaliteit van de wegen in Berg 
en Dal is gestegen van rapportcijfer 5,9 in 2012 naar 6,3 in 2015 (op een schaal van 10). Pas 
wanneer bij de weginspectie 2016 dit zelfde rapportcijfer wordt gehaald durven wij te spreken 
van een stabiel kwaliteitsniveau. Ons streefcijfer op basis van het uitgebalanceerde niveau is 
6,7. Dit komt (toevallig) overeen met het landelijk gemiddelde kwaliteitscijfer.  
 
Financiën 
Voor het onderhoud van wegen hebben wij een voorziening "Onderhoud wegen" 
beschikbaar. De extern opgestelde BOR-rapportage geeft aan dat een jaarlijkse budget van 
gemiddeld € 1.800.000 noodzakelijk is. Op basis van eerder behaalde uitvoeringsresultaten 
hebben wij u geadviseerd dat 75% van dit bedrag = € 1.350.000 voldoende is. Dit is inclusief 
€ 105.000 inzet van eigen stratenmakers, zodat de dotatie 2015-2018 aan de voorziening op 
€ 1.245.000 uitkomt. De volgende inspectie wegen en toetsing van de genoemde jaarlijkse 
dotatie vindt plaats in de eerste helft van 2016. 
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Per 1 januari 2016 is het geraamde saldo van deze voorziening € 2.876.735. De dotatie  
bedraagt € 1.245.000. Volgens het gepresenteerde onderhoudsplan 2015-2018 wordt voor 
2016 een uitname van € 1.821.000 uit de voorziening geraamd. Voor een globale specificatie 
hiervan wordt verwezen naar onderstaande tabel.  
    
Tabel:  Onderhoudsplanning Wegen 2016          Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Bedrag 
2016 

Groot onderhoud  
- Morgenstraat 
- Eversberg 
- Fietspad Biesseltsebaan 
- Knapheideweg (wegkantverbetering) 
- Kwakkenberglaan/Julianalaan 
- Ketelstraat 

 
60 
35 

475 
70 

270 
75 

Kleinschalig groot onderhoud volgens GBI-inspectie 836 
Klein onderhoud (door eigen stratenmakers) PM 

Totaal 2014 1.821 

 
Risico's 
- De kwaliteit van het asfalt  in oude woonwijken is laag, maar dit is gezien de beperkte 

verkeersintensiteit niet risicovol. De risico’s liggen in beperkte mate op het lagere 
onderhoudsniveau van de overige wegen buiten de kom, gezien de hogere snelheden 
waarmee hier wordt gereden.  

 

Realisatie: Een aantal onderdelen uit de onderhoudsplanning zijn uitgesteld 
- Ketelstraat; i.v.m. afronding procedures Cranenburgsestraat. Uitvoering maart 2017 
- Fietspad Biesseltsebaan: overleg met natuurorganisaties kost tijd. Planning mei 2017 
- Kwakkenberglaan/Julianalaan: Onder deze weg wordt ook een bergbezinkbassin (BBB) 
voor regenwater aangelegd. Het basisrioleringsplan is pas in 2017 voltooid. Ontwerp BBB 
2017. Aanleg BBB en onderhoud weg in 2018. 
 

 
Openbare verlichting 
 
Algemeen. 
Vanaf 2011 is in de voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn grootschalig 
verlichting vervangen in de woonwijken, waardoor: 
- De lichtkwaliteit, gelijkmatigheid en sociale veiligheid sterk wordt verbeterd 
- Energiekosten sterk omlaag gaan; duurzaamheid 
- Doorgeroeste lichtmasten worden vervangen 
- Aansprakelijkheidsrisico wordt verminderd 
 
De kwaliteit van de OV in voormalige gemeente Ubbergen is in kwaliteit wat achtergebleven. 
De komende jaren zullen we hier een inhaalslag maken.  
 
Gangbare oude 60 tot 100 Watt armaturen zijn in de periode 2011-2012 vervangen door 
armaturen met 36 Watt PLL lampen en vanaf 2013 door duurzame 24 Watt LED-armaturen. 
Voorlopig is de prognose dat wij in de periode 2016-2025 1.600 lichtmasten gaan vervangen 
die nu 30 jaar en ouder zijn. Wij concentreren ons daarbij op de woonwijken waar flinke 
resultaten zijn te behalen in duurzaamheid en sociale veiligheid. Wij verwachten in de 
komende periode van 10 jaar een energiebesparing van 38% t.o.v. 2011 te gaan behalen. 
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Bij het huidige onderhoud gaan wij uit van de zogenaamde groepremplace, dit betekent dat 
wij jaarlijks 1/3 deel van de klassieke lampen vervangen. LED-lampen gaan veel langer mee. 
Het onderhoudsbestek gaat verder uit van een 6 wekelijkse controle en tweewekelijks herstel 
van meldingen. Per jaar is er sprake van 5  tot 10% schadegevallen en lampuitval.  
 
Ontwikkelingen 
Eind 2015 zullen wij u het  beleids- en beheerplan Openbare Verlichting Berg en Dal 2016-
2020 ter behandeling en vaststelling aanbieden. De kern hiervan is dat we de verduurzaming 
van de OV doorzetten, waarbij we actief inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 
 
De verwachting is dat  de komende jaren moderne grote LED-armaturen beschikbaar komen 
voor toepassing op de hoge masten langs de verbindingswegen. De eerste exemplaren van 
de grote LED-lampen staan/hangen in de Dorpsstraat/Pannenstraat en Ottenhofstraat in 
Groesbeek. Vervangen we in de woonwijken de lichtmasten gelijk bij de vernieuwing van de 
armaturen, de hoge masten langs de verbindingswegen worden getest op hun stabiliteit en 
restlevensduur, gezien de hoge aanschafwaarde.  
 
Met het verder toepassen van LED-verlichting zal het onderhoudsregime geleidelijk wijzigen, 
want LED-armaturen hebben een vier keer langere levensduur. Hierdoor verschuiven de 
jaarlijkse kosten van onderhoud en energie naar vervanging eens de 10 á 12 jaren. 
 
Financiën 
In 2016 is naast het jaarlijks onderhoud voor € 160.000 aan onttrekkingen geraamd voor het 
vervangen van OV in de woonwijken: 
- Beek 
- Herwendaalsehoek/Binnenveld (Groesbeek) 
- Schrouwenberg/Stekkenberg/Dries (Groesbeek) 
 
De geraamde stand van de voorziening “onderhoud openbare verlichting” bedraagt per 1 
januari 2016 € 227.845. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening op basis van een eerste 
analyse in het voorjaar 2015 bedraagt € 292.132. 
 
Risico's 
- De gemeente loopt op dit moment een beperkt risico met betrekking tot de stabiliteit van 

lichtmasten t.g.v. doorroesten van de mastvoet. Door het grootschalige vervangingsplan 
voor de komende 10 jaar zullen de risico's geleidelijk afnemen.  

- De risicoaansprakelijkheid voor ongevallen ten gevolge van niet brandende, oude 
openbare verlichting hebben wij grotendeels ondervangen door een hoge onderhouds-
frequentie van 6 weken (reguliere onderhoudsronde) en 2 weken (de zogenaamde 
klachtenronde).  

 

Realisatie: Uitgevoerd Kamp (Mlg), Houtlaan (Grb), Schrijversbuurt (Beek), Leuth Noord, 
Dries (Grb). Uitgesteld: Stekkenberg (i.v.m. reconstructie) en Herwendaalsehoek i.v.m. 
burgerparticipatietraject. 
 

 
Groen  
 
Algemeen 
De groenvisie van de voormalige gemeenten Groesbeek en Millingen aan de Rijn is 
voorlopig als norm gesteld voor de gemeente Berg en Dal. In dit plan zijn de 
onderhoudsnormen op A-kwaliteit (hoogste niveau) vastgesteld. Op basis hiervan laten wij 
het onderhoud uitvoeren.  
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Financiën 
De in de begroting 2016 opgenomen bedragen zijn voldoende om het groenonderhoud op A-
niveau uit te laten voeren met een grote component Social Return On Investment (SROI). 
Onze doelstelling is 24 fte van het werkbedrijf/Breed in de zomerperiode en 12 fte in de 
winter. Een dergelijk grote SROI kost wat extra geld, maar wordt “terugverdiend” door minder 
hoge kosten bij het werkbedrijf. 
 
Ontwikkelingen 
De deregulering van het kapbeleid en het bomenbeleid is in 2013 voor Groesbeek en 
Millingen vastgesteld. Het voormalige Ubbergse grondgebied sluit hierbij aan. 
In de afgelopen jaren is de snoeifrequentie van de bomen op een dusdanig niveau gekomen 
en voeren wij structureel de wettelijk verplichte VTA-inspecties uit, zodat de 
aansprakelijkheidsrisico’s welke wij in de afgelopen 10 jaar steeds bij de risico’s moesten 
noemen inmiddels verleden tijd zijn. 
 
Risico's 
- De vervanging van de beplanting gaat op basis van financiële overwegingen in een 

cyclus van 60 jaar, terwijl een reële vervangingscyclus uitgaat van 25 à 30 jaar. De 
kwaliteit van dit oude groen wordt door de burger als onvoldoende aangemerkt. Wij 
vervangen de saaie bodembedekkers steeds vaker door fraaiere beplanting plus meer 
gazon, hetgeen een hogere belevingswaarde heeft tegen gelijkblijvende 
onderhoudskosten. 

- Een aandachtspunt is verder ons gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel "Round-up". 
Door aangescherpte wetgeving is het al jaren verboden dit glyfosaat te gebruiken. 
Hiervoor wordt telkens voor een bepaalde periode ontheffing gegeven bij gebrek aan 
redelijke alternatieven. De huidige ontheffing loopt nu tot 2016 en naar alle 
waarschijnlijkheid wordt deze nog één maal verlengd tot 2018. In de Staatscourant is het 
voornemen gepubliceerd om het middel per 1 januari 2018 te verbieden. De inspraak 
loopt nog. Alternatieve bestrijdingsmethoden zijn vier tot vijf keer zo duur en minder 
effectief. 

 

Realisatie:  
Per 1 januari 2017 is het kapbeleid in Berg en Dal geüniformeerd. Gebruik van roundup in de 
openbare ruimte is per maart 2016 verboden. 
 

 
Speelruimten 
 
Algemeen 
Ons gemeentelijke beleid is gericht op efficiënt en effectief onderhoud aan onze 
speeltoestellen. In 2015 hebben wij hiervoor het onderhouds- c.q. vervangingsplan 
"Vervanging speeltoestellen 2015-2018" vastgesteld. In dit plan hebben wij de planning van 
het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen opgenomen tot 2030. 
In het plan hebben wij betreffende de dichtheid van de speeltoestellen in relatie tot de 
loopafstand en leeftijdscategorie (geschiktheid) de volgende uitgangspunten vastgesteld:  
Leeftijd van 0 – 6 jaar = loopafstand niet meer dan 100 meter 
Leeftijd van 6 - 12 jaar = loopafstand maximaal 500 meter, zonder oversteek van 
ontsluitingswegen  
Oudere jeugd = loopafstand 1 kilometer (trapveldjes en speeltoestellen) 
 
Vier keer per jaar worden alle speeltoestellen in onze gemeente geïnspecteerd en 
beoordeeld op kwaliteitsniveau en schades. Op basis hiervan wordt het onderhouds- en 
vervangingsplan geactualiseerd. 
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De gemeente Berg en Dal kent onderstaand areaal: 
 
Tabel: Basisgegevens aantal speelplaatsen 

Omschrijving Aantal 

Speelplekken 76 
Speeltoestellen ± 300 
Overige speelvoorzieningen 35 

 
Financiën 
Voor het vervangen van de speeltoestellen is een voorziening gevormd. De geraamde stand 
van de voorziening per 1 januari 2016 is € 99.771 De jaarlijkse dotatie bedraagt € 48.093.  
 
Voor 2016 is de vervanging van de volgende speelplekken voorzien: 
- Mesdagweg (Groesbeek)  € 15.000 
- De Bats (Groesbeek)  € 20.000 
- De Haarhamer (Groesbeek) € 20.000 
- Krekelstraat (Groesbeek)  € 25.000 
 
Ontwikkelingen 
In onze ogen is de verdeling van speelplekken in de gemeente voldoende gespreid.  
 
Risico's 
Het onderhoud voeren wij uit conform de eisen in het Attractiebesluit (Warenwetbesluit 
Attractie- en speeltoestellen). Er is geen sprake van bijzondere risico's. Bij de inspecties in 
afgelopen jaren hebben wij goede tot uitstekende beoordelingen, zowel technisch als 
administratief, gekregen. 
 

Realisatie: 
- De speelplek Mesdagweg (Grb) is nog niet vervangen. Er is een breed gedragen 
bewonersinitiatief voor het versterken van de groene long in de wijk, waarbij de twee 
speelplekken in de Mesdagweg een prominentere functie krijgen. Dit komt in 2017 in 
uitvoering 
- De speelplek Haarhamer (Grb) is gerenoveerd, maar de discussie over de nieuwe 
geplaatste speeltoestellen loopt nog volop. In 2017 zullen wij hier nog aanpassingen doen. 
 

 
Riolering 
 
Algemeen 
Op het gebied van rioleringen hebben zich de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen 
voorgedaan. Vooral op het gebied van wet- en regelgeving. Naast de inzameling en het 
transport van stedelijk afvalwater hebben wij tegenwoordig ook de zorgplicht voor het 
inzamelen en verwerken van hemelwater en een grondwaterzorgplicht.  
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In onze gemeente is sprake van een omvangrijk rioleringsnet. Om u een beeld te schetsen 
presenteren wij u de volgende tabel: 
 
Tabel: Basisgegevens riolering per 1 januari 2015 

Object Hoeveelheid 

Vrijvervalriolering, onderverdeeld in: 266 km 
- Gemengde riolering + DWA 196 km 
- Regenwaterafvoerriool 52 km 
- Infiltratie transportriool 8 km 
- Transportriool 1 km 
- Drainage 8 km 
Bergbezinkvoorzieningen 5 st 
Rioolgemalen 20 st 
Persleidingen 1,6 km 
Minigemalen 241 st 
Drukriolering 80 km 

 
In Groesbeek Noord moet een aanzienlijke onderhoudsachterstand worden ingehaald. In de 
huidige raadsperiode staat vervanging van 4 kilometer riolering gepland 
 
Financiën 
Voor het onderhoud van rioleringen is een voorziening riolering beschikbaar, waarvan de 
stand per 1 januari 2016 € 1.075.811 is. De dotatie 2016 bedraagt € 114.787. Deze wordt 
ingezet wanneer hogere onderhoudskosten dan geraamd niet meer binnen de begroting 
kunnen worden opgevangen. De investeringen in ons rioleringsnetwerk worden geactiveerd 
en drukken door middel van de kapitaallasten op onze exploitatie. Zie hiervoor het MIP. 
 
Het GRP Berg en Dal 2016-2020 is/wordt eind 2015/begin 2016 door de raad vastgesteld. 
Volgens de hierin opgenomen financiële prognose wordt in 2023 een kostendekkend niveau 
gehaald met 5% jaarlijkse tariefstijging vanaf 2014, uitgaande van de laagste rioolheffing 
voor een gemiddeld huishouden uit de voormalige gemeente Groesbeek. Effectief betekent 
dit voor huishoudens in Ubbergen en Millingen een flinke daling van het tarief. 
 
Ontwikkelingen 
In het Nationaal Waterplan en ook in andere landelijke en regionale documenten wordt 
steeds meer het belang van samenwerking benadrukt om de efficiency te vergroten en 
kostenbesparingen te realiseren. In het Bestuursakkoord Waterketen van 2007 is al 
afgesproken dat gemeente en waterschap de afvalwaterketen (riolering en zuivering) 
beheren als ware het één systeem en als ware zij één verantwoordelijke partij. In 2012 is het 
bestuursakkoord water ondertekend, waarin ook ruime aandacht is voor deze onderwerpen. 
 
Risico's 
- Overlast door hevige regenbuien komt steeds vaker voor. Het rioolstelsel is ooit 

aangelegd om een regenbui van ongeveer 20 mm per uur te kunnen verwerken. De 
hevige regenbuien van de afgelopen jaren hadden een intensiteit van 40 mm of zelfs 
meer (100 mm regio Apeldoorn). Hierdoor blijft water op straat staan en in enkele 
gevallen is water in gebouwen gestroomd. 

- De openbare ruimte is nog niet volledig ingericht op het opvangen en wegleiden van 
regenwater, maar de afgelopen jaren is hieraan vooral in het centrum van Beek en in het 
centrum van Groesbeek hard gewerkt. De grootste knelpunten zijn de gemeente zijn in 
beeld en worden de komende jaren aangepast.  

 
Buien komen echter op wisselende plaatsen met wisselende intensiteiten voor. Het kan in de 
toekomst voorkomen dat een zware bui op een onbekende plaats een nu nog onbekend 
probleem gaat veroorzaken. De komende jaren gaan we met moderne rekentechnieken, 
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krachtige computers en op basis van eigen meetgegevens nieuwe modellen voor de Berg en 
Dalse rioleringssystemen doorrekenen, om zo verdere kennis van ons rioolstelsel te 
vergaren. 
 
- Er is 4 kilometer onderhoudsachterstand in het rioleringsstelsel van Groesbeek Noord. 

Instortingsgevaar en lekkage in de bodem zijn niet ondenkbeeldig en daarom wordt hier 
de komende jaren flink op vervanging geïnvesteerd. Het risico is aanvaardbaar omdat in 
dit gebied geen sprake is van regulier zwaar vrachtverkeer.  

     

Realisatie:  
- De 4 kilometer renovatie in Groesbeek Noord is grotendeels uitgevoerd. De MIP-projecten 
lopen vertraging op door langere burgerparticipatietrajecten. 
 

 
Gebouwen en terreinen 
 
Algemeen 
Op basis van de driejaarlijkse  inventarisaties voeren wij planmatig onderhoud uit aan onze 
bezittingen. Daadwerkelijk onderhoud voeren wij overigens pas uit na een actuele inspectie. 
Bij deze inspectie beoordelen wij of de geplande onderhoudswerkzaamheden echt 
noodzakelijk zijn of nog uitgesteld kunnen worden.  
 
Het beheer en onderhoud van onze gemeentelijke eigendommen is voortdurend in 
beweging. Het komende jaar wordt het accommodatiebeleid geactualiseerd. Dit kan effecten 
hebben op het beheer van de gebouwen. 
 
Financiën 
Op het gebied van groot onderhoud hebben wij voorzieningen “onderhoud gebouwen en 
kapitaalgoederen” gevormd. Het saldo van deze voorzieningen bedraagt per 1 januari 2016 
€ 1.496.019.  
 
De geraamde toevoeging in de begroting 2016 bedraagt in totaal € 300.779.   
 
De afgelopen jaren hebben wij met aanpassingen op de onderhoudsstrategie substantieel 
weten te besparen op de onderhoudsreserveringen. Alleen het gemeentehuis wordt nog op 
hoog kwaliteitsniveau onderhouden; dit is ook nodig gezien de open en transparante 
structuur van het gebouw. Alle overige gebouwen worden op sober en doelmatig niveau 
onderhouden. De kwaliteit van de gebouwen is gemiddeld goed te noemen 
 
In totaal wordt er volgens de planning in 2016 € 517.899 onttrokken aan de voorzieningen 
onderhoud gebouwen en kapitaalgoederen. De onderhoudskosten die voor 2016 gepland 
zijn staan in de volgende tabel. Planmatig onderhoud 2015 dat in verband met voldoende 
kwaliteit is uitgesteld, staat in 2016 opnieuw opgenomen (dit is in 2015 niet onttrokken aan 
de voorziening en kan in 2016 daarom eenvoudig opnieuw worden opgevoerd). De totale 
onttrekking in 2016 bedraagt derhalve  € 870.341. 
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Onderhoud ten laste van Voorziening onderhoud en kapitaalgoederen 

 
Uitgesteld 

2015 
2016 Totaal Opmerkingen 

Gemeentelijke gebouwen     

Gemeentehuis (Gbk) 206.583 39.538   

Gemeentewerf (Gbk) 17.278 10.048   

Gemeentewerf (Beek) 519 4.652   

Overkapping werf Molenveld 
(Madr) 

4.775 211 
 

 

Trouwzaal Zalmkerkje (Madr) 7.557 1.430   

Subtotaal 236.712 55.879 292.591  

     

Welzijnsaccommodaties     

Kulturhus den Ienloop (Madr) 10.812 3.528   

Mallemolen (Gbk) (237.816) (21.921) 
 

Uitgesteld 
onderhoud 

Kloosterstraat 7-9 
Maddogs/Wilhelmina (Gbk) 

83.258 9.927 
  

Jeugdsoos/Duivenvereniging (Ooij) 594 892   

De Ubburgh (Ubb) (79.700) (8.054) 
 

Uitgesteld 
onderhoud 

Subtotaal 412.180 44.322 456.502  

     

Sportaccommodaties     

Sporthal Heuvelland (Gbk) 32.201 23.414   

Sportzaal BIGA (Gbk) 15.029 5.930   

Sporthal de Duffelt (Madr) 4.420 4.408   

Zwembad de Lubert (Gbk) (MIP) (MIP) 
 

Uitgesteld 
onderhoud 

Subtotaal 51.650 33.752 85.402  

     

Begraafplaatsen     

Dienstgebouw de Heselenberg 
(Gbk) 

5.625 414 
  

Ontvangstgebouw de Heselenberg 
(Gbk) 

14.906 86 
  

Dienstgebouw (Madr) 58 323   

Aula algemene begraafplaats 
(Madr) 

(4.673) (278) 
 

Uitgesteld 
onderhoud 

Drenkelingenbegraafplaats (Madr) 159 18   

Subtotaal 25.421 1.119 26.540  

     

Kunstwerken en objecten     

Waco-glider (Gbk) 50 200   

Stadsmuur Kasteelhof (Gbk) 1.514 8   

Uitkijkplateau’s Romeins waterwerk 
(BenD) 

1.500 1.650 
 aquaduct 

NH toren (Gbk) 178 1.389   

Trafo Wercheren (Ubb) 2.685 132   

Subtotaal 5.927 3.379 9.306  

     

Totaal (incl. uitgesteld onderhoud) 731.890 138.451 870.341  

Totaal (excl. uitgesteld onderhoud) 409.701 108.198 517.899  
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De onderhoudslasten van onderstaande gebouwen zullen na vaststelling van de 
beheerplannen ten laste van een voorziening onderhoud gebouwen en kapitaalgoederen 
geraamd worden. Ter dekking van de kosten van het onderhoud aan gymzalen en 
kunstwerken zijn in het verleden reeds reserves gevormd. Na vaststelling van de 
beheerplannen zullen deze reserves omgezet worden in onderhoudsvoorzieningen. In 
onderstaande tabel is aangegeven met welke onderhoudslasten er in 2016 in dit kader 
rekening wordt gehouden.  
 

 Uitgesteld 
2015 2016 Totaal Opmerkingen 

Gymzaal Vossenhol (Gbk) (105.086) (4.943) 
 

Uitgesteld 
onderhoud 

Kunstwerken/monumenten (Gbk) 14.175 2.875   

Kunstwerken/monumenten (Madr) 5.000 2.200   

Kunstwerken/monumenten (Ubb) 12.030 5.995   

Draisinegebouw (Gbk) 2.214 1.450   

Steense gemeente 
beheerdersgebouw 

39.022 708 
  

Steense gemeente loods (Madr) 480 457   

Beheerdersgebouw speelplaats 
(Beek) 

1.180 84 
  

     

Totaal (incl. uitgesteld onderhoud) 179.187 18.712 197.899  

Totaal (excl uigesteld onderhoud) 74.101 13.769 87.870  

 
Ontwikkelingen 
Het nieuwe accommodatiebeleid zal na 2016 van invloed worden. Voor de  begroting 2017 
zal het totaal aan dotaties dan ook worden aangepast. 

 De Kulturhusen Leuth en Kekerdom zijn nog niet opgenomen in dit overzicht. 

 Bij een vijftal gebouwen is onderhoud al enige tijd uitgesteld in afwachting wat de 
toekomst voor deze gebouwen brengen gaat. Het onderhoud van vier van deze 
gebouwen staat tussen haakjes genoemd; we reserveren wel voor deze gebouwen, 
maar we geven alleen het hoognodige uit om het gebouw in stand te houden. 

 Voor zwembad “de Lubert” zijn de afgelopen zes jaar geen dotaties meer gedaan aan 
de onderhoudsvoorziening, terwijl er wel onderhoud is uitgevoerd ten laste hiervan. 
De onderhoudsvoorziening voor dit gebouw is nu dan ook zo goed als leeg. Zodra we 
definitief besluiten om het zwembad open- en ook in eigendom te houden, dan zullen 
er kredieten voor de 2e en 3e fase onderhoud beschikbaar gesteld moeten worden. 
Vervolgens gaan we ook weer reserveren voor het structurele onderhoud. 

 
Risico's 
Niet noemenswaardig 
 

Realisatie: 
- De 1e fase groot onderhoud aan zwembad de Lubert is in 2016 uitgevoerd 
- Voor het huidige gemeentehuis is in 2016 ongeveer € 55.000 uitgegeven. Dit is een stuk 
minder dan voorzien. In maart 2017 is de nieuwe onderhoudsinspectie van het gebouw 
uitgevoerd. Hieruit volgen de nieuwe prognoses en mogelijk aangepaste dotaties. 
- Het Accommodatiebeleid is in oktober 2016 vastgesteld. 
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Financiering 

Inleiding 
In deze paragraaf staat het beleid over het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Dit 
is vooral een technische paragraaf. Deze is verplicht en kent weinig keuzevrijheid. 
 
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 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, voorgenomen investeringen en de grondexploitatie (GREX). Aan de eigen 
financieringsmiddelen, met name bestemmingsreserves, werd 3% rente toegerekend. Bij het 
onderdeel GREX is een percentage aangehouden van 0,8% dat in overeenstemming is met 
de markt.  
 
Rentebeleid 
Zowel de kort - als de langlopende rente waren in 2016 historisch laag.  
In de begroting van 2016 hebben wij gerekend met een vaste rente van 3%, met 
uitzondering van de grondexploitatie (0,8%). Er zijn nieuwe richtlijnen in de Begroting Besluit 
en Verantwoording (BBV)aangekondigd. De nieuwe richtlijnen gaan gelden met ingang van 
begrotingsjaar 2017. De nota rentebeleid is hierop aangepast.  
 
Langlopende leningen  
Op 1 januari 2016 bedraagt het totaal aan opgenomen geldleningen € 27 miljoen.  
In 2016 zijn geen langlopende geldleningen afgesloten. 
Rekening houdend met de reguliere aflossingen is het totaalbedrag aan langlopende 
leningen op 31 december 2016  € 25,2 miljoen. 
 
Liquiditeitenplanning 
Per 1 januari 2016 is er sprake van een liquiditeitstekort van circa € 4,9 miljoen. Dit bedrag 
ligt onder de kasgeldlimiet van 6,8 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.  
Voor 2016 bedraagt de limiet 8,50% van € 80,5 miljoen. Dit betekent dat onze gemeente bij 
een bedrag van € 6,8 miljoen (debet) verplicht is tot het aangaan van een vaste financiering. 
De provincie houdt toezicht op de kasgeldlimiet.  
Onze gemeente heeft in het tweede kwartaal 2016 de kasgeldlimiet overschreden. De 
kasgeldlimiet mag maximaal twee aaneengesloten kwartalen worden overschreden. Onze 
gemeente heeft in 2016 binnen de wettelijke kaders gehandeld.  
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De overschrijding in het tweede kwartaal heeft niet tot kostenverhoging geleid. Door de 
negatieve rente van gemiddeld -0,31% 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 ( =€ 16,1 miljoen). De som van de renteherzieningen en aflossingen 
op langlopende opgenomen geldleningen vormt samen het renterisico op de vaste schuld. In 
2016 bedroeg dit renterisico slechts € 1,7 miljoen. Onze gemeente blijft voor 2016 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.  

De drempel voor onze gemeente is 0,75% van het begrotingstotaal en bedraagt afgerond  

€ 604.000. 

Het doel van de deelname aan schatkistbankieren is verlaging van de EMU-schuld van de 
collectieve sector. De decentrale overheden krijgen geen leenfaciliteit bij de schatkist. 

 
Staat van herkomst en besteding van middelen (kasstroomoverzicht) 
Deze staat geeft inzicht in 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 BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten) geeft de paragraaf Bedrijfsvoering tenminste inzicht in de stand van zaken van 
de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. 
 
Organisatieontwikkeling 
Ter voorbereiding op de herindeling is voor de nieuwe gemeente een beknopt visiedocument 
opgesteld, waarmee een stevige basis is gelegd voor de ontwikkeling van de dienstverlening, 
de besturingsfilosofie, de organisatie, de harmonisatie en de koers voor de organisatie 
gedurende de eerste raadsperiode.  
In 2016 hebben we de harmonisaties volledig afgerond. Ook hebben we onze visie op 
dienstverlening uitgewerkt (Visiedocument Dienstverlening Samen Doen 2020) en vertaald 
naar een nieuw dienstverleningsconcept. Ook monitoren we onze dienstverlening 
stapsgewijs beter. We maken meer gebruik van “waar staat je gemeente”, gaan in de tweede 
helft van 2017 een dashboard dienstverlening inrichten en in maart 2017 loopt een 
onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van onze gemeente. 
 
Externe ontwikkelingen 
In 2016 zijn de organisatorische gevolgen van het sociaal domein verder vorm gegeven. 
Deze ontwikkelingen lopen ook na 2016 door. Omdat deze ontwikkelingen nog niet zijn 
afgerond hebben we de betreffende budgetten deels flexibel ingevuld. 
 
Personeelsbeleid 
Doorstroombeleid 
Een van  de ontwikkelingen die zijn opgepakt in 2016 is het doorstroombeleid. Zo is de 
invoering van het generatiepact voorbereid. Het generatiepact houdt in dat we oudere 
medewerkers de mogelijkheid geven om minder te gaan werken. Hierdoor ontstaat ruimte 
om jonge medewerkers  aan te nemen. Een bijkomend voordeel van de regeling is dat 
oudere medewerkers hun kennis geleidelijk kunnen overdragen aan de jongere 
medewerkers. Vanaf 2017 kunnen oudere medewerkers  gebruik maken van het 
generatiepact. Daarnaast is er in regionaal verband een traineeship opgezet. In 2017 starten 
er elf trainees bij negen verschillende gemeenten. Op deze manier kunnen jong 
afgestudeerden in twee jaar tijd bij verschillende organisaties aan de slag. In onze 
organisatie krijgen we in twee jaar tijd drie verschillende trainees. 
 
Ontwikkeling 
Klare Taal 
Dienstverlening is een belangrijk thema. Onze medewerkers spelen daar een grote rol in. 
Duidelijke communicatie is een onderdeel van een goede dienstverlening. Daarom hebben 
alle medewerkers in 2016 een cursus Klare Taal gevolgd. 
 
Resultaatgedreven werken 
Van ons als organisatie wordt verwacht dat we optimaal bijdragen aan de doelen en ambities 
van onze gemeente. Dit doen we door concrete resultaten te leveren. Medewerkers krijgen 
de ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om hun resultaten te bereiken. De hele 
organisatie, inclusief college en raad, heeft een training gevolgd over deze nieuwe manier 
van werken. 
 
  



gemeente Berg en Dal   106 van 194   Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Participatiebanen 
‘Iedereen doet ertoe en doet mee in onze vitale en betrokken gemeenschappen.’ Om aan 
deze missie bij te dragen zijn in 2016 de eerste drie participatiebanen gecreëerd. Dit zijn 
extra banen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Door een fysieke of 
psychische beperking is het voor deze mensen vaak niet mogelijk om een volledige functie 
uit te voeren binnen een organisatie. We streven naar tien participatiebanen in 2020. 
 
Evaluatie 
De evaluatie van de organisatie is doorgeschoven naar 2017. Zo wordt er dan een 
medewerkersonderzoek uitgevoerd en een benchmark. De benchmark vergelijkt het 
takenpakket en de omvang van de organisatie met vergelijkbare gemeenten.  
 
Individueel Keuze Budget (IKB) 
Het IKB houdt in dat een medewerker maandelijks zelf mag bepalen wanneer en hoe hij zijn 
opgebouwde vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof 
wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld in geld, in verlof, maar het kan ook gebruikt worden voor 
de aanschaf van een fiets of de uitruil van de reiskosten woon/werk die niet door de 
werkgever worden vergoed.  
De gemeente Berg en Dal is in 2016 pilot-gemeente geweest voor het IKB. Hierdoor hebben 
we in dit jaar een aantal gemeenten op bezoek gehad die meer gebruikers-informatie wilden 
over de invoering, het gebruik en onze ervaringen. 
 
Communicatie en informatie richting het personeel waren essentieel in dit 
transformatieproces. Gedurende het jaar werden de medewerkers van de gemeente 
vertrouwder met het nieuwe systeem en enthousiaster. Vanaf 1-1-2017 is het IKB voor alle 
gemeenten verplicht.   
 
Formatie 
De formatie van de organisatie is eind 2016 180,59 fte inclusief de flexibele schil. 
 
Formatie organisatie uitgangspunt primaire begroting 2016:  173,24 fte 
De flexibele schil 2016 begroting 2016 was             8,19 fte 
          181,43 fte 
De werkelijke formatie is in 2016 uiteindelijk uitgekomen op 180,59 fte.   
   
De formatie is in totaal met 0,84 fte afgenomen.  

 In 2016 zijn de taken rondom ICT en Werk opgepakt in de regio. De medewerkers 
zijn overgegaan van onze organisatie naar de regionale samenwerking: het 
Werkbedrijf en de iRvN ( ICT Rijk van Nijmegen). Dit gaat om 10,26 fte minder dan 
begroot in 2016; 

 Binnen het sociaal domein zijn een aantal medewerkers die eerder op inhuurbasis 
werkten, in dienst genomen. Hierdoor stijgt de formatie. Het gaat om 4,45 fte. Deze 
formatie werd en wordt betaald uit budget dat voor het Sociaal Domein gereserveerd 
was.  

 Door een grote toename van het aantal klanten binnen de Participatiewet was er 
meer formatie nodig. Het gaat om structureel 2 fte extra; 

 De formatie van de afdeling BMO (adviseur Communicatie) is met 0,83 fte uitgebreid; 
 De formatie van afdeling Beleid is met 0,67 fte uitgebreid door aanstellen van een 

participatiebaan; 
 De formatie van afdeling BV is uitgebreid met 0,78 fte. O.a. uitbreiding bij cluster P&O 

en aanpassing formatie aan de feitelijke omstandigheden. Dit wordt betaald uit 
bestaande budgetten.  

 De formatie bij de afdeling OPR is met 2,37 fte afgenomen door verplaatsing van 
formatie naar de sportaccommodaties. 
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 De formatie van de sportaccommodaties is met 3,26 fte toegenomen. De 
ontbrekende uren werden eerst via inhuur van personeel ingevuld. 

 De formatie van griffie is aangepast aan de feitelijke omstandigheden en met 0,2 
formatieplaatsen afgenomen.  

 
Administratieve Organisatie 
De administratieve organisatie gaat over de regels, procedures en werkafspraken van onze 
organisatie. Die regels zijn er om onze organisatie goed en betrouwbaar te laten 
functioneren. Het accountantskantoor Baker Tilly Berk controleert onze administratieve 
organisatie en adviseert hierover via de managementletter en het verslag van bevindingen. 
Wij bespreken de adviezen regelmatig in één van onze raadscommissies, de 
auditcommissie. Op basis van de bevindingen van de accountant stelt het college jaarlijks 
een plan op. Hierin geven we aan hoe we omgaan met deze adviezen van de accountant. 
De bedrijfsvoeringsagenda, de zorg- en WMO-taken blijven nog een belangrijk 
aandachtspunt. Het blijkt dat de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en de 
zorgaanbieders de Interne Controle nog onvoldoende op elkaar hebben afgestemd. Dit willen 
we zo snel mogelijk verbeteren.  
 
In 2016 is de vennootschapsbelasting voor gemeenten ingegaan. Wij hebben vastgesteld dat 
wij voorlopig geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen.  
 
De nieuwe ontwikkelingen in de verslaggevingsvoorschriften (BBV) zijn doorgevoerd in deze 
jaarrekening. Ook in de volgende jaren worden er nog wijzigingen verwacht. 
 
Digitale dienstverlening 
In 2016 is het dienstverleningsconcept geactualiseerd. Eén trend is duidelijk: de 
(gemeentelijke) overheid vraagt de burger steeds meer om het eerst zelf te doen. Zo ook 
heeft de gemeente Berg en Dal in haar visie opgenomen dat zij de burgers wil ondersteunen 
in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat onze klanten in eerste 
instantie zelf aan zet zijn. Daar waar het niet lukt om zelfstandig of met hulp uit de directe 
omgeving zaken te regelen, springt de gemeente bij. 
 
In 2016 is gewerkt aan de techniek die nodig is om deze self service van de burgers 
efficiënter te laten verlopen. Het gaat bijvoorbeeld over koppelingen tussen systemen 
waardoor het niet meer nodig is om informatie handmatig over te zetten. 
 
Daarnaast is in 2016 door de gemeente geïnvesteerd in MijnOverheid Berichtenbox. hierdoor 
wordt het mogelijk om steeds meer brieven van de gemeente digitaal aan te bieden aan 
burgers die op deze berichtenbox zijn aangesloten. 
 
 
Informatievoorziening 
Informatiebeveiliging en privacy 
In 2016 is gestart met de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten (BIG) en de wet Meldplicht Datalekken en het privacybeleid Berg en Dal 2016. 
De BIG is een landelijke richtlijn voor het veilig omgaan met informatie. De BIG en de wet 
Meldplicht Datalekken bevatten maatregelen die gemeenten moeten implementeren. 
Daarnaast geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet 
de gemeente voldoen aan een nieuwe Europese wet, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp. 
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De BIG, de wet Meldplicht Datalekken en het privacybeleid zijn in 2016 gelijktijdig opgepakt 
omdat ze in elkaars invloedssfeer liggen. Het privacybeleid Berg en Dal 2016 is vastgesteld, 
samen met het bijbehorende reglement. In dit privacybeleid is vastgelegd hoe medewerkers 
van onze gemeente moeten omgaan (procedures, beveiliging, gedrag e.d.) met 
privacygevoelige gegevens van inwoners. Het bijbehorende privacyreglement is de vertaling 
van het privacybeleid in regels en richtlijnen. 
 
Om aan de BIG en de wet Meldplicht Datalekken te voldoen, zijn diverse beleidsstukken en 
procedures opgesteld. Ook zijn er werkafspraken gemaakt. Er is bijvoorbeeld een draaiboek 
opgesteld waarin staat hoe de gemeente handelt in het geval er een datalek plaatsvindt. Er 
is sprake van een datalek als onbedoeld persoonsgegevens vrijkomen. De gemeente is 
volgens de Wbp verplicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
In 2016 is ook gestart met een intern traject om te werken aan de bewustwording bij 
medewerkers op het gebied van informatieveiligheid en privacy. 
 
Documentaire informatie voorziening (DIV) 
Het jaarverslag over het archief- en informatiebeheer is ter verantwoording naar het College 
van B&W gegaan. Het College heeft zich hiermee verantwoord naar de Raad. Als laatste is 
de Provinciale toezichthouder op de hoogte gesteld in het kader van IBT. De 
aandachtspunten en acties uit dit jaarverslag worden in 2017 en 2018 uitgevoerd.  
 
Digitalisering bouw en milieudossiers 
De Europese aanbesteding voor het digitaal maken van 366 meter archief bouw- en 
milieudossiers is afgerond. Dit archief wordt nu conform wettelijke eisen digitaal gemaakt en 
voor meerdere partijen beschikbaar gesteld, zoals de ODRN, Munitax, DIV. Uiteindelijk kan 
ook de inwoner deze gegevens vanuit elke locatie digitaal raadplegen. 
 
NEN2082, en RODIN 
De twee audit onderzoeken NEN 2082 en RODIN in het kader van digitale 
informatievoorziening zijn opgestart in 2015 en afgerond in 2016. Door deze onderzoeken 
weten we waar we nog aandacht aan moeten besteden op de weg naar digitaal verantwoord 
werken en archiveren. 
 
Verder is er een onderzoek naar een kwaliteitszorgsysteem uitgevoerd en is de nieuwe 
landelijke archiefselectielijst 2017 geïmplementeerd.   
 
Gegevensbeheer 
In 2016 zijn er koppelingen gerealiseerd met de Basisregistratie Kadaster en met het 
Handelsregister. Deze gegevens zijn voor elke medewerker toegankelijk gemaakt. Het is nu 
mogelijk, afhankelijk van persoonlijke machtigingen, gegevens over personen (BRP), 
adressen (BAG), kadaster (BRK) en niet natuurlijke personen (HR) te raadplegen. 
 
De Basisregistratie GrootschaligeTopografie is door technische problemen nog niet 
aangesloten op de Landelijke Voorziening.  
 
Inkoop en aanbesteding 
De Nota Inkoopbeleid Berg en Dal 2016 is begin 2016 vastgesteld. Verder zijn de volgende 
documenten geactualiseerd en vastgesteld: Algemene Inkoopvoorwaarden, Gouden regels 
bij het inkopen, Inkoopstartnotitie. De adviesfunctie is volledig ingeregeld binnen de 
organisatie; er zijn richtlijnen en praktische tools beschikbaar. Er wordt nog gewerkt aan een 
contractbeheersysteem.  
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Het Inkoopbeleid Berg en Dal 2016 en de bijbehorende inkoopdoelstellingen zijn bekend, 
maar nog niet tot in de haarvaten van de organisatie. Het is een proces dat tijd nodig heeft 
en begint bij bewustwording en begeleiding van met name de decentrale inkopers. Er is 
daarvoor beperkt capaciteit. Het monitoren op de inkoopdoelstellingen kan daarom pas in 
2017 goed worden opgepakt. 
 
Regiegemeente en regionale samenwerking 
Wij ontwikkelen ons naar een regiegemeente die zich richt op de kerntaken, kwaliteit en 
strategisch vermogen. Dat betekent dat wij ons steeds meer richten op het stellen van de 
kaders (beleid), het voeren van regie op processen en de uitvoering van de wettelijke taken. 
Overige uitvoeringstaken worden steeds meer overgelaten aan externe partijen, waarbij 
sommige taken zijn afgestoten en andere taken onder verantwoordelijkheid en regie van de 
gemeente uitgevoerd worden. 
 
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 mogelijkheden van 
uitbesteding en regionale samenwerking onderzocht en 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), zijn de 
Wabotaken ondergebracht bij de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) en is voor de 
uitvoering van de Participatiewet het Werkbedrijf opgericht, als onderdeel van een Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR). Binnen de MGR werken we ook op 
het gebied van ICT samen met andere gemeenten.  
 
Verder hebben we een samenwerking opgericht (bedrijfsvoeringsorganisatie, verder te 
noemen BVO) met gemeenten uit de regio Arnhem en de regio Nijmegen om het 
doelgroepenvervoer goed en goedkoop te organiseren. Deze samenwerking heet BVO 
Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (DRAN).  
 
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen wordt geliquideerd. De gemeenten uit deze regio hebben 
aangeven wel een bepaalde mate van samenwerking te willen behouden. Dit heeft 
geresulteerd in de oprichting van een Gemeenschappelijk Orgaan (GO): een lichte 
samenwerking tussen de gemeenten in regio Arnhem-Nijmegen. Binnen dit GO zijn vier 
regionale portefeuillehouders overleggen (pfo’s) actief: economie, wonen, duurzaamheid en 
mobiliteit. Het bestuur van het GO zorgt voor de afstemming en verbinding tussen de pfo’s. 
Daarnaast kent de regio Arnhem-Nijmegen de zogenaamde Triple Helix: een 
samenwerkingsverband tussen gemeenten, onderwijsinstelling en het bedrijfsleven in de 
regio. Gemeenten kunnen via het pfo economie de samenwerking in de Triple Helix volgen 
en zo nodig input geven. 
 
Privacy en Suwinet 
In 2016 heeft de afdeling Sociale Zaken gewerkt aan het verbeteren van het veilig gebruik 
van Suwinet. Het gaat hier om de uitwisseling van privacygevoelige gegevens met andere 
ketenpartners zoals Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Denk hierbij aan 
arbeidsverleden en loon van inwoners om te bepalen of zij recht  hebben op een uitkering. 
 
Wat hebben we gedaan om veilig gebruik van Suwinet te verbeteren? 
De Security-Officer Suwinet heeft in juli 2016 een zelftest  gedaan naar het veilig gebruik van 
Suwinet binnen onze gemeente. Deze test heeft uitgewezen dat wij voldoen aan de zeven 
normen voor het veilig gebruik van Suwinet.  
Onderstaand vindt u een overzicht van de zeven landelijke veiligheidsnormen van Suwinet. 
Daarachter ziet u de door ons ondernomen acties in 2016.  
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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:  
De gemeente heeft voor Suwinet een specifiek  informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid is 
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  2x 
een actie geweest om de gebruikers te attenderen op het beveiligingsplan. 
 
3.  Veiligheidsbeleid, -plan of –passage worden jaarlijks geëvalueerd:  
De laatste evaluatie van het beveiligingsplan heeft minder dan een jaar geleden 
plaatsgevonden. 
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. Er wordt gewerkt met een pdca-cyclus voor 
Suwinet.  
 
6.  Autorisatieprocedure:  
Er is een formeel vastgelegde autorisatieprocedure waarin staat wie toegang heeft tot welke 
informatie. Bij de controle van het accountbestand zijn inactieve accounts verwijderd.  
 
7. Controle op toegang en gebruik:  
De security Officer heeft controles op toegang en gebruik van Suwinet uitgevoerd. Deze 
controles geven geen aanleiding om nadere maatregelen te treffen. 
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Verbonden partijen 

 
Inleiding 
Wij spreken van een Verbonden Partij als het een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
organisatie betreft waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. 
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV),  
dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan partijen, 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.  
 
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) 

 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 wijzigen of te negeren. De uiteindelijke 
beslissingsbevoegdheid over begroting- en rekeningstukken ligt bij het algemeen bestuur 
van de Gemeenschappelijke Regeling 
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Lijst verbonden partijen      Bedragen x € 1.000 

Verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage 2016 Product 

Euregio Rijn Waal Kleve -9 005.00 Bestuurlijke 
samenwerking 

GO Arnhem-Nijmegen 
City Region 

Nijmegen -51 005.00 Bestuurlijke 
samenwerking 

Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid 

Nijmegen -1.982 120.00 Regionale 
brandweer 

Bedrijfvoeringsorg. 
DRAN 

Arnhem -113 Diverse 

Vitens Arnhem 51 330.00 Nutsbedrijven 

Stichting RBT-KAN Elst -46 560.10 Recreatie en 
toerisme 

Grenzland Draisine 
GMBH 

Kranenburg - 560.10 Recreatie en 
toerisme 

Instituut Bijzonder 
Onderzoek(IBO) 

Wijchen -67 610.00 Wet Buig 

GGD-Gelderland Zuid Nijmegen -1.265 
 

Diverse 

Dar NV Nijmegen -1.004 721.00 Afval 

ODRN Nijmegen -1.381 723.00 
Milieuactiviteiten en 
822.00 Bouw 

Milieusamenwerking en 
afvalverwerking regio 
Nijmegen(MARN) 

Nijmegen 50 723.00 
Milieuactiviteiten 

Bank voor Nederlandse 
Gemeenten 

Den Haag 105 913.00 Beleggingen 

Munitax 
(belastinkantoor) 

Beuningen -546 Diverse 

MGR Rijk van Nijmegen 
 

Nijmegen -7.208 Diverse 

Leisurelands Arnhem - 913.00 Beleggingen 

 
  Totaal bijdragen 2016 lasten         -13.672 
  Totaal bijdragen 2016 baten               206 
 
 
Toelichting verbonden partijen 
 
Euregio Rijn Waal 
 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats Kleve 
Verantwoordelijke portefeuille M. Slinkman 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

Lid Euregioraad 

Deelnemers Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duits 
grensgebied. 
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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. 
 
Financiële gegevens 
Gemeentelijke bijdrage in 2016 is € 8.725,- 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
 

Aandeel belang (%) Niet bekend  Niet bekend  
Resultaat   1.315  
Omvang eigen vermogen 1.313  1.315  
Omvang vreemd vermogen 2.300  2.391  
        
Toelichting 
Opgenomen zijn de cijfers van het laatst bekende verantwoordingsjaar 2015. 
        
Risico's 
Risico's van enige omvang zijn niet te verwachten. De Euregio heeft een stabiele en solide 
financiële positie. 
 
 
Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen City Region 
 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats Nijmegen 
Verantwoordelijke portefeuille M. Slinkman 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

Afgevaardigde gemeente 

Deelnemers 19 gemeenten 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Na de opheffing van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen is in de regio Arnhem-Nijmegen de 
wens blijven bestaan om op een aantal gebieden samen te blijven werken, te weten 
economie, wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Deze samenwerking is geregeld in een lichte 
gemeenschappelijke regeling: het Gemeenschappelijk Orgaan (GO). Het GO richt zich op 
een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor  inwoners en bedrijven in de 
Arnhem Nijmegen City Region, in zowel nationaal als internationaal perspectief. Doel van 
het GO is om op de gebieden economie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid beleid onderling 
en met de provincie af te stemmen. Het GO bestaat uit een Bestuurlijk Overleg (hier nemen 
over het algemeen de burgemeesters in plaats). Onder dit Bestuurlijk Overleg hangen 4 
regionale portefeuillehouder overleggen: economie, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. 
 
Ontwikkelingen 
Ambitie is om te werken aan een steviger profiel van de regio. 
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Financiële gegevens 
De bijdrage in 2016 is  € 51.372,- bepaald op basis van het 
aantal inwoners. De bijdrage per inwoner bedraagt € 1,50.  

 

 
 

       
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
 

Aandeel belang (%) 4,47%  4,47%  
        
Risico's 
Geen gegevens bekend. 
 
 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats Nijmegen 
Verantwoordelijke portefeuille M. Slinkman 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

Lid Algemeen bestuur 

Deelnemers Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, 
Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-
Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, 
Wijchen en Zaltbommel. 

        
Openbaar en gemeentelijk belang 
De VRGZ behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van 
hulpverlening en veiligheid. 
 
Ontwikkelingen 
Aanpassing verdeelsystematiek, zijnde het zogenaamde 'combinatiemodel' 
 
Financiële gegevens 
De bijdrage voor de gemeente Berg en Dal is in 2016  € 1.982.302. 
 
 
 

Begin 
boekjaar 

 Eind 
boekjaar 

 

Aandeel belang (%) 5,75%  5,75%  
Resultaat   531  
Omvang eigen vermogen 5.881  5.901  
Omvang vreemd vermogen 46.070  46.396  
 
 
Bedrijfsvoeringsorganisatie DRAN 
Rechtsvorm        Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats       Arnhem 
Verantwoordelijke portefeuille     A. ten Westeneind 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s)                               Lid algemeen bestuur 
Deelnemers         19 gemeenten 
 
Openbaar en gemeentelijk belang 
Gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van 
ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer 
voor de deelnemers  
 
Ontwikkelingen 
Op 14 april 2016 is deze gemeenschappelijke regeling in werking getreden 
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Financiële gegevens  
In 2016 is voor het doelgroepenvervoer een totaalbedrag betaald van € 112.561. 
Specificatie: 

 bijdrage Stadsregiotaxi   € 10.890 

 voorbereidingskosten doelgroepenvervoer € 35.590 

 voorschot doelgroepenvervoer  € 66.081 
 
 
Vitens 
Rechtsvorm Vennootschappen en coöperaties 
Vestigingsplaats Arnhem 
Verantwoordelijke portefeuille A. ten Westeneind 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Afgevaardigde in Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders 

Deelnemers Gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van 
Vitens 

        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Het voorzien in schoon en veilig drinkwater. 
 
Ontwikkelingen 
Vitens wil vooruitlopen op de volgende ontwikkelingen:- zowel burgers als overheden eisen 
in toenemende mate transparantie en verantwoording;- zichtbaar maken hoe de 
drinkwaterkwaliteit hoog wordt gehouden;- uitspraak doen in het debat over 
bronbescherming;- leveren van hoge flexibiliteit en service;- meer online-dienstverlening. 
 
Financiële gegevens 
De gemeente heeft  13.352 aandelen Vitens. In 2016 is € 51.138 aan dividend ontvangen. 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind boekjaar 

Aandeel belang (%) 13.352 gewone 
aandelen(0,23%) 

 13.352 gewone 
aandelen(0,23%) 

Resultaat   55.400 
Omvang eigen vermogen 421.200  471.700 
Omvang vreemd 
vermogen 

1.292.500  1.242.700 

      
Toelichting 
Financieel resultaat en omvang eigen-en vreemd vermogen zijn overgenomen uit laatst 
bekende verantwoordingsjaar 2015. 
 
 
 

     
 
Stichting RBTKAN 
Rechtsvorm Stichtingen en verenigingen 
Vestigingsplaats Elst 
Verantwoordelijke portefeuille S. Fleuren 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Afgevaardigde gemeente 

Deelnemers 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Het vergroten van het toeristisch marktaandeel van de Regio Arnhem Nijmegen. 
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Ontwikkelingen 
Samen met het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) heeft RBT/KAN Regiomarketing 
Gelderland opgericht voor de toeristische marketing van beide regio’s. In september 2016 is 
de strategische marketingvisie 2017-2020 gepresenteerd. 
 
Financiële gegevens 
De gemeentelijke bijdrage in 2016 ad  € 45.983 is bepaald op basis van het aantal inwoners. 
 
 
Grenzland Draisine GMBH 
Rechtsvorm Vennootschappen en coöperaties 
Vestigingsplaats Kranenburg(Duitsland) 
Verantwoordelijke portefeuille S. Fleuren 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Lid toezichtsraad 

Deelnemers Kleve, Kranenburg en Berg en Dal 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Toeristische exploitatie van het spoortracé Groesbeek-Kranenburg-Kleve 
 
Financiële gegevens 
In 2008 is door de gemeente Groesbeek een eenmalige exploitatiebijdrage verstrekt. 
Bij de oprichting is door elk van de deelnemende gemeenten een bedrag van € 10.000 
ingelegd. Vervolgens is in 2015 door de deelnemers nog een extra exploitatiebijdrage 
betaald van € 30.000 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
 

Aandeel belang (%) 33,33%  33,33%  
Resultaat   -30  
Omvang eigen vermogen 20  12  
Omvang vreemd vermogen     
        
Toelichting 
Financieel resultaat is van het verantwoordingsjaar 2014. Omvang eigen vermogen is 
gebaseerd op het jaar 2016. 
 
Ontwikkelingen 
De gemeente maakt zich zorgen over de continuïteit van de onderneming. De 
exploitatiebijdrage in 2015 is dan ook toegekend onder de volgende twee voorwaarden: 

1. Het doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering. Meer sturing op positief 
bedrijfsresultaat is noodzakelijk. 

2. Meer promotie voor de draisine op de Nederlandse markt 
 
 
Instituut Bijzonder Onderzoek 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats Wijchen 
Verantwoordelijke portefeuille S. Thijssen 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Afgevaardigde gemeente 

Deelnemers Wijchen, Beuningen, Heumen en Berg en Dal 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Opsporing van uitkeringsfraude 
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Ontwikkelingen 
Handhaven in de sociale zekerheid is een van de voornaamste beleidsdoelstellingen vanuit 
het huidige kabinet. Centraal staan een steviger aanpak van fraude in de sociale zekerheid, 
het betrappen van fraudeurs en het aanpakken van uitbuiting van werknemers. Per 1 januari 
2013 is de wetgeving rondom handhaving fors aangescherpt. Dit resulteert in een hardere 
aanpak van (sociale zekerheid) fraude met daarbij behorende hogere straffen. De straffen 
bestaan uit een forse sanctie bij het schenden van de inlichtingenplicht (een boete die in 
verhouding staat tot de benadeling of het financiële gewin) en bij herhaalde fraude uitsluiting 
van uitkering gedurende enkele maanden. 
        
Financiële gegevens 
De gemeentelijke bijdrage in 2016 is € 66.607 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
Aandeel belang (%) 29,54%  29,54% 
 
Toelichting 
De deelnemende gemeenten dragen bij in het in het nadelig saldo van de begroting. De 
bijdrage wordt berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het betreffende 
jaar en het aantal afgewikkelde opdrachten. Het IBO brengt éénmaal per jaar een voorschot 
in rekening bij de deelnemende gemeenten. Het IBO kan hierdoor aan haar 
betalingsverplichtingen voldoen en heeft in principe geen behoefte aan externe financiers. 
Als kasgeldmiddelen ontoereikend zijn, financiert de gemeente Wijchen via rekening-
courant. Op grond hiervan heeft het IBO geen directe behoefte aan een liquiditeitsplanning 
en een opzet voor de financieringsbehoefte voor de komende 3 jaar 
        
Risico's 
Door verdeling van het nadelig saldo over de deelnemende gemeenten heeft de 
gemeenschappelijke regeling geen behoefte aan extra weerstandscapaciteit. Voor de 
gemeente vormt dit wel een risico. 
 
 
GGD-Gelderland Zuid 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats Nijmegen 
Verantwoordelijke portefeuille S. Thijssen 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Lid algemeen bestuur 

Deelnemers 18 gemeenten 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheid, Wmo en jeugdwet. 
Naast de wettelijke taken voert de GGD-Gelderland Zuid ook andere taken uit zoals op het 
gebied van maatschappelijke opvang en jeugd 
 
Ontwikkelingen 
De GGD heeft in 2015 een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. De uitwerking van deze 
strategie wordt vormgegeven door diverse uitvoeringsprogramma's die vanaf 2017 worden 
uitgerold. Deze programma's zijn leidend bij de werkzaamheden en ontwikkelingen bij de 
GGD. Ook heeft de uitvoering van de nieuwe taken Wmo en jeugdhulp en de kanteling en 
de wijkgerichte werkwijze met lokale netwerken/sociale wijkteams invloed op het werk van 
de GGD. De GGD zal meer inzetten op het in samenhang met bestaande lokale netwerken 
uitvoeren van haar taken op het gebied van publieke gezondheid. Voor Veilig Thuis zal 
besluitvorming plaatsvinden over het al dan niet definitief onderbrengen bij de GGD 
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Financiële gegevens 
De gemeentelijke bijdrage voor 2016 is € 1.265.495 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
 

Aandeel belang (%) 5,85%  5,85%  
Resultaat   -173  
Omvang eigen vermogen 2.809  937  
Omvang vreemd vermogen 4.184  3.082  
        
Toelichting 
Opgenomen zijn de cijfers van het laatst bekende verantwoordingsjaar 2015 
        
Risico's 
Ten aanzien van de personele kosten is er nog sprake van risico's die samenhangen met de 
fusie. Het gaat hierbij om mogelijke kosten voor het treffen van voorzieningen van niet 
actieve medewerkers. Voor de nieuwe taken "Veilig Thuis" en "Toezicht WMO" speelt de 
vraag hoe de doorontwikkeling loopt. Hierin kunnen mee-of tegenvallers zitten. 
 
 
Dar NV 
Rechtsvorm Vennootschappen en coöperaties 
Vestigingsplaats Nijmegen 
Verantwoordelijke portefeuille S. Thijssen 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Lid aandeelhoudersvergadering 

Deelnemers Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Berg 
en Dal 

        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Verwerking van afval in de regio Nijmegen. 
 
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 sturingselement is in 2016 min of meer losgelaten. Het 
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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 het Werkbedrijf. 
 
Financiële gegevens 
De kosten voor de inzameling van afval in 2016 zijn € 1.004.134 
De gemeente Berg en Dal heeft 3.783 aandelen Dar in haar bezit. In 2016 is € 92.030 aan 
dividend ontvangen. In 2017 wordt de aandelenverhouding van de gemeenten opnieuw 
bepaald. Dit gebeurt op basis van de omzetverhouding van het boekjaar 2015. Daarom moet 
onze gemeente aandelen bijkopen door toename van de omzet. Wij kopen deze aandelen 
van de gemeente Nijmegen. Dit zal in 2017 plaats vinden. 
 
 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind  

boekjaar 
 

Aandeel belang (%) 3.783 
aandelen(3,44%) 

 3.783 
aandelen(3,44%) 

 

Resultaat   2.676  
Omvang eigen vermogen 13.900  15.569  
Omvang vreemd 
vermogen 

12.700  11.530  

        
Toelichting 
Opgenomen zijn de cijfers uit het laatst bekende verantwoordingsjaar 2015 
        
Risico's 
Dar wordt hoofdzakelijk gefinancierd via langlopende leningen met de gemeente Nijmegen 
en bevoorschotting vanuit de gemeenten gedurende het jaar. Bij eventuele kortlopende 
tekorten heeft Dar een kredietfaciliteit bij de ING bank. De realisatie van een regionaal 
textielsorteerbedrijf gaat niet door. De sterk schommelende marktontwikkelingen in de 
textielmarkt maken de ontwikkeling van een dergelijke onderneming te risicovol. 
 
 
ODRN 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats Nijmegen 
Verantwoordelijke portefeuille S. Thijssen 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Lid algemeen bestuur/Lid dagelijks bestuur 

Deelnemers Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, Berg en 
Dal en provincie Gelderland 

        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Het doel 
van de vorming van ODRN is het bereiken van hogere uitvoeringskwaliteit van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving(VTH) en door de bundeling van deze taken in 
de regio het verbeteren van de efficiency. Alle deelnemende gemeenten hebben hun 
milieutaken ingebracht(verplichting) vanuit het Rijk. De gemeente Berg en Dal, gemeente 
Nijmegen en de provincie Gelderland hebben ook de uitvoering van de bouwtaken (Wabo-
breed) ingebracht. 
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Ontwikkelingen 
Verder vormgeven van de externe gerichtheid. Een belangrijk uitgangspunt is leren en 
verbeteren. De investering in het management informatiesysteem (WRS) van de laatste 
jaren betalen zich uit. Permanent zicht op de stand binnen het primaire proces maakt dat de 
ODRN levert wat afgesproken is en zich daarmee als een betrouwbare partner naar de 
opdrachtgever presenteert. Het wetsvoorstel omtrent private kwaliteitsborging en de 
Omgevingswet (geplande gefaseerde invoering vanaf 2019) zullen effect hebben op de 
uitvoering van de VTH-taken door de ODRN. 
 
Financiële gegevens 
De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 voor milieuactiviteiten is € 423.196. De bijdrage 
voor bouwactiviteiten is € 957.699 
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
 

Aandeel belang (%) 13,87%  13,87%  
Resultaat   768  
Omvang eigen vermogen 724  968  
Omvang vreemd vermogen 3.336  2.810  
        
Toelichting 
Opgenomen zijn de cijfers uit het laatst bekende verantwoordingsjaar 2015 
        
Risico's 
Met ingang van 2016 werkt de ODRN met productfinanciering. Dit houdt in dat er wordt 
afgerekend op basis van afgenomen producten tegen een vooraf vastgestelde productprijs. 
De deelnemers betalen extra als er bijvoorbeeld meer bouwaanvragen binnenkomen. Dit 
risico wordt gedeeltelijk afgedekt door de te innen leges die meebewegen met het aantal 
aanvragen. Daarnaast komt een positief rekeningresultaat van de ODRN toe aan de 
deelnemers. Andersom geldt dit risico ook: bij minder bouwaanvragen betalen we minder, 
maar een eventueel negatief rekeningresultaat moet opgevangen worden door de 
deelnemers. 
 
 
Milieusamenwerking regio Nijmegen (MARN) 
Rechtsvorm Vennootschappen en coöperaties 
Vestigingsplaats Nijmegen 
Verantwoordelijke portefeuille S. Thijssen 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Lid algemeen bestuur/Lid van dagelijks bestuur (voorzitter) 

Deelnemers 10 gemeenten in de regio Nijmegen 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
De MARN is een samenwerking tussen een tiental gemeenten in de regio Nijmegen. Deze 
samenwerking richt zich op het brede terrein van milieu. Door de regionalisering van de Dar 
en de komst van de ODRN is het (regionale) belang van MARN op het gebied van projecten 
voor afval en milieu afgenomen. MARN heeft als gemeenschappelijke regeling nog wel een 
belangrijke rol om met de regiogemeenten onze belangen in de ARN te behartigen. 
 
Ontwikkelingen 
De gemeente Berg en Dal maakt samen met 9 regiogemeenten deel uit van de 
gemeenschappelijke regeling MARN. De MARN is aandeelhouder van de 
afvalenergiecentrale ARN BV te Weurt. Daar wordt het huishoudelijke restafval uit de regio 
verbrand met energieterugwinning. Naast aandeelhouder is de MARN ook klant van ARN 
BV en heeft in die zin een "afval-aanleveringsovereenkomst" met ARN. In 2015 is door 
MARN besloten deze overeenkomst met 5 jaar te verlengen, waarbij afgesproken is dat de 
in 2010 bedongen korting van 25,71% op het verwerkingstarief wordt voortgezet én 
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aanvullend vanaf 20121 een korting van 6% op het tarief zal worden toegepast. Bovendien 
is aan de ARN meegegeven dat meer inzicht wordt verwacht in o.a.de tariefopbouw. De 
geboden korting wordt dan ook beschouwd als een minimum en de discussie over het tarief 
zal gevoerd blijven worden. Als afvalverwerker is ARN bezig met de ontwikkeling van een 
milieuvriendelijke verwerkingsmethode van incontinentiemateriaal. Ook oriënteert het bedrijf 
zich op de realisatie dan wel deelname in een recyclingsinstallatie van matrassen. Tot slot 
heeft ARN de grond waarop het bedrijf is gevestigd, aangekocht van de GR MARN.  
 
Financiële gegevens 
In 2016 is van de MARN een uitkering ontvangen van € 50.028 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
 

Aandeel belang (%) 10,33%  10,33%  
Resultaat   606  
Omvang eigen vermogen 751  541  
Omvang vreemd vermogen 2.000  2.000  
        
Toelichting 
Opgenomen zijn de cijfers van het laatst bekende verantwoordingsjaar 2015. 
 
 
Bank voor Nederlandse gemeenten 
Rechtsvorm Vennootschappen en coöperaties 
Vestigingsplaats Den Haag 
Verantwoordelijke portefeuille S. Fleuren 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering 

Deelnemers Overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De 
bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke 
voorzieningen voor de burger. 
 
Ontwikkelingen 
De rente die een bank moet betalen om geld te kunnen lenen is afhankelijk van de 
kredietstatus. De BNG heeft de hoogste rating: AAA. Daarbij heeft de BNG eind 2015 het 
predicaat "nationaal systeemrelevante bank" gekregen. Dit betekent dat de BNG de vijfde 
bank van Nederland is waarvan belangrijk wordt gevonden dat die niet "om kan vallen". Van 
de Nederlandse banken kwam de BNG in de zomer van 2016 als beste uit de Europese 
stresstest. 
 
Financiële gegevens 
Gemeente Berg en Dal heeft  103.116 aandelen BNG. In 2016 is  € 105.178 aan dividend 
ontvangen. 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind boekjaar 

Aandeel belang (%) 103.116 
aandelen(0,19%) 

 103.116 
aandelen(0,19%) 

Resultaat   226.000 
Omvang eigen vermogen 358.200  416.300 
Omvang vreemd 
vermogen 

1.499.230  1.453.480 
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Toelichting 
Gemeente Berg en Dal heeft 103.116 aandelen BNG. Jaarlijks wordt over de winst 25% 
dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij 
moet zich houden aan de regels van de Autoriteit Financiële Markten. Deze regels houden 
onder andere in dat er geen koersgevoelige informatie wordt verstrekt. Opgenomen zijn 
daarom de cijfers van het laatst bekende verantwoordingsjaar 2015. 
 
 
Munitax Gemeentelijk Belastingkantoor 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats Beuningen 
Verantwoordelijke portefeuille S. Fleuren 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Afgevaardigde gemeente 

Deelnemers Beuningen, Heumen, Wijchen, Druten en Berg en Dal 
        
Openbaar en gemeentelijk belang 
De deelnemende gemeenten hebben een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, die 
ondergebracht is bij de centrumgemeente Beuningen, op basis van de wet 
Gemeenschappelijke Regelingen. De taken van Munitax zijn vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling en bestaan uit: a. de heffing en invordering van belastingen; b. 
de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ); c. het administreren 
van de relevante vastgoedgegevens; d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de 
deelnemers en derden. 
 
Financiële gegevens 
De gemeentelijke bijdrage in 2016 is   € 546.000 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
 

Aandeel belang (%) 25,23%  25,23%  
        
Toelichting 
De deelnemende gemeenten dragen ieder voor hun aandeel bij in de kosten van de 
gemeenschappelijke regeling. 
 
 
MGR Regio Rijk van Nijmegen 
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 
Vestigingsplaats Nijmegen 
Verantwoordelijke portefeuille S. Fleuren   S. Thijssen 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

Lid algemeen bestuur  Lid van dagelijks bestuur 

Deelnemers Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Mook en 
Middelaar, Wijchen, Berg en Dal 

        
Openbaar en gemeentelijk belang 
De MGR heeft 2 modules, het Werkbedrijf en IRvN. De gemeente Berg en Dal is deelnemer 
in beide modules. Binnen het Werkbedrijf worden de op re-integratie gerichte taken uit de 
Participatiewet en de taken op grond van de Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd. 
Binnen de module IRvN wordt een aantal ICT-taken uitgevoerd voor de gemeenten in de 
regio. 
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Ontwikkelingen 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de taken met betrekking tot de Sociale werkvoorziening 
ondergebracht bij het Werkbedrijf. Hiermee is een stap gezet in de integratie van Breed in 
het Werkbedrijf. MGR gaat er van uit dat de integratie van Breed in 2017, in de praktijk, 
staat. Het jaar 2017 is dan ook het eerste jaar dat het werkbedrijf zoveel mogelijk zal werken 
zoals bedoeld is bij de oprichting. 
 
Financiële gegevens 
De totale bijdrage 2016 aan het Werkbedrijf is € 7.207.571. 
Specificatie: 

 kosten uitvoering Participatiewet  € 1.142.455 

 kosten ICT     €    698.158 

 kosten platformfunctie   €    25.063 en 

 kosten uitvoering Sociale werkvoorziening € 5.341.895 
 
 Begin 

boekjaar 
 Eind 

boekjaar 
Aandeel belang (%) 10,96%  10,96% 
 
Risico's 
De MGR heeft geen eigen weerstandsvermogen. Er is voor gekozen om geen eigen 
vermogen beschikbaar te houden, maar de risico's bij de gemeenten af te dekken. Hiermee 
heeft de MGR ook geen enkele ruimte om tegenvallers op te vangen. Risicobedrag 
€ 323.000. 
 
Leisurelands 
Rechtsvorm Vennootschappen en coöperaties 
Vestigingsplaats Arnhem 
Verantwoordelijke portefeuille S. Fleuren 
Functie(s) betrokken 
bestuurder(s) 

 
Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering 

Deelnemers 22 Gemeenten en een gemeenschappelijke regeling met 
recreatiegebieden in Gelderland en Noord Limburg. 

        
Openbaar en gemeentelijk belang 
Het in stand houden, optimaliseren en laagdrempelig toegankelijk houden van openbare 
recreatieplassen 
 
Ontwikkelingen 
De kans op maatschappelijk rendement kan worden vergroot als de recreatieplassen van 
Leisurelands door meer inwoners worden bezocht. Onder meer door het laagdrempelig 
houden van deze recreatievoorzieningen. 
 
Financiële gegevens Begin 

boekjaar 
 Eind boekjaar  

Aandeel belang (%) 3.098 
aandelen(1,57%) 

 3.098 
aandelen(1,57%) 

 

Resultaat   2.621  
Omvang eigen vermogen 52.383  55.004  
Omvang vreemd 
vermogen 

20.154  20.958  

        
Toelichting 
Opgenomen zijn de cijfers van het laatst bekende verantwoordingsjaar 2015. De gemeente 
Berg en Dal verstrekt geen subsidie aan deze verbonden partij en door Leisurelands wordt 
geen dividend uitgekeerd. 
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Grondbeleid 

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt in artikel 9.2 
aangegeven dat de paragraaf grondbeleid een verplicht onderdeel vormt van de begroting. 
De verplichte paragraaf grondbeleid moet ten minste ingaan op (artikel 16 van het BBV): 

 Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn 
opgenomen in de begroting; 

 Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 

 Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s 
van de grondzaken. 

 
Visie op en wijze van het grondbeleid 
 
Ruimtelijke visie 
 
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. Hieronder volgt een 
korte toelichting op de ruimtelijke visie voor de drie voormalige gemeenten: 
 
Tabel: Ruimtelijke visie voor 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 tien 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 de gemeente Berg en Dal dan ook geen nieuwe gemeentelijke 
structuurvisie opstellen.  
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Nota grondbeleid 
 
Het gemeentelijk 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 
dienstbaar aan de hiervoor benoemde beleidsvelden. De wijze waarop deze doelstellingen 
kunnen worden bereikt, is vastgelegd in de nota grondbeleid. 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. 
 
Het grondbeleid van de gemeente Berg en Dal is verantwoord in de Nota Grondbeleid 
gemeente Berg en Dal 2017. Het college van gemeente Berg en Dal heeft op 20 december 
2016 ingestemd met de inhoud van de concept Nota Grondbeleid 2017. Conform de 
gemeentelijke inspraakverordening ligt de concept Nota Grondbeleid met ingang van 10 
januari 2017 gedurende zes weken voor één ieder ter inzage. Na het ter inzage leggen wordt 
de definitieve Nota Grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Het voeren van actief 
grondbeleid als klassiek model is voor de gemeente Berg en Dal niet toereikend, vanwege 
het risico en de beperkte grondpositie. De gemeente kiest dan ook voor het voeren van een 
overwegend faciliterend grondbeleid.  
 
De Nota Grondbeleid geldt in principe voor een periode van vier jaar, dus voor de periode 
2017 – 2020, maar blijft zijn werking behouden totdat er een nieuwe Nota is vastgesteld door 
de gemeenteraad. Mede vanwege de invoering en implementatie van de nieuwe 
Omgevingswet en Aanvullingswet grondeigendom zal mogelijk eerder een nieuwe Nota 
Grondbeleid worden opgesteld.  
 
Op basis van de Nota Grondbeleid 2017 zal een nieuwe Grondprijzennota 2017 worden 
opgesteld. Ook zal in 2017 de eigendomsadministratie zoveel mogelijk worden ingevoerd en 
gecompleteerd. Hierna kan worden beoordeeld op welke uitvoering kan worden gegeven aan 
de laatste fase: het uitvoeren van eigendomsacties bij niet vastgelegd en illegaal 
grondgebruik.  
 
Wonen (programma “Onze gemeente”) 
 
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 tien jaar en verder. In de tweede 
helft van 2015 is begonnen met het een woningmarktonderzoek. Het onderzoek is 
opgeleverd en op basis van het onderzoek wordt een uitvoeringsprogramma (woonagenda) 
opgesteld. Dit vormt de basis voor nieuwe prestatie – afspraken met de corporaties 
Oosterpoort, Waardwonen en de twee huurdersbelangenverenigingen. Op basis van de 
resultaten worden de mogelijke gevolgen voor de projecten inzichtelijk gemaakt. Duidelijk is 
dat geen nieuwe gronden voor planontwikkeling benodigd zijn buiten de al bekende locaties.  
 
Economie en Werkgelegenheid (programma “Onze gemeente”) 
 
In 2013 is door de Stadsregio het Regionaal Programma Bedrijventerrein (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 
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 24.000 m2 aan nog uit te geven oppervlak 
voorhanden binnen het bedrijventerrein Mies voor dezelfde doelgroep. Rekening houdend 
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met de ladder voor duurzame verstedelijking (eerst afstemmen op de regionale behoefte, 
dan inbreiding, dan uitbreiding), is in 2014 besloten om de gronden als Materieel Vaste 
Activa (wijziging voortvloeiend uit Besluit Begroting en Verantwoording) op te nemen in de 
begroting. Lieskes Wengs in Leuth wordt ook genoemd in het RPB. Voor het plangebied 
geldt een onherroepelijk bestemmingsplan. In 2015 zijn de samenwerkende regiogemeenten 
in het Gemeenschappelijk Orgaan, onderdeel Economie, begonnen met het herijken van het 
Regionaal Programma Werklocaties (RPB is hier een onderdeel van). In het traject is vanuit 
de gemeente Berg en Dal aangedrongen op het maken van een duidelijk onderscheid tussen 
lokale en regionale bedrijventerreinen. Volgens de planning moet het RPW in 2017 worden 
vastgesteld. In 2015 is tevens begonnen met het opstellen van een kadernota toerisme en 
een beleidsvisie economische zaken. Volgens de planning worden deze begin 2017 
vastgesteld.  
  
Wijzigingen vanuit Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd vanuit het Besluit 
Begroting en Verantwoording. Een aantal ontwikkelingen hebben de aanleiding gevormd om 
eens kritisch te kijken naar de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom 
grondexploitaties. Vanuit de commissie BBV zijn een drietal voor nu relevante notities 
uitgebracht die van invloed zijn op de verantwoording met betrekking tot de 
grondexploitaties. Het betreft de notitie grondexploitaties, de notitie faciliterend grondbeleid 
en de notitie rente 2017. Op hoofdlijnen zijn de volgende items van belang: 
 
1. Binnen gemeente Berg en Dal is aanvankelijk een onderscheid gemaakt tussen het 

complex Bouwgrond in Exploitatie en  het complex Niet In Exploitatie Genomen Gronden. 
Met ingang van 1 januari 2016 wordt een onderscheid gemaakt in een drietal categorieën, 
te weten: bouwgrond in exploitatie, materieel vaste activa en de vorderingen op de 
balans. Binnen het oorspronkelijke complex Bouwgrond in Exploitatie werden ook 
projecten verantwoord waarbij sprake was van een faciliterende rol door de gemeente. In 
het geval sprake is van een faciliterende rol geldt dat ze met ingang van 1 januari 2016 
als vordering op de balans verantwoord worden. Voor de gronden die aanvankelijk in het 
Complex Niet In Exploitatie Genomen Gronden zijn opgenomen (vlottende activa – 
voorraad gronden zonder kostprijsberekening) geldt dat ze met ingang van 1 januari 2016 
als Materieel Vaste Activa dienen te worden verantwoord. Uiteindelijk resulteert dit in het 
volgende beeld: 
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2. De toe te rekenen rente aan de grondexploitaties moet gebaseerd worden op de 

daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Dit betekent dat de 
omslagrente van 3% op jaarbasis niet meer toegepast mag worden. Het toe te rekenen 
percentage is nu vastgesteld op 0,8% rente op jaarbasis. Een uitzondering hierop vormen 
de grondexploitaties voor het Centrumplan Groesbeek. In 2012 is door de raad besloten 
om geen rente aan de grondexploitaties toe te rekenen, maar dit jaarlijks ten laste van het 
resultaat te brengen. 
 

3. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante 
waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening wordt voor alle gemeenten 
gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale 
Bank voor de inflatie binnen de eurozone (2%). Met het opstellen van de Nota 
Grondbeleid 2017 is er echter voor gekozen om de resultaten van de grondexploitaties op 
eindwaarde (datum afsluiten grondexploitatie) te presenteren. Dat houdt ook in dat de te 
treffen voorzieningen, in geval sprake is van een tekort, op eindwaarde worden 
gepresenteerd. Het voordeel hiervan is dat de gemeente jaarlijks geen rente aan de 
voorziening hoeft toe te rekenen. 
 

4. Om risico’s die samenhangen met zeer langlopende projecten te beperken mag de 
looptijd van een grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar bedragen. Deze 10 jaar dient 
te worden gehanteerd als richttermijn, die voortschrijdend moet worden bezien en waar 
alleen gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een gemotiveerde afwijking houdt in dat 
deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord wordt in de begroting en de 
jaarstukken. De motivatie moet tevens zijn voorzien van risico beperkende maatregelen 
die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico’s die gepaard gaan met 
de langere looptijd te matigen. Dit item zal echter niet voor gemeente Berg en Dal spelen.  
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Hieronder volgt een overzicht van de verwachte einddatum van de projecten (Bouwgrond 
In Exploitatie): 
 

 
Vennootschapsbelasting  
 
Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting 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, in samenwerking met adviseurs van Baker Tilly 
Berk, een Quick Scan uitgevoerd om te bezien of de gemeente (voor het onderdeel 
grondexploitaties) door de ondernemerspoort zou komen. Op basis van deze inventarisatie is 
gebleken dat gemeente Berg en Dal niet in aanmerking komt voor de 
vennootschapsbelasting. Dit is hoofdzakelijk toe te rekenen aan het tekort op het 
Centrumplan van Groesbeek.  
 
Prognose te verwachten resultaat 
 
Algemeen 
 
De raad van gemeente Berg en Dal heeft op donderdag 16 juni 2016 de geactualiseerde 
grondexploitaties op peildatum 01.01.2016, zoals verantwoord in het complex In Exploitatie 
Genomen Gronden (=Bouwgrond In Exploitatie), vastgesteld als financieel kader.  
 
Aanvullend heeft de raad op 14 juli 2016 ingestemd met het dekkingsvoorstel 2017 – 2020. 
In het dekkingsplan wordt onder punt 18 (Centrumplan) voorgesteld om de extra kosten met 
betrekking tot de herinrichting van de markt, zoals verwerkt in de geactualiseerde en 
vastgestelde grondexploitatie, te schrappen. 
 
Tot slot heeft de raad op 24 november 2016 besloten om de grondexploitatie voor het 
Centrumplan Groesbeek te ontvlechten. Bij het ontvlechten zijn acht projecten formeel 
afgerond en vijf separate grondexploitaties vastgesteld als financieel kader voor de 
resterende projecten in het centrum van Groesbeek.  
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In artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt aangegeven dat in de 
paragraaf grondbeleid een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale 
grondexploitatie dient te worden opgenomen. In de (concept) Nota Grondbeleid gemeente 
Berg en Dal 2017 is dan ook opgenomen dat de grondexploitaties jaarlijks, bij het opmaken 
van de jaarrekening, herzien worden.  
 
De grondexploitaties zijn geactualiseerd van peildatum 1 januari 2016 naar 1 januari 2017. 
De resultaten hiervan zijn, vooruitlopend op de formele vaststelling als financieel kader door 
de gemeenteraad op 15 juni 2017, in deze paragraaf opgenomen.   
 
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 het verloop van de boekwaarde weergegeven: 

 
De boekwaarde per 31 december 2016 (voorraad gronden exclusief getroffen voorzieningen) 
bestaat uit het saldo van de gerealiseerde opbrengsten minus de gerealiseerde kosten.  
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De totale voorraad gronden onderhanden werken (A) komt uiteindelijk uit op € 3.725.106 
negatief per 31.12.2016. Ten opzichte van de voorraad gronden onderhanden werken per 
31.12.2015 is sprake van een aanzienlijke verbetering. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met 
de gerealiseerde verkoop van bouwrijpe grond aan de Spoorlaan (voorzien in vastgestelde 
grondexploitatie per 01.01.2016). In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt in de 
boekwaarde per 31.12.2016 voor het afsluiten van een drietal complexen en in de 
boekwaarde per 31.12.2016 na het afsluiten van een drietal complexen. De drie afgesloten 
projecten zijn: Hogeweg Bremstraat, Hüsenhoff en de Ooijse Graaf. Per saldo is sprake van 
een verlies van € 5.271 per 31.12.2016 en komt als volgt tot stand:  
 

 Hogeweg Bremstraat: € 6.236 winst (restant budget inrichting openbare ruimte 
overgeheveld naar het krediet voor werkzaamheden Dries) 

 Uitbreidingsplan Hüsenhoff: € 15.551 winst (alleen nog sprake van toezicht vanuit 
openbare ruimte – ten laste van reguliere exploitatie) 

 Ooijse Graaf: € 27.058 verlies (op basis van besluit college om Fase 2 niet te ontwikkelen 
is de huidige grondexploitatie met verlies afgesloten).  

 
In dit geval komt de boekwaarde per 31.12.2016 overeen met het eindsaldo. Het verlies 
wordt ten laste van het jaarresultaat over 2016 gebracht.  
 
Het totaal aan Materieel Vaste Activa (B) komt uit op € 513.522 per 31.12.2016.  
 
Tot slot staan de vorderingen tegen een negatieve waarde van € 4.960 op de balans. De 
mutatie in 2016 heeft betrekking op de ambtelijke kosten in 2016 voor het Morgenbad. Voor 
het project geldt een overeenkomst waarin een bijdrage is opgenomen ter dekking van de 
ambtelijke kosten. De in 2016 gemaakte kosten zijn inmiddels in rekening gebracht bij de 
betreffende ontwikkelaar en daarmee zal de boekwaarde weer op nul uitkomen.  
 
Bouwgrond in Exploitatie 
 
In totaliteit was binnen de gemeente sprake van 18 lopende grondexploitaties (inclusief 
ontvlochten grondexploitaties Centrumplan Groesbeek) binnen het complex Bouwgrond in 
Exploitatie. Als gevolg van de wijzigingen vanuit de BBV zijn vijf projecten nu verantwoord 
als vordering op de balans (zie toelichting wijzigingen vanuit Besluit Begroting en 
Verantwoording). Daarnaast worden de resultaten per 1 januari 2017 uitgedrukt in een 
eindwaarde en niet meer in een contante waarde. Voor de duidelijkheid worden hieronder 
allereerst het resultaat van de vastgestelde grondexploitaties op contante waarde per 
01.01.2016 en het resultaat op eindwaarde gepresenteerd voor die grondexploitaties die per 
1 januari 2017 in het complex Bouwgrond in Exploitatie worden verantwoord. 
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In onderstaande tabel wordt het verloop in het resultaat van het complex Bouwgrond In 
Exploitatie inclusief een toelichting op hoofdlijnen van het verloop weergegeven: 
 
 

 
 
Het effect van de wijzigingen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording komt tot uiting 
in de nog te verwachte rentelasten / rentebaten. Het lagere rentepercentage (van 3,00% op 
jaarbasis naar 0,80% op jaarbasis) heeft tot gevolg dat minder rentelasten dan wel 
rentebaten aan de grondexploitaties worden toegerekend. In het geval van de 
grondexploitatie voor bedrijventerrein Mies is duidelijk sprake van een positief effect als 
gevolg van de doorgevoerde wijziging.  
 
Goed om op te merken, is dat het aanpassen van het rentepercentage geen effect heeft op 
de grondexploitaties voor het Centrumplan van Groesbeek. Dit heeft te maken met het 
besluit van de raad in 2012 om geen rente meer aan de grondexploitatie van het 
Centrumplan Groesbeek toe te rekenen.  
 
Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting per project (complex Bouwgrond In Exploitatie) 
en een verklaring van het verschil:  
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Bedrijventerrein Mies 
Ten opzichte van de vastgestelde grondexploitatie per 1 januari 2016 is sprake van een 
positieve ontwikkeling. Alle gronden zijn nu vrij uitgeefbaar (in bezit van gemeente zonder 
beperkingen) en vanuit de markt is veel interesse in de nog uit te geven bouwrijpe gronden. 
Deze interesse vertaald zich in een versnelling met betrekking tot de nog uit te geven 
gronden, waardoor ook de totale doorlooptijd van de grondexploitatie wordt ingekort. De 
uitgifteprijzen per m2 zijn in overeenstemming met de concept grondprijzennota 2017, 
waarbij een aantal kavels als incourant is bestempeld en hiervan de verkoopprijs is verlaagd. 
Verder is er geen opbrengstenstijging meer toegepast op de uitgifteprijzen (negatief effect in 
resultaat). Tot slot vallen de kosten per saldo lager uit als gevolg van een toegekende 
subsidie.  
 
Dorpsstraat Mariëndaal (Centrumplan Groesbeek) 
Het tekort van de grondexploitatie voor Dorpsstraat Mariëndaal is toegenomen. Dit is toe te 
rekenen aan de hoger uitvallende planbegeleidingskosten en dat heeft onder meer te maken 
met een juridisch conflict tussen de gemeente en de ontwikkelaar (bouwer) van het project. 
Daarnaast blijkt dat extra begeleiding op het werk buiten noodzakelijk is.  
 
Spoorlaan (Centrumplan Groesbeek) 
Ook voor de grondexploitatie Spoorlaan geldt dat het tekort is toegenomen. Dit is per saldo 
het gevolg van de hogere kosten in verband met de realisatie van de parkeervoorziening ter 
plaatse. De geprognosticeerde grondopbrengsten en de exploitatiebijdrage zijn, in 
overeenstemming met de vastgestelde grondexploitatie op peildatum 1 januari 2016, in 2016 
gerealiseerd.  
 
Markt (Centrumplan Groesbeek) 
Het resultaat van de grondexploitatie voor de Markt is nagenoeg gelijk gebleven. Er is sprake 
van een lichte verbetering als gevolg van een lager uitvallende kostenstijging. De 
uiteindelijke kostenstijging tussen peildatum 1 januari 2016 en 1 januari 2017 viel lager uit 
dan aanvankelijk voorzien was.  
 
Kloosterpad West (Centrumplan Groesbeek) 
Ook het resultaat van de grondexploitatie voor Kloosterpad West is nagenoeg gelijk 
gebleven. Er is sprake van een lichte verbetering als gevolg van een lager uitvallende 
kostenstijging. De uiteindelijke kostenstijging tussen peildatum 1 januari 2016 en 1 januari 
2017 viel lager uit dan aanvankelijk voorzien was.  
 
Openbare ruimte (Centrumplan Groesbeek) 
Het resultaat van de grondexploitatie voor de openbare ruimte is verbeterd. In de 
vastgestelde grondexploitatie per 1 januari 2016 werd nog rekening gehouden met kosten 
voor tijdelijke maatregelen en beheer. Echter, alle werkzaamheden zijn afgerond en derhalve 
worden dan ook geen kosten meer verwacht. De restant raming komt dan ook ten goede aan 
het resultaat. Wel moet in 2017 nog het restant deel van de subsidie gerealiseerd worden, 
waarna de grondexploitatie per 31.12.2017 afgesloten kan worden.   
 
Drulse Beek 
Het resultaat van de geactualiseerde grondexploitatie is afgenomen. Dit ondanks de 
interesse vanuit de markt voor de woningen. De afname is het gevolg van de gefaseerde 
ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie (verkoop van losse kavels in plaats van in één keer 
afname van bijvoorbeeld tien kavels). Daarmee kan de inrichting van de openbare ruimte niet 
in één stroom plaatsvinden waardoor extra kosten ontstaan. 
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Hogeweg Bremstraat 
De grondexploitatie voor Hogeweg Bremstraat wordt afgesloten met een positief resultaat 
van in totaal € 6.236 per 31.12.2016. De winst komt ten goede aan het jaarresultaat over 
2016. Het restant budget inrichting openbare ruimte is overgeheveld naar het krediet voor 
werkzaamheden Dries.  
 
Uitbreidingsplan Husenhoff 
De grondexploitatie voor Husenhoff wordt afgesloten met een positief resultaat van in totaal 
€ 15.551 per 31.12.2016. De winst komt ten goede aan het jaarresultaat over 2016. Vanuit 
de gemeente vindt alleen nog toezicht plaats op de inrichting van de openbare ruimte. Deze 
kosten worden ten laste gebracht van de reguliere begroting.  
 
Ooijse Graaf 
De grondexploitatie voor Ooijse Graaf wordt afgesloten met een verlies van € 27.058 per 
31.12.2016. Het verlies wordt ten laste gebracht van het jaarresultaat over 2016. De 
grondexploitatie wordt afgesloten op basis van het besluit om fase 2 niet te ontwikkelen.  
 
Hubertushof  
Het resultaat van de grondexploitatie is licht afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het niet 
realiseren van de begrote opbrengstenstijging. De geprognosticeerde grondopbrengsten zijn 
in 2016 gerealiseerd (in vastgestelde grondexploitatie per 01.01.2016 voorzien in 2017). 
Daarmee is de begrote opbrengstenstijging komen te vervallen. De verwachting is dat de 
grondexploitatie per 31.12.2017 afgesloten kan worden (een jaar eerder dan aanvankelijk 
voorzien was). Wel is mogelijkerwijs nog sprake van een risico met betrekking tot mogelijke 
verontreiniging in de geleverde bouwgrond. Het risico is opgenomen in de risicoparagraaf 
van de gemeente.  
  
Bouwkamp in Ooij 
Het resultaat van de grondexploitatie voor Bouwkamp is gewijzigd. Op het bedrijventerrein is 
nog een laatste kavel in voorraad. Deze kavel is aangemerkt als incourant en de prijs ervan 
is daardoor verlaagd. Eerdere gesprekken met verschillende partijen heeft vooralsnog niet 
geleid tot een koopovereenkomst. Met een lagere prijs is de verwachting dat dit kavel sneller 
kan worden verkocht. 
 
Pastoor van Tielstraat 
Het resultaat van de grondexploitatie voor de Pastoor van Tielstraat is nagenoeg 
ongewijzigd. Het plan betreft de sloop van huurwoningen en de bouw van nieuwe woningen. 
In 2010 is het oorspronkelijke bestemmingsplan in werking getreden. In 2012 is gestart met 
de gefaseerde verkoop van 15 woningen en 2 vrije kavels. Tot op heden loopt de verkoop 
door Oosterpoort nog niet zo voorspoedig als aanvankelijk voorzien was.  
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Materieel Vaste Activa  
 
In onderstaande tabel wordt de boekwaarde per 31 december 2016 met betrekking tot de 
MVA weergegeven: 
 

 
Met het opstellen van de jaarrekeningen over 2014 heeft voor drie projecten een 
afwaardering plaatsgevonden. Het betrof het Hemeltje, bedrijventerrein Hulsbeek en het 
voormalig sportpark De Hove.  
 
De afwaardering was noodzakelijk omdat de boekwaarde per 31.12.2014 (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).  
 
De gronden uit bovenstaande tabel zijn door een wijziging in het BBV nu verantwoord onder 
de MVA. Onder de MVA stonden in voorgaande jaren al gronden, zodat we daar nu in totaal 
de volgende onderverdeling kunnen zien. 
 
Gronden onder gebouwen/terreinen € 2.168.000 
Gronden Anticiperend/strategisch €    210.000 (o.a. Hemeltje, Hulsbeek en De Hove) 
Gronden Ruilgronden/(ver)huur €    391.000 (o.a. Complex algemeen) 
 
Vorderingen op de balans 
 
Voor vijf projecten (Dekkerswald, Heikant in de Horst, Lieskes Wengs, Jan Arntzstraat en 
Morgenbad) geldt dat de gemeente de ontwikkeling faciliteert en daarmee niet actief 
risicodragend anticipeert in de ontwikkeling. De projecten zijn als vordering (vooruit 
ontvangen en vooruit betaalde bedragen) op de balans verantwoord.  
 
Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen grondzaken 
 
Reserves 
De reserve Omslag Grote Werken (reserve van voormalige gemeente Groesbeek) is bij de 
beginbalans 2015 toegevoegd aan de algemene reserve. De reserve centrumontwikkeling 
Millingen aan de Rijn is toegevoegd aan de bestemmingsreserve lopende projecten. Er zijn 
verder geen reserves die een directe relatie hebben met grondexploitaties.  
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Voorzieningen 
In het Besluit Begroting en Verantwoording is aangegeven dat het treffen van een afboeking 
of een voorziening direct gebeurt bij een geprognosticeerd tekort 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: 
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Uiteindelijk komt het saldo onderhanden werken op de balans uit op een tekort van 
€ 288.490 per 31.12.2016: 
 

 
Jaarlijks wordt bij de jaarrekening de hoogte van de voorziening in overeenstemming 
gebracht met de geprognosticeerde tekorten van de grondexploitatie. 
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4. Jaarrekening 
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4.1. Programmarekening 
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4.2. Balans 
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Balans per 31 december 
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4.3. Toelichting op de balans 
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Toelichting op de balans (bedragen x € 1.000) 
 
Activa 
 
Immateriële vaste activa 3.137 

 
* Op basis van het BBV zijn per 01-01-2016 de bijdragen aan activa in eigendom van derden 
middels een herclassificatie overgeheveld van de financiële vaste activa naar de immateriële 
vaste activa. 
 
Materiële vaste activa 71.088 
Materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen: 
 

De investeringen met een 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 is € 18.244.513. 
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De belangrijkste investeringen met economisch nut waren: 

 
* De herschikking gronden, betreft de overheveling van "niet in exploitatie genomen 
gronden" naar materiële vaste activa 
** Deze investeringsbedragen betreft de uitgaven van het onderdeel riolering van de 
projecten herinrichting Hamersveld, Stekkenberg-West en reconstructie Schildersbuurt..  
 
De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden als volgt 
onderverdeeld: 

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

 
** Deze gecorrigeerde uitgaven betreft de projecten herinrichting Hamersveld, Stekkenberg-
West en reconstructie Schildersbuurt onderdeel riolering.  
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Financiële vaste activa 12.019 
 
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: 
 

 
* Op basis van het BBV zijn per 01-01-2016 de bijdragen aan activa in eigendom van derden 
middels een herclassificatie overgeheveld van de financiële vaste activa naar de   
immateriële vaste activa. 
 
Vlottende activa 
 
Voorraden 294 
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De boekwaarde per 31 december 2016 (voorraad gronden exclusief getroffen voorzieningen) 
bestaat uit het saldo van de gerealiseerde opbrengsten minus de gerealiseerde kosten.  
 
De totale voorraad gronden onderhanden werken (A) komt uiteindelijk uit op € 3.725.106 
negatief per 31.12.2016. Ten opzichte van de voorraad gronden onderhanden werken per 
31.12.2015 is sprake van een aanzienlijke verbetering. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met 
de gerealiseerde verkoop van bouwrijpe grond aan de Spoorlaan (voorzien in vastgestelde 
grondexploitatie per 01.01.2016). In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt in de 
boekwaarde per 31.12.2016 voor het afsluiten van een drietal complexen en in de 
boekwaarde per 31.12.2016 na het afsluiten van een drietal complexen. De drie afgesloten 
projecten zijn: Hogeweg Bremstraat, Hüsenhoff en de Ooijse Graaf. Per saldo is sprake van 
een verlies van € 5.271 per 31.12.2016 en komt als volgt tot stand:  
 

 Hogeweg Bremstraat: € 6.236 winst (restant budget inrichting openbare ruimte 
overgeheveld naar het krediet voor werkzaamheden Dries) 

 Uitbreidingsplan Hüsenhoff: € 15.551 winst (alleen nog sprake van toezicht vanuit 
openbare ruimte – ten laste van reguliere exploitatie) 

 Ooijse Graaf: € 27.058 verlies (op basis van besluit College om Fase 2 niet te ontwikkelen 
is de huidige grondexploitatie met verlies afgesloten).  

 
In dit geval komt de boekwaarde per 31.12.2016 overeen met het eindsaldo. Het verlies 
wordt ten laste van het jaarresultaat over 2016 gebracht. 
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Het totaal aan Materieel Vaste Activa (B) komt uit op € 513.522 per 31.12.2016.  
 
Tot slot staan de vorderingen op de balans tegen een negatieve waarde van € 4.960 op de 
balans. De mutatie in 2016 heeft betrekking op de ambtelijke kosten in 2016 voor 
Morgenbad. Voor het project geldt een overeenkomst waarin een bijdrage is opgenomen ter 
dekking van de ambtelijke kosten. De in 2016 gemaakte kosten zijn inmiddels in rekening 
gebracht bij de betreffende ontwikkelaar en daarmee zal de boekwaarde weer op nul 
uitkomen. 
 
Bouwgrond in Exploitatie 
 
In totaliteit was binnen de gemeente sprake van 18 lopende grondexploitaties (inclusief 
ontvlochten grondexploitaties Centrumplan Groesbeek) binnen het complex Bouwgrond in 
Exploitatie. Als gevolg van de wijzigingen vanuit de BBV zijn vijf projecten nu verantwoord 
als vordering op de balans (zie toelichting wijzigingen vanuit Besluit Begroting en 
Verantwoording). Daarnaast worden de resultaten per 1 januari 2017 uitgedrukt in een 
eindwaarde en niet meer in een contante waarde. Voor de duidelijkheid wordt hieronder 
allereerst het resultaat van de vastgestelde grondexploitaties op contante waarde per 
01.01.2016 en het resultaat op eindwaarde gepresenteerd voor die grondexploitaties die per 
1 januari 2017 in het complex Bouwgrond in Exploitatie worden verantwoord. 
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In onderstaande tabel wordt het verloop in het resultaat van het complex Bouwgrond In 
Exploitatie inclusief een toelichting op hoofdlijnen van het verloop weergegeven: 
 
 

Het effect van de wijzigingen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording komt tot uiting 
in de nog te verwachte rentelasten / rentebaten. Het lagere rentepercentage (van 3,00% op 
jaarbasis naar 0,80% op jaarbasis) heeft tot gevolg dat minder rentelasten dan wel 
rentebaten aan de grondexploitaties worden toegerekend. In het geval van de 
grondexploitatie voor bedrijventerrein Mies is duidelijk sprake van een positief effect als 
gevolg van de doorgevoerde wijziging.  
 
Goed om op te merken, is dat het aanpassen van het rentepercentage geen effect heeft op 
de grondexploitaties voor het Centrumplan van Groesbeek. Dit heeft te maken met het 
besluit van de raad in 2012 om geen rente meer aan de grondexploitatie van het 
Centrumplan Groesbeek toe te rekenen.  
 
Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting per project (complex Bouwgrond In Exploitatie) 
en een verklaring van het verschil:  
 
Bedrijventerrein Mies 
Ten opzichte van de vastgestelde grondexploitatie per 1 januari 2016 is sprake van een 
positieve ontwikkeling. Alle gronden zijn nu vrij uitgeefbaar (in bezit van gemeente zonder 
beperkingen) en vanuit de markt is veel interesse in de nog uit te geven bouwrijpe gronden. 
Deze interesse vertaald zich in een versnelling met betrekking tot de nog uit te geven 
gronden, waardoor ook de totale doorlooptijd van de grondexploitatie wordt ingekort. De 
uitgifteprijzen per m2 zijn in overeenstemming met de concept grondprijzennota 2017, 
waarbij een aantal kavels als incourant is bestempeld en hiervan de verkoopprijs is verlaagd. 
Wel is besloten om geen opbrengstenstijging meer toe te passen op de uitgifteprijzen 
(negatief effect in resultaat). Tot slot vallen de kosten per saldo lager uit als gevolg van een 
toegekende subsidie.  
 
Dorpsstraat Mariëndaal (Centrumplan Groesbeek) 
Het tekort van de grondexploitatie voor Dorpsstraat Mariëndaal is toegenomen. Dit is toe te 
rekenen aan de hoger uitvallende planbegeleidingskosten en dat heeft onder meer te maken 
met een juridisch conflict tussen de gemeente en de ontwikkeling (bouwer) van het project. 
Daarnaast blijkt dat extra begeleiding op het werk buiten noodzakelijk is.  
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Spoorlaan (Centrumplan Groesbeek) 
Ook de grondexploitatie voor de Spoorlaan geldt dat het tekort is toegenomen. Dit is per 
saldo het gevolg van de hogere kosten in verband met de realisatie van de 
parkeervoorziening ter plaatse. De geprognosticeerde grondopbrengsten en de 
exploitatiebijdrage zijn, in overeenstemming met de vastgestelde grondexploitatie op 
peildatum 1 januari 2016, in 2016 gerealiseerd.  
 
Markt (Centrumplan Groesbeek) 
Het resultaat van de grondexploitatie voor de Markt is nagenoeg gelijk gebleven. Er is sprake 
van een lichte verbetering als gevolg van een lager uitvallende kostenstijging. De 
uiteindelijke kostenstijging van peildatum 1 januari 2016 naar 1 januari 2017 viel lager uit dan 
aanvankelijk voorzien was.  
 
Kloosterpad West (Centrumplan Groesbeek) 
Ook het resultaat van de grondexploitatie voor Kloosterpad West is nagenoeg gelijk 
gebleven. Er is sprake van een lichte verbetering als gevolg van een lager uitvallende 
kostenstijging. De uiteindelijke kostenstijging van peildatum 1 januari 2016 naar 1 januari 
2017 viel lager uit dan aanvankelijk voorzien was.  
 
Openbare ruimte (Centrumplan Groesbeek) 
Het resultaat van de grondexploitatie voor de openbare ruimte is verbeterd. In de 
vastgestelde grondexploitatie per 1 januari 2016 werd nog rekening gehouden met kosten 
voor tijdelijke maatregelen en beheer. Echter, alle werkzaamheden zijn afgerond en derhalve 
worden dan ook geen kosten meer verwacht. De restant raming komt dan ook ten goede aan 
het resultaat. Wel moet in 2017 nog het restant deel van de subsidie gerealiseerd worden, 
waarna de grondexploitatie per 31.12.2017 afgesloten kan worden.   
 
Drulse Beek 
Het resultaat van de geactualiseerde grondexploitatie is afgenomen. Dit ondanks de 
interesse vanuit de markt voor de woningen. De afname is het gevolg van de gefaseerde 
ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie (verkoop van losse kavels in plaats van in één keer 
afname van bijvoorbeeld tien kavels). Daarmee kan de inrichting van de openbare ruimte niet 
in één stroom plaatsvinden waardoor extra kosten ontstaan. 
 
Hogeweg Bremstraat 
De grondexploitatie voor Hogeweg Bremstraat wordt afgesloten met een positief resultaat 
van in totaal € 6.236 per 31.12.2016. De winst komt ten goede aan het jaarresultaat over 
2016. Het restant budget inrichting openbare ruimte is overgeheveld naar het krediet voor 
werkzaamheden Dries.  
 
Uitbreidingsplan Husenhoff 
De grondexploitatie voor Husenhoff wordt afgesloten met een positief resultaat van in totaal 
€ 15.551 per 31.12.2016. De winst komt ten goede aan het jaarresultaat over 2016. Vanuit 
de gemeente vindt alleen nog toezicht plaats op de inrichting van de openbare ruimte. Deze 
kosten worden ten laste gebracht van de reguliere begroting.  
 
Ooijse Graaf 
De grondexploitatie voor Ooijse Graaf wordt afgesloten met een verlies van € 27.058 per 
31.12.2016. Het verlies wordt ten laste gebracht van het jaarresultaat over 2016. De 
grondexploitatie wordt afgesloten op basis van het besluit om fase 2 niet te ontwikkelen.  
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Hubertushof  
Het resultaat van de grondexploitatie is licht afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het niet 
realiseren van de begrote opbrengstenstijging. De geprognosticeerde grondopbrengsten zijn 
in 2016 gerealiseerd (in vastgestelde grondexploitatie per 01.01.2016 voorzien in 2017). 
Daarmee is de begrote opbrengstenstijging komen te vervallen. De verwachting is dat de 
grondexploitatie per 31.12.2017 afgesloten kan worden (een jaar eerder dan aanvankelijk 
voorzien was). Wel is mogelijkerwijs nog sprake van een risico met betrekking tot mogelijke 
verontreiniging in de geleverde bouwgrond. Het risico is opgenomen in de risicoparagraaf 
van de gemeente.  
  
Bouwkamp in Ooij 
Het resultaat van de grondexploitatie voor Bouwkamp is gewijzigd. Op het bedrijventerrein is 
nog een laatste kavel in voorraad. Deze kavel is aangemerkt als incourant en de prijs van 
deze kavel daardoor is verlaagd. Eerdere gesprekken met verschillende partijen heeft 
vooralsnog niet geleid tot een koopovereenkomst. Met een lagere prijs is de verwachting dat 
dit kavel sneller kan worden verkocht. 
 
Pastoor van Tielstraat 
Het resultaat van de grondexploitatie voor de Pastoor van Tielstraat is nagenoeg 
ongewijzigd. Het plan betreft de sloop van huurwoningen en de bouw van nieuwe woningen. 
In 2010 is het oorspronkelijke bestemmingsplan in werking getreden. In 2012 is gestart met 
de gefaseerde verkoop van 15 woningen en 2 vrije kavels. Tot op heden loopt de verkoop 
door Oosterpoort nog niet zo voorspoedig als aanvankelijk voorzien was.  
 
 
Uitzettingen korter dan één jaar 15.110 
 
Vorderingen op openbare lichamen 
 

 
 
 
 
Vorderingen op 's Rijks schatkist 
 

 
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 
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Op 15 december 2013 is de wet verplicht 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. De gemeente Berg en Dal heeft een drempel van € 604.000. Wanneer 
het tegoed de drempel overschrijdt 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 2016 heeft Berg en Dal een bedrag van € 810.963 tegoed. 
 
 
Overige vorderingen 

Debiteuren algemene dienst 
 

 
 
 
Dit zijn de openstaande posten per 31 december 2016. Per 7 maart 2017 was hiervan nog € 
2.070.117 te ontvangen. De globale specificatie ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Debiteuren gemeentelijke belastingen 
 

 
 
Van de belastingdebiteuren zal een gedeelte niet invorderbaar zijn. Dit gedeelte is 
opgenomen onder de dubieuze debiteuren. In 2017 gaan wij wederom na hoeveel hiervoor 
benodigd zal zijn en zullen wij deze post bijstellen.  
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De specificatie van de debiteuren gemeentelijke belastingen ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Debiteuren sociale zaken 
 

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

 
Overige vorderingen 
 

 
 
De overige vorderingen zijn nog te ontvangen inkomsten. Hiervoor waren op de balansdatum 
nog geen facturen uitgedaan, of was de beschikking van het ministerie of de provincie nog 
niet ontvangen. 
 
De specificatie van de overige vorderingen ziet er als volgt uit: 
 

Nadere specificaties zijn op de afdeling Bedrijfsvoering aanwezig. 
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Voorziening dubieuze debiteuren 
 

 
 
De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd om het risico van oninbare vorderingen in 
beeld te brengen. De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is gevormd door per 
bestaande subregeling verschillende percentages te hanteren op basis van historische 
gegevens. Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren geven wij in onderstaand 
overzicht weer: 
 

Van de dubieuze debiteuren algemene dienst zal een gedeelte niet invorderbaar zijn. In 2017 
zal een voorstel worden gemaakt voor (gedeeltelijke) afboeking van deze dubieuze 
vorderingen. 
Nadere specificaties zijn op de afdeling Bedrijfsvoering aanwezig. 
 
Liquide middelen 1.266 
 
De stand van de liquide middelen luidt: 
 

 
Nadere specificaties zijn op de afdeling Bedrijfsvoering aanwezig. 
In 2017 zal een aantal bankrekeningnummers worden opgeheven. 
 
Overlopende activa 203 
 
Dit bedrag zijn vooruitbetaalde bedragen.  

 
Nadere specificaties zijn op de afdeling Bedrijfsvoering aanwezig. 
 



gemeente Berg en Dal   157 van 194   Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Passiva 
 
Eigen vermogen 52.847 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 
 

 
 
Het verloop van de reserves in 2016 is in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. 

* Dit betreft de standen per 31-12-2016 op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten. 
Reeds genomen besluiten, die nog niet geleid hebben tot werkelijke uitgaven en inkomsten 
zijn hierin dus niet meegenomen. 
 
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 en het opheffen van 
diverse reserves. De berekende rente van € 300.516 wordt aan de algemene reserve 
toegevoegd. Deze reserve wordt bij het bepalen van het weerstandsvermogen afgezet tegen 
de risico´s. In 2016 is in de algemene uitkering € 1.570.005 ontvangen voor de gemeentelijke 
herindeling. Dit bedrag is volledig toegevoegd aan de algemene reserve. De onttrekkingen 
betreft de geraamde dekking van diverse uitgaven en projecten in totaal voor € 2.650.820. 
Dit betreft onder andere het project naamswijziging Berg en Dal, het project verduurzaming 
van schoolgebouwen, kosten bovenformatief 2016 en dotaties aan de reserves 
parkeergarage, WMO-jeugd en ODRN.  
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Vaste algemene reserve 
De reserve is 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, bijvoorbeeld in 
het kader van het sociaal domein 
3. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen (wijzigingen in Bbv, beleidswijzigingen Den Haag). Voor 
deze reserve hanteren we een bedrag van € 500 per inwoner.  Dat betekent dat er minimaal 
€ 500 x 34.574 = € 17.287.000 gereserveerd moet blijven. De rente wordt aan de exploitatie 
toegevoegd, daardoor is deze reserve niet vrij besteedbaar. 
 
Reserve rekeningresultaat 
De bestemmingsreserve rekeningresultaat is ontstaan bij het vaststellen van de 
jaarrekeningen van de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en 
Groesbeek. In 2016 is een bedrag toegevoegd van € 250.000. Dit bedrag komt van het 
krediet Marktplein in Groesbeek. Verder is een gedeelte van het rekeningresultaat 2015 
toegevoegd. 
 
Bestemmingsreserves 
 
Reserve exploitatietekort parkeergarage Dorpsstraat 
Het doel van de reserve is het dekken van de exploitatiekosten van de parkeergarage 
Dorpsstraat. In 2016 is de geraamde dotatie van € 673.701 toegevoegd en is  € 95.231 
onttrokken. 
 
Reserve vervangingsinvestering parkeergarage Dorpsstraat 
Het doel van de reserve is het dekken van toekomstige investeringen voor het onderhoud 
aan de parkeergarage Dorpsstraat. In 2016 is de geraamde dotatie van € 35.781 toegevoegd 
aan de reserve. 
 
Reserve onderhoud gymzalen 
Deze reserve is ontstaan door het samenvoegen van de voorzieningen onderhoud gymzalen 
en onderwijs uit de voormalige gemeentes. Het doel van de reserve is het dekken van de 
kosten voor groot onderhoud van de gymzalen en de egalisatie van de exploitatiekosten over 
een langere periode. In 2016 is de geraamde dotatie van € 36.000 toegevoegd aan de 
reserve. 
 
Reserve attributen sportcomplexen 
Deze reserve is ontstaan door het samenvoegen van de voorzieningen onderhoud 
sportaccommodaties uit de voormalige gemeentes. Het doel van de reserve is het dekken 
van de kosten voor het vervangen van attributen van de sportaccommodaties (voetbalclubs) 
en het egaliseren van de exploitatiekosten over een langere periode. In 2016 is er niets aan 
de reserve toegevoegd of onttrokken. 
 
Reserve aankoop kunstwerken 
Deze reserve komt voort de reserve aankoop kunstwerken uit de voormalige gemeente 
Groesbeek. Deze is in het verleden gevormd door een bijdrage vanuit investeringskredieten. 
De reserve dient ter dekking van kosten in het kader van aankoop en onderhoud van 
kunstwerken in de gemeente. In 2016 is er niets aan de reserve toegevoegd of onttrokken. 
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Reserve natuur en landschap 
De reserve is ontstaan op basis van een raadsbesluit van de voormalige gemeente 
Groesbeek. Het doel van de reserve is 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. 
Tekorten en overschotten worden via deze reserve verrekend. In 2016 is € 35.030 
toegevoegd aan de reserve. 
 
Reserve groenblauwe diensten 
De reserve is ontstaan op basis van een raadsbesluit. Het doel van de reserve is het dekken 
van de kosten voor de uitvoering van het project Groen-Blauwe diensten. In 2016 is de 
subsidie van de provincie Gelderland voor wat betreft de Groen-Blauwe dienst van de 
voormalige gemeente Ubbergen afgerekend. Er is een bedrag van € 798.935 toegevoegd 
aan de reserve. Ook de rente (€ 10.329) is aan de reserve toegevoegd. In 2016 is € 45.966 
onttrokken om de exploitatiekosten van het project te dekken. 
 
Reserve WMO 
In 2016 is € 210.000 onttrokken voor de investeringsbijdrage aan de buurtkamer in kulturhus 
Beek. 
 
Reserve jeugd en Wmo 
Het doel van deze reserve is het dekken van de exploitatierisico's die samenhangen met de 
nieuwe taken binnen het Sociaal Domein (WMO en jeugdwet). In 2016 is de geraamde 
dotatie van € 746.000 toegevoegd aan de reserve. Daarnaast is in 2016 € 1.786.970 
toegevoegd aan de reserve. 
 
Reserve exploitatietekort Kulturhus den Ienloop 
De reserve is ontstaan op basis van een raadsbesluit in de voormalige gemeente Millingen 
aan de Rijn. Het doel van de reserve is het dekken van het verwachte exploitatietekort van 
Kulturhus den Ienloop in Millingen aan de Rijn. In 2016 is € 115.138 onttrokken om de 
exploitatielast te dekken. 
 
Reserve egalisatiebijdrage ODRN 
De reserve is ontstaan op basis van een raadsbesluit met een bijdrage uit de algemene 
reserve. Het doel van deze reserve is het egaliseren van de bijdrage aan de ODRN. In 2016  
is de geraamde dotatie van € 300.000 toegevoegd. Daarnaast is € 75.896 onttrokken om een 
deel van de exploitatielast te dekken. 
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Reserve lopende projecten (gelabeld) 
De reserve is ontstaan op basis van een raadsbesluit. Het doel van de reserve is het dekken 
van de uitgaven aan lopende projecten, waarvoor de raad krediet beschikbaar heeft gesteld. 
Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per investering weergegeven: 

 
 
Reserve kapitaallasten 
De reserve is ontstaan op basis van een raadsbesluit. Het doel van de reserve is het dekken 
van de kapitaallast van geactiveerde activa (investeringen). In 2016 is € 878.242 uit de 
reserve gehaald. Er is een bedrag van € 130.000 toegevoegd aan de reserve voor het 
dekken van investeringen in sporthal De Duffelt. Daarnaast is de rente (€ 456.896) aan de 
reserve toegevoegd. 
 
Reserve opleidingen personeel 
Deze reserve is ontstaan uit de reserve opleiding personeel van de voormalige gemeente 
Groesbeek. In 2016 is € 120.712 uit de reserve onttrokken om de uitgaven voor opleiding en 
ontwikkeling van het personeel te dekken. 
 
 
Gerealiseerd resultaat 
 

 
 
Het resultaat is als zodanig op de balans opgenomen. 
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Voorzieningen 
 
Het verloop van de voorzieningen in 2016 is weergegeven in onderstaand overzicht. 
 

 
 
Voorzieningen ten behoeve van verplichtingen en/of risico's 
 
Voorziening pensioenverplichtingen voormalige wethouders 
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen van de voormalige gemeenten. Het doel van 
de voorziening is het afdekken van de pensioenverplichtingen van (voormalige) wethouders. 
De dotatie in 2016 is € 408.191 en daarmee is de voorziening op het per 31 december 2016 
noodzakelijke peil gebracht. De onttrekking van € 213.574 is de uitbetaling 
pensioenverplichting aan de voormalige bestuurders. 
 
Voorziening voormalig personeel 
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen van de voormalige gemeenten. Het doel van 
de voorziening is het dekken van uitgaven van voormalig personeel. De onttrekking in 2016 
van € 68.428 betreft de uitbetaling wachtgeldverplichtingen en andere verplichtingen van 
voormalig personeel. De dotatie in 2016 is € 98.000. Dit is een storting uit het 
herinrichtingskrediet in verband met het vervroegd pensioen/einde dienstverband van twee 
medewerkers. 
 
 



gemeente Berg en Dal   162 van 194   Jaarverslag en jaarrekening 2016 

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 2016 
van € 3.926 betreft de uitbetaling 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 2016 is er een uitspraak van 
de fiscus ontvangen dat we geen recht hebben op het verschil tussen inkoop- en verkoop-
BTW van het leerlingenvervoer. Het volledige saldo van € 112.796 is in 2016 onttrokken en 
wordt terugbetaald aan de belastingdienst. 
 
Voorzieningen ten behoeve van lastenegalisatie 
 
Voorziening onderhoud gemeentewerf 
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De 
voorziening is ontstaan uit de voormalige gemeenten en heeft tot doel de onderhoudskosten 
van de gemeentewerven te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven volgens de 
onderhoudsplanning. In 2016 is € 70.343 uitgegeven voor diverse onderhoudskosten. De 
functionele dotatie in 2016 is € 24.152. 
 
Voorziening onderhoud gemeentehuis 
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De 
voorziening is ontstaan in de voormalige gemeente Groesbeek en heeft tot doel de 
onderhoudskosten van het gemeentehuis te egaliseren. De onttrekking betreft de uitgaven 
volgens de onderhoudsplanning. In 2016 is € 55.551 uitgegeven voor diverse 
onderhoudskosten. De functionele dotatie in 2016 is € 92.541. 
 
Voorziening onderhoud Trouwzaal 
Deze voorziening maakt deel uit van de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten. De 
voorziening is ontstaan in 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 2016 is € 5.985 uitgegeven voor diverse 
onderhoudskosten. De functionele dotatie in 2016 is € 3.133. 
 
Voorziening onderhoud wegen 
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen 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 € 1.219.420 betreft de 
uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2016 is € 1.019.865. 
 
Onderhoud openbare verlichting 
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen 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 € 503.210 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De 
functionele dotatie in 2016 is € 292.132. 
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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 
onderhoudsplanning met betrekking tot het onderhoud aan gebouw en installaties. De 
onttrekking van € 45.335 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De 
functionele dotatie in 2016 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 € 1.033 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De 
functionele dotatie in 2016 bedraagt € 3.101. 
 
Voorziening onderhoud 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 € 60.794 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. Tevens is 
€ 188.748 onttrokken voor aanpassing van het gebouw. 
 
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 € 2.089 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De 
functionele dotatie in 2016 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. In 2016 
heeft geen onttrekking en dotatie plaatsgevonden. 
 
Voorziening 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 2016 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 € 3.947 betreft de uitgaven op 
basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2016 bedraagt € 100. 
 
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. De functionele dotatie in 2016 bedraagt € 100. 
 
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. De onttrekking van € 5.253 betreft de dekking voor uitgaven met betrekking tot het 
schilderwerk/onderhoud. 
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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 2016 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. De 
functionele dotatie in 2016 bedraagt € 2.902. 
 
Voorziening onderhoud 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 2016 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. 
 
Voorziening speeltoestellen 
De voorziening is ontstaan uit de voorzieningen 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 
€ 69.176 betreft de uitgaven op basis van de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 
2016 bedraagt € 48.093. 
 
Voorziening onderhoud De Mallemolen 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Mallemolen uit de voormalige 
gemeente Groesbeek. Het doel is de dekking van de uitgaven volgens de 
onderhoudsplanning voor het onderhoud aan Cultureel Centrum  De Mallemolen. De 
onttrekking van € 49.854  betreft de uitgaven die zijn gedaan in 2016 volgens de 
onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2016 is € 25.981. 
 
Voorziening Kloosterstraat 7-9 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Kloosterstraat 7-9 uit de voormalige 
gemeente Groesbeek.  Het doel is dekking van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning 
voor het gebouw. De onttrekking van € 34.419 betreft de uitgaven die zijn gedaan in 2016 
volgens de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2016 is € 8.474. 
 
Voorziening onderhoud De Ubburch 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud De Ubburch uit de voormalige 
gemeente Ubbergen. Het doel is dekking van de uitgaven volgens de onderhoudsplanning 
voor het onderhoud aan dorpshuis De Ubburch. De onttrekking van € 348 betreft de uitgaven 
die zijn gedaan in 2016 volgens de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2016 is € 
18.407. 
 
Voorziening onderhoud Den Ienloop 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Den Ienloop uit de voormalige 
gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is dekking van de uitgaven volgens de 
onderhoudsplanning voor het onderhoud aan kulturhus Den Ienloop. De onttrekking van 
€ 817 betreft de uitgaven die zijn gedaan in 2016 volgens de onderhoudsplanning. De 
functionele dotatie in 2016 is € 20.000. 
 
Voorziening onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud gebouw begraafplaats uit de 
voormalige gemeente Groesbeek. Het doel is dekking van de uitgaven volgens de 
onderhoudsplanning. De onttrekking van € 2.636 betreft de uitgaven die zijn gedaan in 2016 
volgens de onderhoudsplanning. De functionele dotatie in 2016 is € 6.900. 
 
 
 
 



gemeente Berg en Dal   165 van 194   Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Voorziening onderhoud aula begraafplaats Vossengraaf 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud Aula begraafplaats uit de 
voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is dekking van de uitgaven volgens de 
onderhoudsplanning. De onttrekking van € 1.652 betreft de uitgaven die zijn gedaan in 2016 
volgens de onderhoudsplanning. 
 
Voorziening onderhoud begraafplaats Vossengraaf 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud begraafplaats uit de voormalige 
gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is dekking van de uitgaven volgens de 
onderhoudsplanning. In 2016 heeft geen dotatie of onttrekking plaatsgevonden. 
 
Voorziening onderhoud drenkelingen begraafplaats 
De voorziening is ontstaan uit de voorziening onderhoud drenkelingenbegraafplaats uit de 
voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. Het doel is dekking van de uitgaven volgens de 
onderhoudsplanning. De onttrekking van € 682 betreft de uitgaven die zijn gedaan in 2016 
volgens de onderhoudsplanning. 
 
Voorziening egalisatie riolering 
Deze voorziening is ontstaan door samenvoeging van de voorzieningen 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 2016 is het tekort van € 247.165 uit 
de voorziening gehaald. 
 
 
Geldleningen op lange termijn 25.243 
 

 
 

 
 
De totale betaalde rente voor geldleningen op lange termijn in 2016 is € 759.296. 
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Kortlopende schulden 
 
Kasgeldlening 5.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Banksaldi 333 
 

 
 
 
Overige kortlopende schulden 8.654 
 

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

 
 
In 2017 gaan we na of de hierboven opgenomen posten nog zijn verschuldigd. Een 
specificatie is op de afdeling Bedrijfsvoering beschikbaar. De afwikkeling verloopt normaal. 
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Vooruitontvangen bedragen 1.286 
 

 
 
Hieronder vindt u de specificatie van de stand per 31 december 2016. 
 

 
 
 
Overige overlopende passiva 1.233 
 

 
 
De specificatie van de stand per 31 december 2016 is als volgt: 
 

 
 
De afwikkeling verloopt normaal. 
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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. 
 

 
 
* Sinds 1995 staat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (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 het 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. Daarom zijn de risico’s voor het kleine deel van de 
leningen waarvoor de gemeente nog garant staat zeer klein. Veel woningen zijn 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. 
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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. 
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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.  
 
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 
 

 
 
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. Het doel van de WNT is het tegengaan van 
bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. 
Op grond van de WNT mag in 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) 
publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2016 neer op  
€ 179.000 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 2016 alleen dan 
boven het bezoldigingsmaximum komt indien de som van de drie componenten meer 
bedraagt dan € 179.000. 
 
De gemeente Berg en Dal heeft in 2016 geen bezoldiging verstrekt aan functionarissen die 
hoger is dan de maximale norm. 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 Looijen J.W. v.d. Velde E. 
v. Workum 

J.A.M. 

Functiegegevens  Gemeente-

secretaris  

Directeur-

bedrijfsvoering 

Griffier 

Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 0,89 

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

Individueel WNT- maximum* 179.000 179.000 159.310 

Beloning 105.487 99.572 74.186 

Belastbare onkostenvergoedingen 5.399 4.090 3.066 

Beloningen betaalbaar op termijn 13.750 12.371 8.644 

Subtotaal 124.636 116.032 85.895 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 

Totaal bezoldiging 124.636 116.032 85.895 

 

 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-
bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in 
kalenderdagen. 
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Begrotingsrechtmatigheid 
 
De begrotingsrechtmatigheid wordt bezien binnen het totaal van een programma. Volgens 
het Platform Rechtmatigheid behoeft alleen de lastenkant in de rechtmatigheidstoets voor 
het begrotingscriterium betrokken te worden. Volgens de bepalingen van de gemeentewet 
(artikel 189, lid 3) is alleen voor de lasten een begroot maximum vastgelegd. Het 
normenkader is daar ook op ingericht. De raad autoriseert het college op 
programmaniveau. Blijven de lasten binnen het totaal van het programma dan zijn deze 
rechtmatig. De mutaties en (afwijkende) activiteiten die zich binnen een programma 
hebben voorgedaan zijn toegelicht in het verslag over de uitvoering van de programma's. 
 
Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld. 
V = onrechtmatig maar telt niet mee in oordeel 
X = onrechtmatig en telt wel mee in oordeel 
 
Programma 1 Dienstverlening, bestuur en veiligheid 
Overschrijding van het lastenbudget van dit programma. 
V = De overschrijding is ontstaan door: 
- een extra storting in de voorziening voor wethouderspensioenen. 
- kosten die nog gemaakt zijn voor de herindeling. Hier staat een bijdrage uit de algemene 
reserve tegenover. 
- hogere doorbelasting van uren, wat voordelen oplevert binnen de overige programma's. 
 
Programma 2 Openbare ruimte 
V = De overschrijding is ontstaan door een kredietbijdrage (aanleg rotonde Nieuweweg) 
welke via de exploitatie is verwerkt. Hier staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten 
tegenover. 
 
Programma 3 Wonen en werken 
V= De overschrijding is ontstaan door de mutatie in de boekwaarde van de complexen van 
de grondexploitatie. Bij de baten staat hier een hoger bedrag dan begroot tegenover. 
 
Programma 4 Maatschappelijke zaken 
Geen overschrijding van het lastenbudget van dit programma. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
Geen overschrijding van het lastenbudget van dit programma. 
 
Overschrijding kredieten 
Programma 2 Openbare ruimte 
Overschrijding op het krediet" aanpassing Altena-Hettsteeg". 
Belangrijkste reden van de overschrijding is met name de kosten voor juridische procedures. 
Al geruime tijd zijn we namelijk in kostbare procedures beland met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). 
We zijn inmiddels in de laatste fase beland. Het ziet er naar uit dat we op korte termijn ( 
eerste helft 2017) overeenstemming bereiken met betrokken partijen. Meteen hierna volgt 
verantwoording aan de gemeenteraad. 
 
Overschrijding op het krediet "reconstructie Heerbaan Millingen aan de Rijn" 
Overschrijding is met name een gevolg van een langere ontwerpfase en realisatiefase. 
Voor dit project ligt op dit moment een concept-evaluatienota klaar, die binnen de organisatie 
nog beoordeeld moet worden. De definitieve nota wordt daarna voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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Programma 3 Wonen en werken 
Krediet "aanschaf containers t.b.v. harmonisatie" 
In 2016 is geïnvesteerd in containers voor de harmonisatie van het afvalbeleid (onder andere 
raadsvoorstel afvalstoffenverordening 2017, 8 december 2016). Er is hiervoor niet apart een 
krediet gevoteerd. Maar in de begroting vanaf het jaar 2017 is rekening gehouden met de 
kapitaallasten die hieruit voortkomen. 
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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 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
A.  Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van gemeente Berg en Dal te Groesbeek gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel:  

 geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva 
van gemeente Berg en Dal op 31 december 2016 in overeenstemming met Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 
2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen zoals opgenomen in 
het ‘Normenkader Berg en Dal 2016’ dat is vastgesteld door de Raad op  
9 maart 2017. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de programmarekening 2016; 
2 de balans per 31 december 2016; 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen; 
4 Verantwoordingsinformatie SiSa over specifieke uitkeringen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado), het ‘Normenkader Berg en Dal 2016’ dat is vastgesteld door de Raad op 
9 maart 2017 en de Regeling controleprotocol WNT 2016 (Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van gemeente Berg en Dal zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 
Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op € 896.000, waarbij de bij onze controle toegepaste 
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale 
lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.  
 
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening 
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook 
bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen 
WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling 
controleprotocol WNT 2016. 
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B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere 
informatie, die bestaat uit: 

 het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad 
voor de jaarrekening 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal is 
verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het BBV. Het College van Burgemeester en Wethouders is ook 
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de 
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
de verordeningen van de gemeente zelf, zoals opgenomen in het ‘Normenkader Berg en Dal 
2016’. 
 
In dit kader is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de 
naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
De Raad is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet 
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de gemeente. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het ‘Normenkader Berg en Dal 2016’, de Regeling 
Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
 
Onze controle bestond onder andere uit: 
 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot 

stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze 

risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 

kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de gemeente; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 

alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 

stand zijn gekomen.  

Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Breda, 28 juni 2017 
Baker Tilly Berk N.V. 
  
 
  
mw. drs. R.G. de Kort RA  
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Aan de gemeenteraad,

Voorstel
1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen.
2. Het voordelige saldo van € 893.000 minus het naar 2017 overgehevelde budget van 

€ 551.000, ofwel een bedrag van € 342.000 toe te voegen aan de reserve Jeugd en 
Wmo.

3. Daarnaast een bedrag van € 1.141.000 overhevelen naar 2017. Op basis van reeds 
genomen besluiten wordt dit bedrag volledig gedekt uit verschillende reserves en 
voorzieningen.

1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2016 (Jaarverslag en Jaarrekening 2016) aan. Met deze 
documenten verantwoorden wij ons als college aan uw raad over de uitvoering van de 
Programmabegroting 2016. Bij de Voorjaarsnota 2016 en de Najaarsnota 2016 bent u 
tussentijds geïnformeerd over het verloop van de begroting.

Het rekeningsaldo over 2016 is € 893.000 voordelig. Bij de Najaarsnota 2016 gingen we nog uit 
van een voordelig saldo van € 52.000. Dit voordelige saldo is door het raadsbesluit van 24-11-
2016 over de ontvlechting van de grondexploitatie centrum Groesbeek gestegen tot een saldo 
van € 60.000.
Het werkelijke saldo is dus € 833.000 voordeliger dan begroot. We hebben dit verschil nader 
toegelicht in de jaarstukken. Dit verschil heeft zowel voordelige als nadelige oorzaken, waarbij 
het vaak gaat om aanzienlijke bedragen. Uitschieters hierbij zijn onder meer de meevallers op 
de bijstandsverlening (€ 375.000), de algemene uitkering (€ 301.000) en de kosten voor 
huishoudelijke hulp (€ 738.000). Daar staat tegenover dat we geen bijdragen nodig hebben 
gehad uit de reserve rekeningresultaten (€ 606.000) en de algemene reserve (€ 751.000).
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De accountant is nog bezig met het controleren van onze jaarstukken. De bevindingen van de 
accountant worden met de accountant besproken in de auditcommissie. Het verslag van 
bevindingen van de accountant zal na ontvangst voor u ter inzage worden gelegd.

In de volgende tabel ziet u de begrote en werkelijke saldi 2016 per programma en in totaal.

Voor een globale verklaring van de verschillen verwijzen wij u naar de samenvatting in de 
jaarstukken van 2016 vanaf pagina 9. Voor meer details verwijzen wij u naar de 
programmaverantwoording vanaf pagina 19.

2. Beoogd effect
De gemeenteraad in staat te stellen om de controlerende taak te vervullen.

3. Argumenten
1.1 Decharge college
Door het vaststellen van de jaarstukken 2016 verleent u decharge aan het college.

2.1 Budgetoverheveling van € 551.000
In de raadsvergadering van 20 april heeft u besloten een deel van het voordelig saldo van 2016 
van € 551.000 al over te hevelen naar 2017. Het gaat hier om activiteiten die in 2016 geraamd 
waren, maar nog niet (volledig) uitgevoerd. 

2.2 Bestemming van € 342.000
De kosten voor huishoudelijke hulp laten een fors voordeel van € 738.000 zien. Dit wordt vooral 
veroorzaakt doordat het van het rijk ontvangen geld nog niet is uitgegeven. Om hiervoor zoveel 
mogelijk geld beschikbaar te houden stellen wij voor om het nog nader te bestemmen saldo van 
€ 342.000 te storten in de reserve Jeugd en Wmo.

3.1 Overheveling naar aanleiding van reeds genomen besluiten
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In 2016 heeft u verschillende budgetten beschikbaar gesteld inclusief een concrete dekking uit 
een reserve of voorziening. Een aantal activiteiten hiervan is in 2016 niet (volledig) uitgevoerd. 
Vanwege de (begrotings)rechtmatigheid moeten zowel het budget als de dekking overgeheveld 
worden naar 2017. Het gaat hier om een totaal bedrag van € 1.140.850. Op basis van de 
genomen besluiten vindt de dekking voor € 208.850 plaats uit de reserve lopende projecten, 
voor € 742.000 uit de algemene reserve en voor € 190.000 uit de voorziening egalisatie 
rioolheffing. Zie onderstaande tabel.

Tabel: Budgetneutrale overheveling Bedragen x € 1.000

Dekking uit reserve lopende projecten
Toeristische bebording 55
Bijdrage ISV-project Schoolstraat/Jan Arntzstraat Kekerdom 62
Aanpassingen hoofdgebouw museum Orientalis 50
Inrichting wmo-ruimtes 42

209

Dekking uit algemene reserve
Verduurzamingsprojecten schoolgebouwen en MFA's 93
Subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum 590
Harmonisatie accommodatiebeleid 32
Project Gezond in de Stad 2014-2016 27

742

Voorziening riolering
Groot onderhoud rioolinlaten 190

190

Totaal 1.141

Nadere toelichting

Toeristische bebording
Voor het aanpassen en uniformeren van bebording met verwijzing naar toeristische 
voorzieningen is € 55.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering zal plaatsvinden in 2017. Dekking 
vindt plaats uit de reserve lopende projecten.

Bijdrage ISV-project Schoolstraat/Jan Arntzstraat Kekerdom
Het project is deels uitgevoerd. In 2017 rekenen we de ISV-bijdrage af met Oosterpoort.
Hiervoor wordt een apart raadsvoorstel opgesteld. Dekking vindt plaats uit de reserve lopende projecten. 
Het gaat hier om een bedrag van € 61.500, dat naar 2017 overgeheveld kan worden.

Aanpassingen hoofdgebouw museum Orientalis
Het voortbestaan van museumpark Orientalis is onzeker. De geplande aanpassingen aan het hoofdgebouw 
zijn eerst uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen. Orientalis heeft daarna een nieuwe visie opgesteld en heeft 
recent een hernieuwd verzoek ingediend voor een alternatieve aanwending van het bedrag van € 50.000. 
Dit bedrag kan overgeheveld worden naar 2017. Dekking vindt plaats uit de reserve lopende projecten.
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Inrichting wmo-ruimtes
Voor de inrichting van ruimtes voor inloop en ontmoeting is € 50.000 beschikbaar gesteld. 
Hiervan is € 8.000 uitgegeven. Het restant van € 42.000 zal in 2017 worden ingezet, en kan dus 
overgeheveld worden. Ook hier vindt de dekking plaats via de reserve lopende projecten.

Verduurzamingsprojecten schoolgebouwen en MFA’s
Een aantal verduurzamingsprojecten van de scholen en multifunctionele gebouwen (MFA) uit
de oude gemeente Ubbergen wordt uitgevoerd. Het restant budget bedraagt € 93.000. Dit kan 
overgeheveld worden naar 2017. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve.

Subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum
Van gemeentewege is een subsidie van € 600.000 toegezegd, waarover de voormalige gemeente 
Groesbeek eind 2014 al heeft besloten. Dekking vindt plaats via de algemene reserve. Er is inmiddels al 
een voorschot van € 10.000 betaald aan het museum. Het restant van € 590.000 wordt overgeheveld naar 
2017. 
In 2016 is ook een voorschot van € 100.000 ter beschikking gesteld voor het inhuren van een architect 
voor de nieuwbouw. Dit heeft in 2016 nog niet geleid tot kosten. Dat zal in 2017 gebeuren.

Harmonisatie accommodatiebeleid
U heeft € 40.000 beschikbaar gesteld voor inhuur van externe ondersteuning voor de
harmonisatie van het accommodatie- en subsidiebeleid. Besloten is deze lasten te dekken uit
de algemene reserve. In 2017 ronden we de privatisering van de sportvelden af. Daarom kan het restant 
van € 32.000 overgeheveld worden naar 2017.

Project Gezond in de Stad (GIDS) 2014-2016
In 2016 zijn niet alle GIDS-gelden opgebruikt. Een bedrag van € 45.000 is nog over. Dit zijn
tevens overgehevelde GIDS-gelden uit de jaren 2014 en 2015. Dit komt omdat we het plan van
aanpak pas in januari 2016 hebben vastgesteld. 2016 is vooral gebruikt om met inwoners en 
sociale teams te bekijken wat nodig is, om gezondheidsachterstanden bij inwoners weg te 
werken. Uitvoering is daardoor voor een groot deel nog niet gestart en vindt plaats in 2017. Wij 
stellen voor om € 45.000 van het budget over te hevelen naar 2017. Voor een deel (€ 27.000) 
wordt dit gedekt uit de algemene reserve. Het overige deel hebben we reeds meegenomen met 
het raadsvoorstel van april.

Groot onderhoud rioolinlaten
Voor het reparatiebestek 2015 en voor het inlopen van de achterstand groot onderhoud van de 
vervanging van rioolinlaten is € 410.000 beschikbaar gesteld. Deze werkzaamheden worden in 
2017 afgerond. Het restant budget (€ 190.000) kan overgeheveld worden naar 2017. Dekking 
vindt plaats uit de voorziening egalisatie rioolheffing.

4. Kanttekening
Nog geen controleverklaring accountant
Zoals eerder vermeld is de accountant nog bezig met de controle. De controlewerkzaamheden 
zijn vertraagd doordat gegevens over het sociale domein later beschikbaar waren.
Mocht de accountantscontrole leiden tot wijziging van de jaarstukken dan zullen wij een erratum 
aan de jaarstukken toevoegen en dit tegelijk met de controleverklaring aan u toezenden.
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Inzet reserves
Zoals we in de inleiding reeds hebben aangegeven hebben wij geen beroep gedaan op de 
reserve rekeningresultaten en de algemene reserve om de exploitatie sluitend te krijgen. In de 
begroting 2016 gingen we er nog van uit dat we in totaal € 1.357.000 nodig zouden hebben om 
de exploitatie 2016 sluitend te krijgen.
Bij het opstellen van de jaarrekening bleek dit niet nodig te zijn, omdat er geen sprake was van 
een tekort. 

5. Communicatie
Wij plaatsen onze jaarstukken op de internetsite programmavan.bergendal.nl.

6. Aanpak/uitvoering
Nadat u de jaarstukken heeft vastgesteld, sturen wij deze toe aan Gedeputeerde Staten.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal
De secretaris, De burgemeester,
E.W.J. van der Velde mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage
Jaarrekening en jaarverslag 2016
Bijlage ter inzage griffier
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De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017;

overwegende dat:
- in het kader van de gemeentewet de gemeenteraad de jaarstukken 2016 dient vast te 

stellen en dat deze vóór 15 juli a.s. ter goedkeuring dienen te zijn verzonden naar de 
Provincie;

- de gemeenteraad op 20 april 2017 heeft besloten om € 551.000 van het saldo 2016 over 
te hevelen van 2016 naar 2017;

b e s l u i t  : 
1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen.
2. Het voordelige saldo van € 893.000 minus het naar 2017 overgehevelde budget van 

€ 551.000, ofwel een bedrag van € 342.000 toe te voegen aan de reserve Jeugd en 
Wmo.

3. Daarnaast een bedrag van € 1.141.000 overhevelen naar 2017. Op basis van reeds 
genomen besluiten wordt dit bedrag volledig gedekt uit verschillende reserves en 
voorzieningen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 15 juni 2017.

De raadsgriffier,    De voorzitter,

J.A.M. van Workum mr. M. Slinkman

Raadsbesluit


