Paragraaf Samenwerkingsverbanden (verbonden
partijen)
Willen jullie voor de Samenwerkingsverbanden waar jullie voor verantwoordelijk zijn in
onderstaande tabel invullen of er sinds het vaststellen van de programmabegroting 2017
wijzigingen zijn op de volgende onderdelen:






organisatieontwikkelingen;
bijdrage van de gemeente aan het samenwerkingsverband;
wijzigingen in onze vertegenwoordiging;
wijziging in afname of toename van het pakket diensten dat we afnemen;
eventuele andere voor college of raad belangrijke ontwikkelingen.

21 april is voor mij de slotdatum om de verzamelde informatie aan Eric Gussekloo aan te
leveren. Mag ik jullie vragen om me de info uiterlijk 18 maart toe te sturen?
Dank, Roel
1. Deelnemingen

1.1. Alliander



1.2 NUVAL platform
(Nuon-platform van oud
Gamog-gemeenten)
1.3 Bank Nederlandse
gemeenten
1.4 Vitens NV
1.5 Twence



1.6 CV Agem (coöperatie)



1.7 Gebiedsonderneming
Laarberg BV







Voorjaarsnota 2017
We ontvangen € 180.000 meer dividend dan
verwacht.
Geen ontwikkelingen.
We ontvangen € 195.000 meer dividend dan
verwacht.
We ontvangen € 50.000 meer dividend dan verwacht.
De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft
besloten dat Twence zich gaat ontwikkelen tot een
duurzaamheidsbevorderaar. Daarnaast is besloten
dat het voor Stadt Münster mogelijk moet zijn om toe
te treden als aandeelhouder.
Op basis van jaarverslag 2016 is de CV AGEM
ontwikkeling en levering op schema. Er zijn geen
bijdrage(afdrachten) meer voorzien. AGEM werkt aan
een eigen verdienmodel. Begin 2017 is de coöperatie
uitgebreid met Achterhoek energieloket BV dat
rechtstreeks door de gemeenten wordt aangestuurd.
Afdracht voor het basis en pluspakket in het jaar 2017
bedragen € 59.393,= en zijn gedekt vanuit het
Energie Uitvoeringsprogramma.
Belangrijke ontwikkelingen zijn plannen voor de
oprichting van Achterhoeks revolverend energiefonds,
bundeling van coöperatie initiatieven, en energie
levering gemeenten.
In het eerste kwartaal van 2017 is overeenstemming
bereikt over de vestiging van het bedrijf Mueller op de
Laarberg. De gebiedsonderneming staat daarbij
garant voor het verkrijgen van provinciale subsidies.
Met de uitgifte is de bestaande plancapaciteit van het
bedrijventerrein nagenoeg ingevuld. Komende



1.8 Gebiedsonderneming
Laarberg CV

periode wordt gewerkt aan het opstellen van een
bestemmingsplan om daarmee in te kunnen blijven
spelen op de verwachte positieve economische
ontwikkelingen. De kwantitatieve en kwalitatieve
behoefte aan (uitbreiding van) bedrijventerreinen
wordt regionaal in beeld gebracht.
Zie hiervoor bij Gebiedsonderneming Laarberg BV

2. Gemeenschappelijke regelingen
2.1 Regio Achterhoek (RA)



2.2 GGD Noord– en Oost
Gelderland (wettelijk)





2.3 Recreatieschap
Achterhoek en Liemers
(RAL)
2.4 Sociale Dienst Oost
Achterhoek (SDOA)






Voorjaarsnota 2017
De gemeenten in de regio Achterhoek oriënteren zich
op doorontwikkeling van de intergemeentelijke
samenwerking. Zodat de gemeente samen nog beter
in staat zijn de huidige en toekomstige vraagstukken
op te pakken. De uitvoeringsagenda Achterhoek2020
uit het voorjaar van 2016 vormt daarvoor het
uitgangspunt. De focus ligt op Smart Werken met de
thema’s Wonen en Bereikbaarheid als
randvoorwaarden. De rol van de Regio Achterhoek
daarbij is het ondersteunen van de poho’s en
Struugroep Achterhoek 2020 die samen
verantwoordelijk zijn voor de realisering van de
Uitvoeringsagenda. De Regio Achterhoek verzorgt
daarbij ook lobby en externe betrekkingen. Op 19 juni
2017 is de derde radenconferentie om de
gezamenlijke gemeenteraden te informeren over de
opbrengst en stand van zaken bij de doorontwikkeling
van de intergemeentelijke samenwerking.
Het rijksvaccinatieprogramma, voor zover uitgevoerd
door de GGD brengt de volgende kosten met zich
mee € 15.500.
Financiering gezondheidszorg statushouders brengt
de volgende kosten met zich mee € 55.000.
Voor beide bedragen krijgen wij een rijksbijdrage. Dus
het is kosten neutraal.
De ontmanteling verloopt voorspoedig. Afronding volgt
als alle rechten zijn verlopen, na 2018.
De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft een flinke
uitbreiding van haar taken gekregen. Door de
liquidatie van Hameland komt een extra doelgroep ter
bemiddeling bij SDOA te liggen. Dit is de groep
medewerkers met een indicatie voor de WSW die te
detacheren is bij reguliere werkgevers. Dit heeft geleid
tot een forse toename van personeel bij SDOA.
Gezien de forse toename zowel in bestand als in
formatie, zien het Dagelijks Bestuur van SDOA en de
drie colleges van de betrokken gemeenten het als
wenselijk dat bepaald wordt of de structuur en
inrichting van SDOA nog past bij de huidige en
toekomstige uitdagingen. Adviesorganisatie Radar
Groep doet een onderzoek hiernaar in opdracht van
de colleges van de drie gemeenten.
De wijzigingen in taken en bevoegdheden leiden tot

2.5 Sociale
Werkvoorzieningschap
Hameland




2.6 Stadsbank OostNederland (SON)
2.7 Veiligheidsregio
Noord Oost Gelderland
(VNOG) (wettelijk)





2.8. Openbaar
Lichaam Crematoria
Twente (OLCT)



2.9.Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers
(ECAL)
2.10. Omgevingsdienst
Achterhoek (ODA)



2.11. Openbaar Lichaam
Vuilverwerking Noord
Oost Achterhoek.





een aanpassing van de WGR overeenkomst.
Hameland wordt geliquideerd. Eind 2016 zijn de te
detacheren SW-medewerkers met een indicatie voor
de WSW overgegaan naar de SDOA. In Hameland
werken nu alleen nog mensen in het kader van
beschut werken binnen. De formatie is daar op
aangepast. De planning is dat Hameland per 1 januari
2018 is geliquideerd. Beschut Werken binnen bestaat
dan nog in de vorm van een overheids BV en zal per 1
juli 2019 opgeheven worden.
De wijzigingen in taken en bevoegdheden leiden tot
een aanpassing van de WGR overeenkomst.
Geen ontwikkelingen.
Per 1 januari 2016 zijn alle clusters opgeheven en
tweede helft 2016 hebben alle medewerkers van de
VNOG een nieuwe functie gekregen.
Er is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling
VNOG vastgesteld waaraan de nieuwe verdeelmodel
is gekoppeld met een ingroeimodel. In 2017 moeten
we € 1.948.152,- betalen. Dit is het eerste ingroei jaar
dat loopt tot en met 2021. We betalen dan op basis
van het huidige prijspeil € 2.245.161,-. In de loop van
de komende jaren zal onze bijdrage worden
geïndexeerd.
Het nazorgplan voor Bellegoor is ingediend bij de
provincie voor beoordeling. De regio Achterhoek heeft
de provincie opdracht gegeven om per 2017 de
praktische uitvoering van de nazorg op zich te nemen.
De formele overdracht zal naar verwachting per 1 juli
2017 plaatsvinden. Als kader geldt dat de overdracht
van het benodigde doelvermogen past binnen de
regionaal opgebouwde voorzieningen. De
gemeenteraden nemen hierover in het tweede
kwartaal 2017 een besluit. Parallel daaraan worden
over diverse aspecten (grondposities, stortgas,
groenbeheer) afspraken uitgewerkt tussen regio,
OLVNOA, provincie en aangelegen bedrijf Groot
Zevert Mestvergisting.
Geen ontwikkelingen.
Er is een jaarrekening overschot over 2016. De
gemeente Berkelland krijgt daarvan in 2017 € 136.759
(mits het AB op 19-6 akkoord gaat) uitbetaald.
Deze bedragen zijn excl. BTW.
Het nazorgplan voor Bellegoor is ingediend bij de
provincie voor beoordeling. De regio Achterhoek heeft
de provincie opdracht gegeven om per 2017 de
praktische uitvoering van de nazorg op zich te nemen.
De formele overdracht zal naar verwachting per 1 juli
2017 plaatsvinden. Als kader geldt dat de overdracht
van het benodigde doelvermogen past binnen de
regionaal opgebouwde voorzieningen. De
gemeenteraden nemen hierover in het tweede
kwartaal 2017 een besluit. Parallel daaraan worden

over diverse aspecten (grondposities, stortgas,
groenbeheer) afspraken uitgewerkt tussen regio,
OLVNOA, provincie en aangelegen bedrijf Groot
Zevert Mestvergisting.
3. Overige Verbonden partijen
3.1. N18

3.2. Stichting Hambroek
3.3. Euregio
3.4. Regiotaxi ZOOV

















Voorjaarsnota 2017
De aanleg van de nieuwe N18 is gestart. Het werk is
vorig jaar door Rijkswaterstaat gegund aan Noaber
18. Inwoners en aan- en omwonenden zijn
geïnformeerd over de werkzaamheden.
De uitvoering van het werk ligt op schema.
Over de consequenties van de nieuwe N18 voor het
onderliggend wegennet is op 25 oktober 2016 voor uw
raad een informatieavond gehouden. Er wordt
momenteel gewerkt aan een voorstel tot aanpassing
van straatnaamgeving en huisnummering,
Verder is in voorbereiding een voorstel tot
afwaardering van het gedeelte van de huidige N18
nabij de bebouwde kom van Eibergen.
Geen ontwikkelingen.
Geen ontwikkelingen
ZOOV-Beheer is een eigen uitvoeringsorganisatie van
en voor zeven gemeenten om per 1 januari 2017 de
diverse wettelijke gemeentelijk vervoerstaken in de
Achterhoek zo slim mogelijk uit te voeren.
Dus waar mogelijk ook om het combineren van:
a. routevervoer,
b. collectief vraagafhankelijke vervoer en
c. openbaar vervoer voor zover dit door de
provincie aan de regio’s is toevertrouwd.
Tegen betaling kan en wil ZOOV (te zijner tijd) ook de
coördinatie verzorgen met en voor lokale
vervoerinitiatieven (zoals bijvoorbeeld de Naoberbus
en de Vlearmoesbus).
Voor het beheersbureau en de centrale draagt elk van
de zeven deelnemende gemeenten 1/7-deel van de
kosten. De kosten van ZOOV-Beheer zijn geraamd
op € 40.000,- per jaar en de ritplanning door de
vervoercentrale op € 75.686,- per jaar. Totaal
€ 115.686,- per jaar.
Het door ZOOV voor Berkelland te verzorgen
taxivervoer is eind 2016 geraamd op € 960.000,- per
jaar voor:
o Wmo-vervoer (voorheen Regiotaxi)/ met het
inhoudelijke, beleidsmatige en financiële
eigenaarschap bij VMK;
o Leerlingenvervoer.
De taxikosten betalen de diverse vakdisciplines uit
eigen budgeten en leggen daarover zelf
verantwoording af.
ZOOV verzorgt nu tegen kostprijs ook Wsw-vervoer
(voorheen Hameland).
Voor het door de provincie aan ZOOV met budget

gemandateerde Openbaar Vervoer (OV) ligt het
inhoudelijke eigenaarschap bij de (regionale)
medewerkers verkeer en vervoer.

3.5. Stichting GovUnited

3.6. Leisurelands ( voormalig
RGV Holding B.V )
3.7. Stichting Achterhoek
Toerisme
3.8. Bestuurlijke
Begeleidingsgroep
Beekvliet-Stelkampsveld
3.9 P10

Aandachtspunten en ontwikkelingen zijn:
 Uitbreiding van OV-functie onder mandaat op voorstel
van de provincie als bevoegd orgaan.
 Meer inzet van de eigen kracht van de inwoners, o.a.
via vervoer door vrijwilligers
 Vervoer voorkomen door wonen en werken (en
dagbesteding) dichter bij elkaar te brengen (in de
eigen woonomgeving).
 Het bestuur van de stichting GovUnited heeft met de
directie van Green Valley Public Solutions BV eind
maart 2017 een principeakkoord bereikt over de wijze
van afdoening van nog uitstaande zakelijke
verplichtingen en rechten. Nadat deze afspraken
formeel zijn vastgelegd zal het bestuur de liquidatie
van de rechtspersoon stichting GovUnited starten.
Naar verwachting zal in het vierde kwartaal 2017 dit
traject volledig zijn afgerond.
 Geen ontwikkelingen




Evaluatie is opgestart en de voorbereidende
besluitvorming voor de komende drie jaren zijn in
gang gezet. Er worden geen noemenswaardige
wijzigingen verwacht in de gemeentelijke bijdrage.
Geen ontwikkelingen.



Geen ontwikkelingen

4. Dienstverleningovereenkomsten

4.1. Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente




Voorjaarsnota 2017
De kernactiviteit van het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente (GBT) is ook het voeren van
bezwaar – en beroepszaken tegen de Leges.
Het GBT voert voor de gemeente Berkelland de
bezwaar- en beroepszaken tegen de Leges.

