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1. ALGEMEEN

Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019 - 2022

3 van 69

1.1. Inleiding
Het coalitieprogramma 2018-2022 “Gewoon doen! Doet u mee?” geeft op hoofdlijnen aan hoe
het nieuw gevormde college, samen met de gemeenteraad en de samenleving, wil werken aan
een mooi, duurzaam en vitaal Bronckhorst. Onze inwoners en u hebben input geleverd voor dit
coalitieprogramma. Dit hebben we verwoord in vier transities:
1. Kwaliteit van de leefomgeving;
2. Duurzaamheid vanuit realisme;
3. Dienstbare overheid;
4. Demografische ontwikkelingen.
En verschillende speerpunten:
● Wonen;
● Zorg en welzijn;
● Economie, ondernemerschap en toerisme;
● Landbouw en landschap;
● Natuur en biodiversiteit;
● Regionale samenwerking;
● Financiën.
In dit Programmaplan geven we aan met welke opgaven we aan de slag gaan in 2019 en wat we
daarmee in de komende jaren willen bereiken. Voor de overige opgaven gaan we onze aanpak
verder ontwikkelen en gebruiken de perspectiefnota's en programmabegrotingen voor de jaren
2020 en verder voor de besluitvorming hierop. Demografie is een onderdeel dat verweven is
in alle programma’s; de demografische ontwikkelingen nemen we te allen tijde mee in onze
afwegingen.
Bij het concretiseren van het Programmaplan heeft u meegedacht over een aantal belangrijke
thema’s. Voor ons leverde dit waardevolle inzichten op. Deze inzichten hebben we verwerkt in dit
Programmaplan of nemen we mee bij het opstellen van de lange termijn plannen. We gaan graag
vaker met u in gesprek over belangrijke vraagstukken in de voorbereiding van raadsvoorstellen.
U heeft ons geholpen om in twee stappen tot een begroting voor 2019 te komen; een
(beleidsarme) Programmabegroting en het Programmaplan met de uitwerking van het
coalitieprogramma. We realiseren ons dat deze werkwijze uniek is en waarderen de ruimte die
we van de raad hebben gekregen om op deze manier te werken.
We zijn helder over de kaders die gelden en de mogelijkheden die we bieden. Met de
doorontwikkeling van Planning & Control en de bijbehorende documenten willen we transparant
en duidelijk zijn over de keuzes die we maken. Met de doorontwikkeling gaan we de komende
periode aan de slag.
Financieel solide
De gemeente Bronckhorst heeft een gezonde financiële positie. De (meerjaren)begroting is
structureel in evenwicht. Daarnaast zijn we in staat om mogelijke financiële en budgettaire
tegenvallers op te vangen. Bij de jaarrekening en bij de Programmabegroting wordt het totale
financiële beeld nader toegelicht in de paragraaf Weerstandvermogen.
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Bepaling begrotingsruimte Programmaplan 2019-2022:
Begrotingsbeeld
Begrotingsbeeld voor programmaplan
Programmabegroting 2019 - 2022
Autonome aanpassingen:
septembercirculaire 2018
2e tussenrapportage 2018 (meerjarig beeld)
Raad en collegebesluiten t/m heden
Totaal autonome aanpassingen:
Begrotingsruimte voor programmaplan 2019-2022
+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort

2019
1.875

2020
2.263

2021
2.732

2022
2.665

-81
-517
-51
-649
1.225

-93
-7
-51
-151
2.112

-189
-7
-51
-247
2.485

-164
-7
-51
-222
2.443

In de diagrammen hieronder ziet u waar we in 2019 de middelen aan besteden en waar de
middelen vandaan komen.

Algemene uitkering
Overige inkomensoverdrachten
Belastingen
Ov.opbrengsten, huren en pachten, leges
Dividend, winstuitkering
Verkoop grond en overige duurzame goederen
Rente
Onttrekking reserves
Renteverdeling

inkomsten € 76.327

Zorg en ondersteuning
Wonen en leefomgeving
Bedrijvigheid en
ontwikkeling
Bestuur
Overhead
Algemene
dekkingsmiddelen
Onvoorzien

uitgaven € 77.487
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Inkomsten en uitgaven in vogelvlucht
Onderstaand ziet u in vogelvlucht de inkomsten en uitgaven. Deze zijn niet één op één te
vergelijken met de diagrammen. De cijfers komen natuurlijk overeen, maar de indeling is gericht
op de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Zo wordt bij de inkomsten hieronder
nog geen rekening gehouden met de onttrekking uit de algemene reserve, zoals in het diagram.
Daarnaast is onder de uitgaven van Bestuur 'organisatie' opgenomen, dit betreft de overhead van
onze gemeente. Dit is ook de informatie die wij opnemen in de media voor de inwoners.
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Besluitvorming
U neemt in dit Programmaplan 2019-2022 besluiten over het begrotingsjaar 2019. Het
begrotingsbeeld voor 2020 tot en met 2022 is informatief van aard, ontwikkelingen in 2019
kunnen leiden tot andere prioriteitstellingen in latere jaren. De structurele uitgaven voor 2019 en
verder blijven binnen de beschikbare begrotingsruimte. Incidenteel geven we in 2019 meer uit,
hiervoor doen we een beroep op de Algemene reserve.
Begrotingsbeeld na programmaplan

2019

2020

2021

2022

Begrotingsruimte

1.225

2.112

2.485

2.443

Voorstellen programmaplan structureel
Voorstellen programmaplan incidenteel
Budgetvraag voorstellen

-925
-1.460
-2.385

-948
-755
-1.703

-1.458
-540
-1.998

-1.457
-535
-1.992

Programmaplan 2019 - 2022 (13 december 2018)
Bijdrage vanuit de Algemene reserve
Programmaplan 2019 - 2022 (13 december 2018)
positief = begrotingsruimte; negatief = begrotingstekort

-1.159
1.159
-

409
409

487
487

450
450

Naast de uitgaven die voorzien zijn in het Programmaplan, zijn we voornemens om in 2019
€ 1,25 mln beschikbaar te stellen ten behoeve van een regionaal fonds voor energietransitie (zie
programma 3B Duurzaamheid). De passende vorm voor dit financiële instrument wordt nader
uitgewerkt en voor besluitvorming afzonderlijk voorgelegd aan de raad.
Behandeling in de raadscommissie vindt plaats op 6 december 2018 en in de gemeenteraad op
13 december 2018.
Hengelo, 13 november 2018
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris,

de burgemeester,

B.J. Drewes

M. Besselink
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1.2. Leeswijzer
Voor u ligt het Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019-2022. Dit plan hebben we in twee
stappen gerealiseerd. Eerst is de Programmabegroting Gemeente Bronckhorst 2019-2022
vastgesteld op 8 november jl. Vervolgens hebben we onze ambities voor 2019 in beeld gebracht
e
in het Programmaplan, wat de 1 begrotingswijziging is. Het Programmaplan is opgebouwd
volgens de opzet van de Programmabegroting zoals u die kent. Net zoals afgelopen jaren
beschrijven we de ambities voor 2019 en eventueel verder. Het is geen uitputtend overzicht van
wat we allemaal doen.
Het Programmaplan bestaat uit twee onderdelen:
● de vier programma’s: Zorg en Ondersteuning, Wonen en Leefomgeving, Bedrijvigheid en
Ontwikkeling en Bestuur (hoofdstuk 2);
● een financiële vertaling van de ambities in deze programma’s (hoofdstuk 3).
Om het Programmaplan eigenstandig leesbaar te maken, vlechten we de resultaten uit de
Programmabegroting Gemeente Bronckhorst 2019-2022 in in het Programmaplan. Onder de kop
"Resultaten Programmabegroting 2019-2022" benoemen we per deelprogramma de resultaten uit
de Programmabegroting waar we ons, naast de beschreven resultaten van het Programmaplan,
voor in zetten. Hiermee geven we inzicht in alle resultaten die we wensen te behalen in 2019 (en
eventueel verder).
In de Programmabegroting Gemeente Bronckhorst 2019-2022 zijn de verplichte paragrafen
opgenomen. Deze wijzigen op basis van het Programmaplan niet. In het Programmaplan wordt
een nieuwe paragraaf toegevoegd die gaat over de klimaatbegroting. Deze paragraaf brengt in
beeld welke invloed beleidskeuzes hebben op het veranderende klimaat. Het maakt inzichtelijk
hoe alle plannen en projecten bijdragen aan de doelstelling en geeft daarmee een doorkijk naar
de toekomst. In de begroting 2020 geven we een verdere invulling aan deze paragraaf. De
paragraaf in het Programmaplan voor 2019 is een eerste aanzet.
Overige leesaanwijzingen
In de financiële overzichten houden we rekening met de budgettaire effecten uit de
septembercirculaire 2018, de 2e tussenrapportage 2018 en recente raads- en collegebesluiten.
Dit leest u op programmaniveau terug bij "Wat mag het kosten".
In de financiële overzichten bij "Wat mag het kosten" staat bij de saldoregel een positief bedrag
voor baten of overschotten en een negatief bedrag voor lasten of tekorten. Voor het verhogen
van de leesbaarheid staan de vermelde cijfers in tabellen en opstellingen in dit Programmaplan in
euro's maal 1.000 tenzij anders aangegeven. De "I" en "S" in de tabellen staan voor "incidenteel"
en "structureel".
Indicatoren zijn onder te verdelen in landelijk vastgestelde monitor indicatoren en
eigen (lokale) indicatoren. De gegevens uit de landelijke indicatoren zijn afkomstig van
www.waarstaatjegemeente.nl waarbij voor kolom "waarde 2019" de peildatum 22-08-2018 is
gehanteerd. Deze site actualiseert periodiek de indicatoren. Deze indicatoren vindt u terug in de
programma's. Het vertalen van ons beleid naar lokale indicatoren vormt een onderdeel van de
doorontwikkeling Planning & Control. Bij de geplande doorontwikkeling betrekken wij de raad.
De bijlagen
In de bijlagen is een totaaloverzicht opgenomen van de kaderstellende beleidsnota's en een
afkortingenlijst.
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2. PROGRAMMAPLAN
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2.1. Programmaplan

Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019 - 2022

10 van 69

2.1.1. Programma 1 ZORG EN ONDERSTEUNING
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Algemeen
In het programma Zorg en Ondersteuning werken we onze ambities uit op het speerpunt
Zorg en Welzijn. Belangrijke kaders vormen het Beleidsplan Sociaal domein 2015 - 2018
(2014), de Regiovisie sociaal domein Achterhoek (2017) en het Beleidsplan mantelzorgbeleid
2018-2021 gemeente Bronckhorst (2017). Sinds 2017 hebben we een tekort op het Sociaal
domein. In 2018 zien we dit tekort oplopen. Vooralsnog zijn we in staat om het tekort uit de
bestemmingsreserve te dekken (zie 3.3.3. Toelichting meerjarenbeeld, overige aandachtspunten
actueel begrotingsbeeld, sociaal domein). Opdracht van de gemeenteraad is om, binnen de
beschikbare budgetten van het Rijk, de taken in het sociaal domein uit te voeren. Belangrijke
opdracht in 2019 is om de transformatie in het Sociaal domein in te zetten, waarbij we adequate
ondersteuning bieden aan onze inwoners binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.
Hiervoor stellen we een nieuw beleidskader op. We zien het beleidskader als "kapstok" voor
de verdere ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma's (bijvoorbeeld de ondersteuning voor
mantelzorgers), voor enkele specifieke projecten (bijvoorbeeld de praktijkondersteuning bij
huisartsen) en voor de reguliere uitvoeringsprocessen (via bijvoorbeeld de sociale teams) die we
als gemeente binnen het Sociaal domein oppakken. We werken toe naar de volgende structuur in
onze plannen:

Het programma is opgedeeld in drie deelprogramma's:
1A Vitale inwoners en samenleving: hierin geven we de ambities weer op het gebied van
universele preventie, collectieve voorzieningen en vrijwilligersveld.
1B Toegang tot passende voorzieningen: het betreft de toeleiding tot passende ondersteuning en
activiteiten van de sociaal teams.
1C Individuele voorzieningen: hierin gaat het om ondersteuning op individueel niveau (maatwerk).
Deze zetten we altijd in samenhang met elkaar in.
Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019 - 2022
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Deelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Dhr. E.W. Blaauw / Dhr. W.W. Buunk
Mw. W. Gouwenberg

Ombuigingsplan Sociaal domein
Maatschappelijke doel
Inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau
Inleiding
In 2015 is voor het Sociaal domein een aantal taken naar de gemeente gedecentraliseerd. Bij de
decentralisaties heeft de raad ons opgedragen om dit budgetneutraal uit te voeren. De afgelopen
jaren hebben we de overschotten op de budgetten in een bestemmingsreserve gevoegd. Sinds
2017 ervaren we een tekort op de budgetten in het Sociaal domein. Zonder gerichte acties lopen
deze tekorten verder op.
Resultaten
Een ombuigingsplan gericht op passende zorg binnen budget gebaseerd op inzichten uit eerdere
analyses en nieuwe onderzoeken.
Omschrijving
In 2019 stellen wij een ombuigingsplan op, waarmee we de tekorten willen ombuigen. Hiervoor
gebruiken we input uit eerdere analyses en uit onderzoeken die al lopen of gestart worden,
waaronder het onderzoek op de tekorten bij jeugd (zie deelprogramma 1C). De uitwerking van
dit ombuigingsplan wordt verwerkt in het te formuleren beleidskader op het Sociaal domein
(zie volgend onderwerp). Bij het opstellen van het ombuigingsplan nemen wij verschillende
mogelijkheden in overweging, waaronder de opbouw van tarieven, beschikkingsvrij werken, het
aansluiten bij landelijke programma's en preventie.
Beleidskader Sociaal domein
Maatschappelijke doel
● Inwoners voelen zich gezond en zelfredzaam
● Inwoners doen actief mee in de samenleving
Inleiding
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet, Wet
maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Er is op basis van het beleidsplan Sociaal
domein 2015-2018 een stevig fundament gelegd met de sociale teams in de verschillende kernen
en de regionale samenwerking. We hebben bereikt dat we onze inwoners kennen en goed
samenwerken met betrokken organisaties. We vinden dat iedereen in Bronckhorst regie moet
kunnen houden op zijn/haar leven en naar eigen vermogen meedoet in de samenleving. Daarbij
hebben we aandacht voor het vormen van een inclusieve samenleving waar het verdrag inzake
de rechten van personen met een handicap (VN) zich op richt. De (fysieke) toegankelijkheid zien
we als onderdeel van zelfredzaamheid. Wij zetten ons in voor het verbinden en ondersteunen
van inwoners. We zorgen voor een passend aanbod voor degenen die niet op eigen kracht mee
kunnen doen.
Resultaten
Vertaling van de Regiovisie Sociaal domein Achterhoek "Samenwerken om elkaar te versterken"
naar een nieuw beleidskader voor het Sociaal domein. Hierin wordt het ombuigingsplan Sociaal
domein verwerkt.
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Omschrijving
Het huidige beleid is toe aan een herijking. We vertalen in 2019 de Regiovisie naar een lokaal
beleidskader voor het Sociaal domein. Wij zien het beleidskader als "kapstok" voor de verdere
ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma's, de projecten en de reguliere uitvoeringsprocessen
die wij als gemeente binnen het Sociaal domein oppakken. In praktijk merken we dat we
nog met verschillende benamingen werken voor verschillende trajecten, zoals programma's,
plannen van aanpak en werkplannen. Het beleidskader is ook bedoeld om hier helderheid in te
verschaffen. Een aantal van deze uitvoeringsprogramma's en projecten wordt in 2019 opgesteld
of geactualiseerd:
- uitvoeringsprogramma voor ondersteuning van (kwetsbare) ouderen;
- ondersteuning van mantelzorgers als onderdeel van het Beleidsplan mantelzorgbeleid (te
beschouwen als uitvoeringsprogramma);
- project (pilot) huisartsen ondersteunen met praktijkondersteuner;
- uitvoeringsprogramma voor de hervorming van de WSW;
- (aangepast) uitvoeringsprogramma voor nieuwkomers.
Het beleidskader heeft een dynamisch karakter.
Vraaggericht werken is een belangrijk uitgangspunt. Ter voorbereiding op het ontwikkelen van het
beleidskader gaan we een analyse uitvoeren naar de toekomstige ondersteuningsvraag van onze
inwoners en mogelijke sturingsmechanismen om inwoners langer zelfredzaam te laten zijn. Voor
de analyse zetten we landelijke en regionale onderzoeken in naar verschillende ontwikkelingen.
Dit vertalen we zoveel mogelijk naar de Bronckhorster situatie en houden rekening met de
demografische ontwikkelingen. De inzichten gebruiken we ook in het ombuigingsplan zoals
hierboven beschreven. Het beleidskader richt zich op adequate ondersteuning binnen de
beschikbare middelen.
Dit resultaat heeft betrekking op het gehele programma 1. Qua inhoud en kosten/baten maakt dit
resultaat ook onderdeel uit van deelprogramma 1B en 1C.
Ondersteuning (kwetsbare) ouderen
Maatschappelijke doel
● Inwoners voelen zich gezond en zelfredzaam
● Inwoners doen actief mee in de samenleving
Inleiding
In Bronckhorst voelen, ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten, minder inwoners zich
(zeer) ernstig eenzaam. Bronckhorst heeft te maken met een sterk vergrijzende samenleving
en dit neemt de komende jaren toe. Hierdoor neemt het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt
mogelijk ook toe. In verband met de vergrijzing verwachten we dat dementie de komende jaren
een belangrijk beleidsaandachtspunt wordt. Om te zorgen dat iedereen kan meedoen in de
samenleving willen we werken aan de preventie en aanpak van eenzaamheidsproblematiek en
aan dementievriendelijkheid.
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Mate van eenzaamheid (bron: GGD, weergegeven in %)
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Resultaten
Een uitvoeringsprogramma voor ondersteuning van (kwetsbare) ouderen.
Omschrijving
We gaan meer inzetten op de ondersteuning van kwetsbare ouderen en het voorkomen van
eenzaamheid. Hoe we dit gaan doen, leggen we vast in een uitvoeringsprogramma, dat we
ontwikkelen samen met maatschappelijke organisaties en andere gemeenten in de regio.
Onderdelen van het programma zijn het bestrijden van eenzaamheid en het bieden van een
vriendelijke en veilige woonomgeving voor mensen met dementie. We zoeken aansluiting bij
bestaande succesvolle initiatieven, die we willen ondersteunen en versterken.
Vrijwilligersveld
Maatschappelijke doel
Inwoners doen actief mee in de samenleving
Inleiding
Ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten zijn er in Bronckhorst veel inwoners vrijwilliger.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor (sport)verenigingen, culturele instellingen en organisaties.
Met vrijwilligerswerk blijven mensen actief, doen zij sociale contacten op en kunnen zij nieuwe
vaardigheden leren. We dagen de samenleving uit om, samen met ons, verantwoordelijkheid en
initiatief te nemen. Daarbij geven we het vrijwilligersveld een extra impuls.
Verhouding vrijwilligers onder de inwoners (bron: GGD, weergegeven in %)
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Resultaten
Vrijwilligersveld versterkt door kennisbevordering bij verenigingen.
Omschrijving
In 2019 zetten we de combinatiefunctionarissen in voor ondersteuning aan verenigingen en
stichtingen. We doen dit onder andere door het organiseren van workshops over bijvoorbeeld
EHBO, communicatie en veranderingen/innovatie. De combinatiefunctionarissen bieden op
verzoek van een vereniging ook deskundigheidsbevordering op andere thema's.
Resultaten Programmabegroting 2019-2022
In dit deelprogramma geven we invulling aan onze ambities voor 2019 op vitale inwoners
en samenleving. In de Programmabegroting die u op 8 november 2018 heeft vastgesteld,
hebben we al een aantal gewenste resultaten over 2019 bepaald. Om een totaal beeld te geven
van de resultaten over 2019 in dit plan, geven we hieronder de aanvullende resultaten uit de
Programmabegroting weer:
Programma
1A

Resultaat
Met het project “Lekker bezig!” wordt samen met inwoners, professionals, verenigingen en het
bedrijfsleven een aanpak voor een gezonde leefstijl ontwikkeld en uitgevoerd.
We voeren lokaal samen met partners een vierjarig plan (2018-2021) voor alcoholmatiging uit.
We ondersteunen gezinnen met inzet van vrijwilligers.
Intensivering van welzijnswerk.

Deelprogramma 1B TOEGANG TOT PASSENDE VOORZIENINGEN
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Dhr. E.W. Blaauw
Dhr. J.H. van Cranenburgh

Passende ondersteuning mantelzorgers
Maatschappelijke doel
● Inwoners doen actief mee in de samenleving
● Inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau
Inleiding
Bronckhorst kent een sterke sociale samenhang waarin mensen voor elkaar zorgen. In
Bronckhorst waren in 2016 ruim 8.000 mantelzorgers die langdurig voor een naaste zorgden en
ruim 1.300 mantelzorgers die langdurig en intensief (meer dan 8 uur per week) zorgden. In totaal
voelden in 2016 bijna 1.000 mantelzorgers zich zwaar belast. We willen een impuls geven aan de
ondersteuning van mantelzorgers.
Resultaten
Passende ondersteuning voor mantelzorgers.
Omschrijving
(Mantelzorg)consulenten uit de sociale teams zetten in op ondersteuning van mantelzorgers. We
stellen passende ondersteuning op het juiste moment beschikbaar waaronder respijtzorg. Het
bereiken van dit resultaat volgt uit de uitvoering van het Mantelzorgbeleid 2018-2021 gemeente
Bronckhorst. Dit beleid is te vergelijken met een uitvoeringsprogramma.
Sociale teams
Maatschappelijke doel
Inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau

Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019 - 2022

16 van 69

Inleiding
De sociale teams hebben in het reguliere uitvoeringsproces in 2017 via verschillende
communicatiekanalen ongeveer 6.600 contacten met inwoners gehad. Daarvan hebben
inwoners 1.150 keer het sociale team op één van de locaties in de kernen bezocht. Uit ons
klantervaringsonderzoek blijkt dat inwoners de wijze van behandeling door de sociale teams over
het algemeen positief beoordelen. Naast tevreden inwoners vinden wij het belangrijk dat wij onze
taken effectief en efficiënt uitvoeren.
Resultaten
Inzicht in en zonodig bijsturing van de werkwijze van de sociale teams.
Omschrijving
Wij gaan onderzoek uitvoeren naar het functioneren van de sociale teams in de gemeente
Bronckhorst. In dit onderzoek kijken wij naar de effectiviteit en efficiëntie van de teams, de
samenwerking met partners in de gebieden en de personele bezetting per domein.
Verder voeren wij een regionaal vergelijkend onderzoek tussen de sociale teams uit. Het
onderzoek biedt inzicht in de organisatie-inrichting en werkwijze binnen de teams van de acht
samenwerkende gemeenten in de regio Achterhoek, specifiek gericht op de toeleiding naar
ondersteuning en zorg. Daarnaast geeft het handvatten, waar mogelijk, om verder door te
ontwikkelen naar harmonisatie. De resultaten van deze onderzoeken gaan wij gebruiken bij de
verdere inrichting en sturing op de uitvoering in het Sociaal domein en kan inzichten bieden voor
het ombuigingsplan.
Resultaten Programmabegroting 2019-2022
In dit programma geven we invulling aan onze ambities voor 2019 op toegang tot passende
voorzieningen. In de Programmabegroting die u op 8 november 2018 heeft vastgesteld, hebben
wij al een aantal gewenste resultaten over 2019 bepaald. Om een totaal beeld te geven van
de resultaten over 2019 in dit plan, geven wij hieronder de aanvullende resultaten uit de
Programmabegroting weer:
Programma
1B

Resultaat
Er is meer bekendheid over onafhankelijke cliëntondersteuning onder inwoners.
Faciliteren van verenigingen ter invulling van hun maatschappelijke rol via het project
‘Georganiseerd vrijwilligersveld’.

Deelprogramma 1C INDIVIDUELE VOORZIENINGEN
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Dhr. E.W. Blaauw / Dhr. W.W. Buunk
Dhr. J.H. van Cranenburgh

Ondersteuning jeugdigen
Maatschappelijke doel
Inwoners ervaren een passend voorzieningenniveau.
Inleiding
Het aantal personen met een jeugdvoorziening in Bronckhorst neemt toe. Begin 2017 hadden
ongeveer 600 personen een voorziening. Medio 2018 is dit gestegen naar 680 personen.
Ongeveer 35 jeugdigen zijn in 2018 opgenomen in een pleegzorggezin; 25 jeugdigen verblijven in
een instelling. Met de stijging in aantal nemen ook de daarmee samenhangende kosten toe. Op
dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de achterliggende oorzaken van de stijging. Om
te zorgen dat wij de juiste ondersteuning bieden binnen de vastgestelde budgetten is inzicht van
belang.
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Resultaten
1. Inzicht in de oorzaken van de kostenstijging binnen de ondersteuning voor jeugdigen.
2. Huisartsen ondersteunen voor het bieden van passende jeugdzorg.
Omschrijving
1. Uit de eerste analyse lijkt er sprake te zijn van een toename van de inzet van voorzieningen,
met name de generalistische en specialistische GGz en (ambulante) jeugd- en
opvoedhulp. Om een goed beeld te krijgen van de oorzaken van deze toename en de
sturingsmogelijkheden doen we een nadere analyse. De vraagstelling bij de genoemde
analyse is:
- Waardoor lopen de kosten op?
- Krijgen jeugdigen de juiste ondersteuning?
- Met welke sturingsinstrumenten kunnen we adequate ondersteuning blijven bieden en
tegelijkertijd de kosten terugdringen?
Met de laatste vraag willen wij zicht krijgen op de mogelijkheden van sturing. Te denken
valt aan sturing middels preventie, inkoop en contractmanagement, toeleiding en de
effectiviteit/efficiëntie van voorzieningen. Vervolgens gaan we de sturing hierop inzetten. De
nadere analyse ronden wij in februari 2019 af, zodat wij de resultaten in de perspectiefnota
2020-2023 kunnen verwerken. In het eerste kwartaal 2019 stellen wij een ombuigingsplan
voor voor het gehele Sociaal domein. Doel is om adequate ondersteuning te kunnen blijven
bieden binnen de beschikbare budgetten voor het Sociaal domein. Deze analyse geeft
hiervoor de nodige inzichten en worden verwerkt in het ombuigingsplan Sociaal domein zoals
beschreven in deelprogramma 1A. Het ombuigingsplan geeft richting aan het te formuleren
beleidskader Sociaal domein.
2. We verlengen de pilot jeugd als project met (specialistische) praktijkondersteuners GGz bij
huisartsen en breiden deze uit bij nog niet deelnemende huisartsen. Wij hebben de huisartsen
in de pilot gevraagd wat zij doen als er geen praktijkondersteuner in hun praktijk aanwezig
is. Uit de uitvraag blijkt dat zij, bij het ontbreken van de praktijkondersteuner, 70% van de
jeugdigen zouden verwijzen naar tweede lijns basis of specialistische GGz. Wij zien dat we
met praktijkondersteuners zowel effectiviteit als efficiëntie kunnen behalen. Dit draagt bij aan
de bedoelde ombuiging uit deelprogramma 1A en past daarmee in het ombuigingsplan.
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Maatschappelijke doel
● Inwoners doen actief mee in de samenleving
● Passende werkplek als middel voor eigen regie
Inleiding
Ongeveer 170 inwoners hebben een WSW-indicatie. Ongeveer 60% daarvan verricht arbeid
via Delta; 40% werkt bij Laborijn. Er stromen geen nieuwe mensen meer in de WSW, waardoor
de doelgroep steeds kleiner wordt. Tegelijkertijd stromen mensen met een vergelijkbare
ondersteuningsvraag in bij de Participatiewet. Wij vinden dat werk één van de belangrijkste
manieren is voor mensen om regie te hebben op het eigen leven en ten volle deel te nemen
aan de samenleving. Wij willen hierin de juiste ondersteuning bieden. Een actuele ontwikkeling
is het voortzetten van de gemeenschappelijke regeling "Delta" (GR Delta) door drie, van de
oorspronkelijk vijf, gemeenten. Dit zijn de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst. In 2018
is er door ons een onderzoek afgerond naar verschillende scenario's voor de uitvoering van de
WSW vanaf 2020.
Resultaten
Een uitvoeringsprogramma voor de hervorming van de WSW.
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Omschrijving
In 2019 werken we de keuze over de uitvoering van de WSW door de GR Delta (die eind 2018
wordt gemaakt) uit in een vernieuwd uitvoeringsprogramma. Dit houdt in dat wij moeten zorgen
dat ondernemers benaderd worden voor werkplekken, dat we mensen toeleiden naar passend
werk en begeleiding op de werkplek faciliteren (jobcoach). Daarnaast moet het werkgeverschap
belegd worden. De mogelijkheid die het accounthouderschap voor ondernemers biedt (lees
hierover meer in programma 3A), zetten wij in voor het vinden van de geschikte werkomgeving.
Een vernieuwd programma stellen wij in 2019 vast.
Nieuwkomers
Maatschappelijke doel
Inwoners doen actief mee in de samenleving
Inleiding
Vanaf 1 januari 2015 hebben zich 162 volwassen nieuwkomers in Bronckhorst gevestigd. Er
zijn 77 personen jonger dan 18 jaar, die allen onderwijs volgen. De instroom van nieuwkomers
tussen 16 en 65 jaar in de eerste helft van het jaar 2018 was 5 personen. Bijna 100 nieuwkomers
hebben een uitkering op grond van de Participatiewet die, op enkele personen na, een traject
naar werk/sociale activering volgen. Om mee te doen in de samenleving is het van belang de taal
te beheersen en bewust te zijn van culturele verschillen. Hierop zetten wij ons actief in. Recent
hebben wij kennis genomen van de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer over zijn
plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel. Wij concluderen dat wij verschillende voorstellen uit
het nieuwe inburgeringsstelsel al hebben opgepakt. Daarnaast moeten we ook een aantal zaken
anders gaan doen.
Resultaten
1. Verbeterde ondersteuning bij integratie van nieuwkomers met werk als belangrijkste pijler.
2. Een (aangepast) uitvoeringsprogramma voor nieuwkomers op basis van de nieuwe plannen
van de Tweede Kamer.
Omschrijving
1. Het bevorderen van de uitstroom van nieuwkomers uit participatiewetuitkering vraagt om twee
redenen meer aandacht:
- Na afronding van het inburgeringstraject is de taalachterstand vaak groter dan verwacht.
- Om een goede integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt te realiseren is aandacht
voor culturele verschillen belangrijk. Wij gaan een impuls geven aan de begeleiding van
nieuwkomers om de integratie te verbeteren. Dit door te zorgen voor toeleiding naar werk en
de inzet van jobcoaching waar nodig. De inzet van het accounthouderschap ondernemers
biedt hiervoor extra mogelijkheden.
2. Met het nieuwe inburgeringsstelsel verandert onze gemeentelijke rol. Ook van de
nieuwkomers wordt meer verwacht; zo krijgen zij sneller te maken met sancties bij
onvoldoende inzet en worden de taaleisen verhoogd. Het nieuwe stelsel stelt ons beter
in staat onze eigen actieve aanpak vorm te geven. Wij kiezen de juiste aanbieders om
nieuwkomers zo goed mogelijk te begeleiden bij hun route naar werk en andere noodzakelijke
stappen van de inburgering.
Bestrijding van armoede
Maatschappelijke doel
Inwoners doen actief mee in de samenleving
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Inleiding
In 2016 had 14% van onze inwoners tussen 19-64 jaar enige moeite met rondkomen. Ruim 8%
heeft een risico op problematische schulden. Bij ouderen is dit percentage lager. Twee procent
had grote moeite met rondkomen. Het aantal inwoners met een participatiewetuitkering is met
bijna 10% gedaald sinds het voorjaar 2017. Het aantal inwoners met minimavoorzieningen is de
afgelopen jaren met bijna 20% gestegen, evenals het gebruik van regelingen via de Stadsbank
(ruim 40%). Om te zorgen dat iedereen regie houdt op zijn/haar leven en naar eigen vermogen
kan meedoen in de samenleving, willen wij armoede bestrijden.
Resultaten
Een uitvoeringsprogramma ter bestrijding van armoede, waaronder stille en "generatie-opgeneratie" armoede.
Omschrijving
In het uitvoeringsprogramma armoedepreventie (vaststelling eerste kwartaal 2019) gebruiken
we inzichten over de doelgroep vanuit de wetenschap en scherpen ons minimabeleid aan naar
aanleiding van onderzoek door het NIBUD. We pakken armoede integraal aan. Volwassenen
en jeugd zijn in beeld. We willen terugval in armoede voorkomen. In 2019 en verder bestrijden
we armoede bij jeugdigen en hun gezin gericht op het doorbreken van "generatie-op-generatie"
armoede. We willen dat kinderen die opgroeien in armoede ook in hun volwassen leven kunnen
meedoen. De mogelijkheid voor mensen met een laag inkomen (tot en met 130% van de
bijstandsnorm) om gebruik te maken van financiële middelen uit diverse regelingen gaan we
stimuleren.
Resultaten Programmabegroting 2019-2022
In dit deelprogramma geven we invulling aan onze ambities voor 2019 op individuele
voorzieningen. In de Programmabegroting die u op 8 november 2018 heeft vastgesteld,
hebben wij al een aantal gewenste resultaten over 2019 bepaald. De resultaten uit de
Programmabegroting en het huidige Programmaplan sluiten op elkaar aan. Het totaal aan
resultaten blijkt in voldoende mate uit de bovenliggende informatie.
Indicatoren
Hier vindt u de indicatoren die behoren tot het gehele programma Zorg en Ondersteuning.
Het betreffen de landelijk vastgestelde indicatoren die wij verplicht zijn op te nemen in onze
programma's. De indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en
om te vergelijken met andere gemeenten.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Waarde 2018 Waarde 2019 Bron
% kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)
3,19
3,19 VJI 2015
% achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)
6,55
is vervallen VJI 2012
Indicator vervallen per 15-11-2017 zie Staatscourant
2017 nr. 64835
% werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
0,69
0,69 VJI 2015
Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per
16,3
15,9 CBS 2017
1.000 inwoners)
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000
10,7
25,2 CBS 2017
inwoners van 15 - 64 jaar)
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 van 12-17 jaar)
63,1
33 Halt 2017
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners)
0,2
0,2 KLPD 2014
% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot
8,7
8,7 CBS 2017
18 jaar)
% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle
0,9
0,8 CBS 2017
jongeren tot 18 jaar)
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Landelijk vastgestelde indicatoren
Waarde 2018 Waarde 2019
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
60
51
(aantal per 1.000 inwoners)
% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21
0,49
0,49
jarigen)
% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle
0,2
0,2
jongeren van 12 tot 23 jaar)
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 22-08-2018

Bron
CBS 2017

Taakveld
6.72

VJI 2015

6.82

CBS 2017

6.82

Wat mag het kosten
Begroot vóór Programmaplan (programmabegroting + autonome aanpassingen)
Programma 1 Zorg en ondersteuning
vóór programmaplan
Saldi programmabegroting
1A Vitale inwoners en samenleving
1B Toegang tot passende voorzieningen
1C Individuele voorzieningen
Totaal programmabegroting
Saldi autonome aanpassingen
1A Vitale inwoners en samenleving
1B Toegang tot passende voorzieningen
1C Individuele voorzieningen
Totaal autonome aanpassingen
Saldo voor programmaplan

Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.
-2.670
-1.331
-21.152
-25.153

-25.153

2019

2020

2021

2022

-2.926
-234
-21.606
-24.766

-2.661
-687
-21.662
-25.010

-2.680
-579
-21.687
-24.946

-2.697
-635
-21.632
-24.965

-2.697
-660
-21.636
-24.992

-24.766

-1
1.161
-1.484
-324
-25.334

14
1.087
-1.362
-261
-25.207

14
1.238
-1.362
-110
-25.074

13
1.238
-1.362
-110
-25.103

2019

2020

2021

2022

I

30.000

-

-

-

I

-30.000

-

-

-

Nieuw beleid
Deel
Nieuw beleid, omschrijving
progr.
Lasten:
1A Vitale inwoners en samenleving:
1A
Analyse toekomstige zorgvraag van onze
inwoners
1A
dekking via bestemmingsreserve sociaal domein

Aard

Lasten 1A

S
I

-

-

-

-

S en I
S en I

-

-

-

-

Totaal lasten 1A
Totaal lasten programma 1:
Saldo
Bedragen in €

Investeringsplan
Niet van toepassing.
Dekking projectkosten uit reserves
Tekorten binnen het sociaal domein worden opgevangen door de bestemmingsreserve sociaal
domein. Met deze bestemmingsreserve creëren wij tijd om deze tekorten om te buigen. Meer
hierover is te vinden in hoofdstuk 3.3.3. Toelichting meerjarenbeeld.
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Begroot na Programmaplan

1A Vitale inwoners en samenleving
1B Toegang tot passende voorzieningen
1C Individuele voorzieningen

inkomsten 2019
Programma 1 Zorg en ondersteuning
na programmaplan
Lasten:
1A Vitale inwoners en samenleving
1B Toegang tot passende voorzieningen
1C Individuele voorzieningen
Totaal lasten:
Baten:
1A Vitale inwoners en samenleving
1B Toegang tot passende voorzieningen
1C Individuele voorzieningen
Totaal baten:
Saldo

uitgaven 2019
Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.

2019

2020

2021

2022

2.697
1.353
27.706
31.755

2.926
234
27.947
31.107

2.662
-474
29.151
31.339

2.666
-507
29.053
31.212

2.683
-603
29.018
31.098

2.684
-579
29.016
31.120

27
22
6.554
6.603
-25.153

6.342
6.342
-24.766

6.005
6.005
-25.334

6.005
6.005
-25.207

6.024
6.024
-25.074

6.018
6.018
-25.103
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2.1.2. Programma 2 WONEN EN LEEFOMGEVING
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Algemeen
In programma 2 richten wij ons op de transitie "Kwaliteit van de leefomgeving" en we geven
invulling aan de speerpunten Wonen, Landbouw en Landschap, en Natuur en Biodiversiteit.
Belangrijke uitgangspunten staan beschreven in de Regionale Woonagenda (2015), Lokale
woonagenda “Bronckhorst geeft je de ruimte” (2016), Toezicht en handhavingsbeleid 2017 - 2022
(2016), Bomenbeleidsplan (2017), het Watertakenplan 2018-2022 (2018) en het Strategisch
Huisvestingsplan Kindvoorzieningen 2014 - 2020 (2014).
Het programma bestaat uit twee deelprogramma's:
2A Passend wonen: hierin staat de kwantiteit en kwaliteit van de woonomgeving centraal.
2B Aantrekkelijke leefomgeving: hierin is aandacht voor de omgevingswet, veiligheid en
handhaving, fysieke leefomgeving en biodiversiteit, onderwijs en bereikbaarheid.
Deelprogramma 2A PASSEND WONEN
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Dhr. E.W. Blaauw
Mw. C.H. van den Brink

Wonen
Maatschappelijke doel
Het creëren van vitale leefbare kernen met een woningvoorraad die zowel kwantitatief als
kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen
Inleiding
Gelet op de veranderende bevolkingssamenstelling, de kwaliteit van de bestaande
woningvoorraad en de toekomstige woonwensen van inwoners, zien we dat er zowel op korte
als lange termijn een mismatch ontstaat tussen vraag en aanbod. Vooral voor jongeren en
ouderen is het moeilijk om een geschikte woning te vinden. De komende jaren verwachten we in
Bronckhorst nog een lichte groei in het aantal huishoudens, waardoor er nog een beperkt aantal
extra woningen nodig is. Naast de beperkte groei sluit het bestaande woningaanbod niet goed
aan bij de woonbehoeften en wensen op het gebied van comfort, levensloopbestendigheid en
duurzaamheid. De beschikbaarheid van passende woningen is onderdeel van een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers en heeft daarmee ook een relatie met de
economische positie van Bronckhorst. Vanwege de demografische ontwikkelingen moeten we
ook rekening houden met een daling van het aantal huishoudens over ongeveer 10 jaar. We
hebben dan minder én andere woningen nodig dan er nu staan.
Resultaten
Nieuw woonbeleid met daarin ruimte voor extra woningen voor de juiste doelgroep op de juiste
plek, met name voor starters en senioren. Hierin wordt meegenomen:
● Mogelijkheden creëren voor verschillende woonvormen, zowel in de kernen als in het
buitengebied.
● Uitvoeringsprogramma gericht op o.a. verduurzaming, transformatie en sloop, zodat
woningvraag en -aanbod op lange termijn op elkaar aansluiten.
Omschrijving
We actualiseren het woonbeleid voor Bronckhorst. In dit woonbeleid komt de lokale woonagenda
en een uitvoeringsprogramma. We brengen verschillende scenario's in beeld. We onderzoeken
wat er op korte termijn aan ruimte nodig is om te kunnen bouwen voor de juiste doelgroep
op de juiste plek. De focus ligt op het aanpassen van de bestaande woningvoorraad, zodat
het huidige aanbod beter aansluit bij de (toekomstige) behoefte. Daarbij houden we rekening
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met de consequenties voor de lange termijn. Hiervoor nemen we de uitkomsten van diverse
onderzoeken, waaronder het Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek, als
basis. We betrekken organisaties en inwoners bij het opstellen van het Woonbeleid. Hiervoor
organiseren we een aantal bijeenkomsten. Daarnaast zoeken we de regionale samenwerking
op. Wij stemmen het Regionale Woonbeleid af door: kennisdeling, gezamenlijk onderzoek, het
ontwikkelen van instrumentarium en jaarlijkse monitoring. We nemen deel aan de thematafel
Wonen en Vastgoed. Ook de Regionale Woonagenda wordt in 2019 geactualiseerd.
Het nieuwe woonbeleid is in het 2e kwartaal van 2019 gereed.
Onderstaande projecten worden onderdeel van het woonbeleid voor Bronckhorst:
● Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
We zien graag dat jongeren (blijven) wonen in onze gemeente. Daarvoor zijn duurzame
woningen nodig die ook passen bij hun behoeften en financiële mogelijkheden. De CPOpilot voor jongerenhuisvesting wordt geëvalueerd. Op basis hiervan wordt de CPO-aanpak
doorontwikkeld. Op basis van initiatieven van jongeren blijven we gezamenlijk zoeken naar
mogelijke woningbouwlocaties.
● Oost west thuis best beurs
Iedere 2,5 jaar organiseren we een beurs over de mogelijkheden van langer zelfstandig wonen.
Niet ingestoken vanuit de zorgkant, maar vanuit techniek, vitaliteit, woninginrichting, comfort,
veiligheid enzovoort. Bij de laatste editie ontvingen we 700 bezoekers en de reacties van
betrokkenen waren positief. Men vond het prettig dat er zoveel informatie op één plek te vinden
was en dat de gemeente hiertoe het initiatief nam. De volgende beurs vindt plaats in 2019.
● Pilot Halle [en bij gebleken succes, uitrol naar andere kernen]
Samen met de inwoners van het dorp brengen we de woonwensen en woonbehoeften in
beeld. We kijken daarbij ook naar de bestaande woningvoorraad, de demografische opbouw
en de ontwikkelingen op langere termijn. Op basis van deze inventarisatie maken we samen
met de bewoners afwegingen over wat er zowel op korte als lange termijn op het gebied van
wonen nodig is. Eén van de onderdelen is het vinden van oplossingen voor bestaand vastgoed
dat leegstaat of op termijn leegkomt.
Resultaten Programmabegroting 2019-2022
In dit deelprogramma geven we invulling aan onze ambities voor 2019 op wonen. In de
Programmabegroting die u op 8 november 2018 heeft vastgesteld, hebben wij al een aantal
gewenste resultaten over 2019 bepaald. De resultaten uit de Programmabegroting en het huidige
Programmaplan sluiten op elkaar aan. Het totaal aan resultaten blijkt in voldoende mate uit de
bovenstaande informatie.
Indicatoren
Hier vindt u de indicatoren die behoren tot het deelprogramma 2A Passend wonen. Het betreffen
de landelijk vastgestelde indicatoren die wij verplicht zijn op te nemen in onze programma's. De
indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken
met andere gemeenten.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Waarde 2018 Waarde 2019 Bron
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000
3,8
3,2 ABF 2016
woningen)
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 22-08-2018
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Deelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Mw. M. Besselink /
Dhr. E.W Blaauw / Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman
Mw. E. Hanzens

Omgevingswet
Maatschappelijke doel
Een veilige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving met als basis een
gebruiksvriendelijk en toegankelijk omgevingsbeleid
Inleiding
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving
en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Uitgangspunten van
de wet zijn: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en
vertrouwen. We benutten de invoering van de Omgevingswet om een kwaliteitsimpuls te geven
aan het landschap en de dorpen. Drie belangrijke opgaven hierbij zijn:
1. De toekomstige ontwikkelingsrichting van landbouwbedrijven in een kleinschalig landschap
met grote cultuurhistorische waarde en biodiversiteit.
2. Het ontwikkelen van een toekomstvisie op de vitaliteit van de kernen en de bedrijventerreinen.
3. De energietransitie.
Deze opgaven komen inhoudelijk ook in programma 3 naar voren.
Resultaten
Een plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet en een startnotitie voor de
Omgevingsvisie in 2019. Aansluitend startnotities voor programma's en het Omgevingsplan.
Omschrijving
Instrumenten van de omgevingswet zijn de Omgevingsvisie, het (op uitvoeringsgerichte)
Programma en het Omgevingsplan. In 2021 hebben wij een Omgevingsvisie en voor een aantal
belangrijke thema’s een programma. Zaken die we in 2019 oppakken zijn:
1. de ambitie- en rolopvatting van de gemeente bepalen;
2. het benoemen en uitdiepen van een aantal belangrijke onderwerpen/maatschappelijke
opgaven, zoals landbouwbeleid en energietransitie.
Wij richten ons op het op korte termijn bereiken van de doelstellingen van de Omgevingswet.
Een grotere bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit worden hierdoor sneller gerealiseerd,
evenals duidelijkheid over de (ruimtelijke) vraagstukken waar de gemeente voor staat. De
beoogde transparantie en gebruiksvriendelijkheid in de regelgeving wordt voor inwoners en
ondernemers snel bereikt. In 2021 hebben we een Omgevingsvisie ontwikkeld gericht op de
belangrijkste maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd ontwikkelen we een gemeentedekkend
Omgevingsplan met daarin regelgeving over hoe om te gaan met functies, ruimtegebruik en
kwaliteit (waaronder landbouw en landschap). Het betreft een uitvoeringsgericht plan met
verschillende programma's. De ambitieuze aanpak vraagt een grotere financiële impuls voor
de komende periode en een hogere inzet structureel vanaf 2021. Begin 2019 hebben wij een
plan van aanpak waaruit de inzet en middelen voor de implementatie in tijd en concreetheid
duidelijk worden. Deze inzichten leiden zonodig tot heroverweging van de verdeling van de
budgetten over de komende jaren. In een korte periode wordt dan veel tijd en energie gestoken
in het vernieuwen van onze beleidsinstrumenten. Daarbij gaat het ook om de inrichting van de
organisatie, waaronder digitalisering en pilots hiervoor. Naast kosten voor burgerparticipatie en
digitalisering, achten wij externe inhuur noodzakelijk. De externe inhuur zetten we in op zowel
reguliere werkzaamheden als voor aanvullende inhoudelijke kennis.
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Veiligheid en Handhaving
Maatschappelijke doel
Veilige leefomgeving
Inleiding
We zetten in op het vergroten van de veiligheid. Dit doen we op verschillende manieren
en samen met diverse partners. Daarbij streven wij naar een veilige woonomgeving,
verkeersveiligheid en het voorkomen van criminaliteit en ondermijning. Voor de aanpak van
misstanden zetten we handhaving in. Op basis van risicoanalyse stellen we hierin prioriteiten.
De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is ons regionaal samenwerkingsverband
tussen 22 gemeenten voor ambulancevoorziening, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening
en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De
VNOG heeft kenbaar gemaakt dat ze voor 2018 te maken hebben met tekorten. Deze hebben
een mogelijke doorwerking naar volgende jaren.
Resultaten
1. Versterking van de lokale aanpak van ondermijnende criminele activiteiten door integrale
uitvoering van een (nieuw op te stellen) plan van aanpak.
2. De bedrijfsvoering en de financiën van de VNOG zijn op orde.
3. Een nieuw uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving 2019 met daarin extra inzet en
capaciteit op naleving en preventie.
Omschrijving
1. Naar aanleiding van de ondermijningsbeelden werken wij samen met de Achterhoekse
gemeenten een plan van aanpak uit. De thema's uit dit plan worden integraal opgepakt met
als doel ondermijning tegen te gaan.
2. De deelnemende gemeenten gaan zich intensiever bezig houden met het op orde brengen
van de VNOG. Hiervoor is een gemeentelijke werkgroep gevormd. Op dit moment gaan we
er van uit dat er, naast 2018, voor 2019 nog éénmalig extra bijdragen vanuit de gemeenten
nodig zijn; voor Bronckhorst € 100.000. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
3. Op basis van het bestaande beleidsplan werken we het innovatief toezichthouden en verdere
digitalisering van het toezicht- en handhavingsproces nader uit. Verder zetten wij extra
toezicht en handhaving in op zowel bestaande speerpunten als geformuleerde punten
in het coalitieprogramma: wonen, natuur, landbouw, landschap, leegstand en ruimtelijke
ordening. We hebben daarnaast specifiek aandacht voor recreatieparken, campings en
solitaire recreatiewoningen om onder andere permanente bewoning tegen te gaan. Deze
onderwerpen nemen wij op in het nieuwe uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving
2019. We breiden de capaciteit uit om hier invulling aan te geven.
Verkeer en vervoer
Maatschappelijke doel
● Het vergroten van de verkeersveiligheid in Bronckhorst
● Alle kernen en het buitengebied zijn goed bereikbaar
Inleiding
Bij verkeersveiligheid is aandacht voor lokale wegen, snelheid en zwaar verkeer binnen de
bebouwde kom. Dit doen wij in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden. Daarnaast
willen we met mobiliteitsmaatregelen onze klimaatdoelstelling realiseren.
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Resultaten
1. Een start met de visie op mobiliteit 2030.
2. Verkenning van een gebiedsgerichte aanpak van verkeers- en verkeersveiligheidsvraagstukken.
3. Herinrichting Ruurloseweg Hengelo.
Omschrijving
1. In 2019 starten we met de voorbereiding op een visie op mobiliteit 2030. Hiermee willen we
mobiliteit met duurzaamheid verbinden. Vraagstukken die spelen zijn:
- Hoe verplaatsen mensen zich in 2030?
- Welke gevolgen heeft dat voor klimaat, veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid?
- Hoe verleiden wij inwoners om te kiezen voor alternatieve vervoersmogelijkheden?
Denk hierbij aan het verbeteren van de fietspadenstructuur om automobilisten te verleiden uit
de auto te stappen en te gaan fietsen.
2. Verkeersmaatregelen op een weg kunnen gevolgen hebben voor de routekeuze van het
verkeer en dus voor andere wegen in de directe omgeving. Omdat bewoners van een straat
vooral aandacht vragen voor hun eigen omgeving, willen wij bekijken of een groter gebied in
één keer beoordeeld kan worden op zaken zoals doorstroming, verkeersveiligheid en gebruik
van een weg. We gaan, o.a. door pilots, onderzoeken of verkeers- en verkeersveiligheidsvraagstukken op een gebiedsgerichte manier benaderd kunnen worden.
3. Op initiatief van de omwonenden passen wij een aantal wegen aan, zoals de Ruurloseweg
in Hengelo. Hier vervangen wij de drempels door een andere vorm van snelheidsremmer.
Daarnaast wordt er aan voorstellen gewerkt voor de Wildenborchseweg in Vorden en de
Hummeloseweg in Laag-Keppel.
Fysieke Leefomgeving
Maatschappelijke doel
Een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Inleiding
De fysieke leefomgeving bestaat uit een groot aantal onderdelen: wegen, riolering, bomen en
overige groen. Om op een effectieve en efficiënte manier invulling te geven aan onze fysieke
leefomgeving en de wensen die hiervoor zijn, bestaat de behoefte om dit op integrale wijze te
benaderen.
Resultaten
1. Meerjarenplanning opstellen voor gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
2. Passende leefomgeving en duurzame inrichting Dorpsstraat Halle.
Omschrijving
1. Door de raad is op 2 november 2017 de motie aangenomen om prioriteit te geven aan
de aanpak van de achterstanden in de fysieke leefomgeving. Enerzijds gaat het om het
wegwerken van achterstallig onderhoud. Maar ook blijkt uit analyse dat voor wegen waarvan
de levensduur op zijn einde is, onderhoud geen passende maatregel is. Daar is vervanging/
reconstructie noodzakelijk. In dat geval moet integraal afgewogen worden of de huidige
inrichting voldoet aan de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Kosten van vervanging/reconstructie passen niet binnen de onderhoudsbegroting. Voor
wegen en bruggen is, anders dan bij riolering, geen lange termijn planning en voorziening
beschikbaar. Op basis van de visie op mobiliteit 2030 die nu in ontwikkeling is, stellen wij
in 2019 een meerjarenplanning vervanging/reconstructie wegen op. De planning brengt
knelpunten in beeld, geeft oplossingsrichtingen en maakt de financiële consequenties vanaf
2020 duidelijk.
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De integrale aanpak van projecten bij vervanging van bomen is een onderdeel van het
meerjarenplan. Afgelopen jaar is op meerdere plekken gebleken dat bij de vervanging
van de bomen het efficiënter is de gehele infrastructuur aan te pakken dan enkel herplant
van bomen. De gevolgen van de wortelopdruk voor de veiligheid, begaanbaarheid en
onderhoud zijn belangrijk om mee te nemen in de overweging. Wij richten ons op een
toekomstbestendige inrichting.
2. De provincie voorziet de rijbaan van de Dorpsstraat in Halle van een nieuwe asfaltconstructie.
Hoewel de provincie verantwoordelijk is voor de rijbaan, is de gemeente dat voor de trottoirs
en de parkeerplaatsen. Om de omgeving duurzaam in te richten zijn wij in gesprek met de
provincie en de inwoners om de situatie breed aan te pakken. Passend bij onze doelstelling
op klimaatadaptatie, wordt ook het afkoppelen van het hemelwater van het vuilwaterriool
betrokken. We overleggen met de provincie over een financiële bijdrage voor het afkoppelen.
Door dit project samen met de provincie op te pakken is er aanbestedingsvoordeel te
behalen en wordt de overlast voor de bewoners beperkt. Door de samenwerking met en
daarmee de afhankelijkheid van de provincie bestaat de mogelijkheid dat het uitvoeren van de
werkzaamheden doorschuift naar 2020.
Biodiversiteit
Maatschappelijke doel
Biodiversiteit passend binnen de landschapstypen in Bronckhorst
Inleiding
Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen
binnen een gegeven ecosysteem. Het een specifieke mix van bomen en planten die horen
bij een bepaald landschap. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de
gezondheid van een ecosysteem. Wij zien het herstellen en versterken van de natuurwaarden
en de soortenrijkdom van ons Achterhoeks landschap als een essentiële taak voor de gemeente
om dit samen met inwoners en betrokken partijen op te pakken. In 2019 leggen we de basis en
werken we aan een aantal pilots. In de tijd zetten we concreter in op de integrale uitvoering van
acties.
Resultaten
1. Het basisdocument 'Biodiversiteit' als basis voor verschillende plannen en doorvertaling
hiervan in beheer- en uitvoeringsplannen.
2. Soortenatlas per landschapstype.
3. Het starten van enkele pilots op biodiversiteit.
4. Bestrijding van plagen en onkruiden.
Omschrijving
1. Het document ‘Biodiversiteit’ wordt opgesteld op basis van de uitgangspunten van het
ambitiedocument ‘Natuur’ van de Provincie Gelderland. Het document is het overkoepelende
kader voor het borgen van biodiversiteit in de diverse beleids- en beheerplannen en vormt de
basis voor het beheer van de buitenruimte. Daarnaast biedt dit document inhoudelijke input
voor de invoering van de Omgevingswet. Onder de kapstok van het document 'Biodiversiteit'
wordt een nieuw bermbeheerplan ontwikkeld en passen we bestaande plannen aan zoals
het bomenbeleidsplan en het landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het document wordt
voorbereid in samenwerking met diverse partijen, zoals agrariërs, ondernemers en inwoners.
2. Naast het basisdocument wordt er per landschapstype, zoals omschreven in het LOP, een
soortenatlas opgesteld. De soortenatlas is een instrument om de juiste flora passend bij het
landschapstype in te zetten om de biodiversiteit te versterken.
3. Binnen het reguliere beheer en onderhoud leggen we focus op het vergroten van biodiversiteit
en het versterken van de landschapsstructuren. Daarnaast starten we een aantal pilots op:
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- het biologisch bestrijden van de eikenprocessierups;
- vrijwillige kavelruil voor het versterken van de landbouwstructuurverbetering en de
mogelijkheden voor natuur en landschap;
- het maximaal inzetten op biodiversiteit bij het herstelplan vanwege essentaksterfte.
4. De jaarlijks terugkerende plagen en onkruiden zorgen de laatste jaren voor een toenemend
aantal dagelijkse meldingen (overlast). Om de veiligheid en leefbaarheid van de burgers te
waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en regels, moeten wij maatregelen
treffen om de plagen en onkruiden te bestrijden. Het gaat hierbij om de exoten:
- reuzenbereklauw;
- Japanse duizendknoop;
- engerlingen;
- eikenprocessierups;
- essentaksterfte.
Onderwijs
Maatschappelijke doel
Beschikbaarheid van goede voorzieningen passend bij de demografische ontwikkeling
Inleiding
Vanuit onderwijs zetten we in op een goede schoolloopbaan voor alle kinderen. Met passend
onderwijs hebben we de taak om met het onderwijs ervoor te zorgen dat er voor ieder kind
een passende plek is en dat we samen optrekken in de ondersteuning van kinderen in onze
gemeente. Als gemeente zijn wij wettelijk verplicht onderwijshuisvesting te bekostigen.
Resultaten
1. Een hernieuwd kader Rijkere visie op onderwijs.
2. Een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) met afspraken over verduurzaming.
3. Een besluit over onderwijshuisvesting voor het Voortgezet Onderwijs in Vorden.
Omschrijving
1. De afgelopen jaren hebben we samen met het onderwijs de Rijkere visie op onderwijs
vormgegeven met pilots. In 2019 willen we samen met het onderwijs doelen vaststellen,
waarmee we afspraken maken over onze samenwerking in de komende jaren.
2. We stellen een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op met daarin ruimte voor onderzoek
naar verduurzaming van het scholenbestand (waaronder zonnepanelen, gasloos, maar ook
vergroening van schoolpleinen: minder stenen, natuurlijke speel-/leefomgeving). We werken
samen met schoolbesturen om te komen tot het IHP Onderwijs en maken afspraken over
verduurzaming, vergroening en renovatie. We leggen dit plan, inclusief benodigd budget voor
uitvoering, in 2019 separaat aan u voor.
3. Wij werken samen met het schoolbestuur en andere partijen aan passend en
toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Vorden. In 2019 besluiten we over de exacte
locatie en invulling van onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs. Van daaruit
zetten we de benodigde procedures in gang om passende onderwijshuisvesting te realiseren.
Investeringsvarianten werken wij uit en wegen we af. De daadwerkelijke investeringsvraag
wordt meegenomen bij de perspectiefnota 2020-2023.
Bibliotheek
Maatschappelijke doel
Het in stand houden van een goed bereikbaar laagdrempelig aanbod van voorzieningen voor
burgers en het bieden van laagdrempelige toegang tot kennis en informatie in het kader van
levenslang leren.
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Inleiding
De gemeente Bronckhorst neemt samen met de gemeenten Doetinchem en Doesburg deel
aan een regionale samenwerking voor de bibliotheek West Achterhoek. Bronckhorst kent drie
bibliotheekvestigingen en één servicepunt binnen de gemeente. Het bibliotheekwerk wordt
uitgevoerd via een regionale aansturingsstructuur en samenwerkingsovereenkomst. Sinds 2016
is duidelijk dat het huidige budget voor de uitvoering van de bibliotheekfunctie niet voldoende is.
Resultaten
Het voortzetten van de huidige bibliotheekfunctie en de verdere implementatie van de visie
"Toekomst bibliotheekfunctie gemeente Bronckhorst".
Omschrijving
Op 29 juni 2017 heeft de raad de visie op de toekomst van de bibliotheken vastgesteld. Hierin is
geconcludeerd dat de zelfstandige bibliotheekvestigingen in deze omvang geen toekomst meer
hebben wanneer de kosten van de huisvesting worden afgezet tegen de ledenaantallen en de
ontwikkeling van ontgroening en vergrijzing. Op dit moment zijn wij samen met inwoners bezig
de bibliotheekvisie uit te werken. Dit traject is nog niet afgerond. Om in 2019 de huidige functie,
inclusief vestigingen, uit te kunnen laten voeren, is extra budget nodig.
Aantrekkelijk klimaat evenementen
Maatschappelijke doel
Een aantrekkelijk klimaat voor evenementen en voorzieningen, vooral op het gebied van
(buiten)sport, gezondheid en kunst en cultuur.
Inleiding
Wij willen (buiten)sport- en culturele evenementen die uitstraling geven aan de Gemeente
Bronckhorst als ondernemende gemeente stimuleren. Voorwaarde is dat dit bijdraagt aan de
leefbaarheid voor inwoners van Bronckhorst. Daarnaast moet er verbinding gelegd worden
tussen verenigingsleven, ondernemers, toerisme en recreatie. We stimuleren deze evenementen,
zonder afhankelijkheid te creëren en faciliteren op passende wijze.
Resultaten
In 2019 hebben wij het voornemen om de volgende sport- en culturele evenementen te steunen:
1. De Zelhemse auto- en motorclub (ZAMC).
2. 75 jaar bevrijding WOII, een initiatief dat is verbonden aan het regioplan WO2GLD/
Achterhoek.
Omschrijving
1. De ZAMC wil in 2019 een wereldkampioenschap trial organiseren. Wij willen hen als partner
stimuleren.
2. Wij willen samen stilstaan bij de 75 jaar bevrijding van Bronckhorst. Samen met inwoners
en partijen in de samenleving starten wij in 2019 een project om op een passende wijze
invulling te geven aan 75 jaar leven in vrijheid in de gemeente Bronckhorst. Hierin staat
herdenken, beseffen en vieren centraal. Het initiatief is verbonden aan het regioplan
WO2GLD/Achterhoek als onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt.
Resultaten Programmabegroting 2019-2022
In dit deelprogramma geven we invulling aan onze ambities voor 2019 op een aantrekkelijke
leefomgeving. In de Programmabegroting die u op 8 november 2018 heeft vastgesteld, hebben
wij al een aantal gewenste resultaten over 2019 bepaald. Om een totaal beeld te geven van
de resultaten over 2019 in dit plan, geven wij hieronder de aanvullende resultaten uit de
Programmabegroting weer:
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Programma
2B

Resultaat
Risicogestuurd beheer (asset management) van de buitenruimte.
Een functioneel, vitaal en veilig bomenbestand op basis van het bomenbeleidsplan.
Monumentensubsidie voor duurzaam onderhoud.
Breedband buitengebied.
Huisvesting bibliotheek.
Beleid op binnensportaccommodaties.
Muziekonderwijs.

Indicatoren
Hier vindt u de indicatoren die behoren tot het deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving.
Het betreffen de landelijk vastgestelde indicatoren die wij verplicht zijn op te nemen in onze
programma's. De indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en
om te vergelijken met andere gemeenten.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Waarde 2018 Waarde 2019
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)
0,3
0,3
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)
1,4
1,8
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)
2,7
2,2
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
2,1
1,4
ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)
% Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een
9
9
motorvoertuig
% Overige vervoersongevallen met een gewonde
12
12
fietser
% voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)
1,2
0,5
(leerlingen 12-23 jaar zonder startkwalificatie)
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
0,35
0,54
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
17,98
17,55
% Niet-sporters
46,6
42,5
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 22-08-2018

Bron
CBS 2017
CBS 2017
CBS 2017
CBS 2017

Taakveld
1.2
1.2
1.2
1.2

VeiligheidNL
2015
VeiligheidNL
2015
DUO 2016

2.1

Ingrado2017
Ingrado2017
RIVM 2016

4.3
4.3
5.1

2.1
4.3

Wat mag het kosten
Begroot vóór Programmaplan (programmabegroting + autonome aanpassingen)
Programma 2 Wonen en leefomgeving
vóór programmaplan
Saldi programmabegroting
2A Passend wonen
2B Aantrekkelijke leefomgeving
Totaal programmabegroting
Saldi autonome aanpassingen
2A Passend wonen
2B Aantrekkelijke leefomgeving
Totaal autonome aanpassingen
Saldo voor programmaplan

Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.
1.243
-16.023
-14.780

-14.780
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2019

2020

2021

2022

-801
-16.945
-17.746

-671
-15.924
-16.594

-667
-15.868
-16.536

-660
-15.801
-16.461

-660
-15.744
-16.403

-17.746

-70
-296
-366
-16.960

-39
-39
-78
-16.614

5
-10
-6
-16.466

5
-10
-6
-16.409
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Nieuw beleid
Deel
Nieuw beleid, omschrijving
progr.
Lasten:
2A Passend wonen
2A
Procesgeld voor woonbeleid (beurs, regionale
samenwerking)

Aard

2019

2020

2021

2022

S

30.000

15.000

22.500

22.500

Lasten 2A

S
I

30.000
30.000

15.000
15.000

22.500
22.500

22.500
22.500

I
S
S

525.000
100.000

525.000
100.000

525.000
340.000
100.000

525.000
340.000
100.000

S

2.250

19.500

19.275

19.050

S

1.425

12.350

12.208

12.065

I

40.000

-

-

-

S
I
I
I
I
I

91.100
25.000
15.000
10.000
200.000
200.000

65.200
15.000
ppn
ppn

62.700
ppn

62.700
ppn

I
I

25.000
100.000

-

-

-

Totaal lasten 2A
2B Aantrekkelijke leefomgeving
2B
Invoering omgevingswet implementatiekosten
2B
Invoering omgevingswet structureel deel
2B
Handhaving (uitvoeringsprogramma en extra
capaciteit)
2B
Verkeer en vervoer, herinrichting Ruurloseweg
Hengelo
2B
Passende leefomgeving en duurzame inrichting
Dorpsstraat Halle
2B
Biodiversiteit inclusief participatie en
communicatie
2B
Exotenbestrijding
2B
Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs
2B
Plan van aanpak ondermijningsbeelden
2B
75 jaar bevrijding WOII / Achterhoek/ Gelderland
2B
Huisvestingslasten bibliotheek
2B
Projectbegeleiding nieuwbouw voortgezet
onderwijs Vorden
2B
Wereldkampioenschap ZAMC
2B
Eenmalige extra bijdrage VNOG

S
I

Lasten 2B

194.775
1.140.000
1.334.775

197.050 534.183 533.815
540.000 525.000 525.000
737.050 1.059.183 1.058.815

S en I 1.364.775
S en I -1.364.775

752.050 1.081.683 1.081.315
-752.050 -1.081.683 -1.081.315

Totaal lasten 2B
Totaal lasten programma 2:
Saldo
Bedragen in €

Investeringsplan
Omschrijving
Verkeer en vervoer, herinrichting
Ruurloseweg Hengelo
Riolering, herinrichting
Ruurloseweg Hengelo
Passende leefomgeving en
duurzame inrichting Dorpsstraat
Halle

Wonen en leefomgeving
Bedragen in €

Investering

Jaar

Termijn

2019

2020

2021

2022

300.000

2019

20

2.250

19.500

19.275

19.050

320.000

2019

40

2.400

12.800

12.680

12.560

190.000

2019

20

1.425

12.350

12.208

12.065

6.075

44.650

44.163

43.675

810.000

Dekking projectkosten uit reserves
Niet van toepassing.

Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019 - 2022

33 van 69

Begroot na Programmaplan

2A Passend wonen
2B Aantrekkelijke leefomgeving

inkomsten 2019
Programma 2 Wonen en leefomgeving
na programmaplan
Lasten:
2A Passend wonen
2B Aantrekkelijke leefomgeving
Totaal lasten:
Baten:
2A Passend wonen
2B Aantrekkelijke leefomgeving
Totaal baten:
Saldo

uitgaven 2019
Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.

2019

2020

2021

2022

-567
22.099
21.532

1.434
22.883
24.317

1.814
23.461
25.275

1.909
22.552
24.461

1.315
22.786
24.101

1.315
22.733
24.048

676
6.076
6.752
-14.780

633
5.937
6.570
-17.746

1.043
5.906
6.950
-18.325

1.188
5.907
7.095
-17.366

638
5.915
6.553
-17.548

638
5.920
6.557
-17.490
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2.1.3. Programma 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING
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Algemeen
In programma 3 willen wij invulling geven aan de transitie Duurzaamheid vanuit realisme en
de speerpunten Economie, Ondernemerschap en Toerisme. Belangrijke kaders hierbij zijn het
Grondstoffenplan 2017 - 2020 (2016) en de Regionale uitvoeringsagenda duurzame energie
Achterhoek (2017).
Het programma bestaat uit twee deelprogramma's:
3A Economie: hierin willen wij het maatschappelijk en innovatief ondernemen stimuleren en
kansrijke sectoren bevorderen.
3B Duurzaamheid: hierin zijn de aandachtspunten energieneutraal, klimaat en het milieu.
Deelprogramma 3A ECONOMIE
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Dhr. W.W. Buunk / Dhr. E.W. Blaauw
Mw. C.H. van den Brink

Ondernemerschap
Maatschappelijke doel
● Gezond en innovatief ondernemersklimaat
● Goede verbinding met en ondersteuning van ondernemers
● Bevorderen van werkgelegenheid, productiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Inleiding
We willen Bronckhorst op de kaart zetten als aantrekkelijke en flexibele ondernemersgemeente.
Bronckhorst is een uitstekende en kansrijke plek voor ondernemers. We zetten in op meer
mogelijkheden voor nieuw en innovatief ondernemerschap. Wij zoeken hiervoor de regionale
samenwerking op.
Resultaten
1. Ondernemers voelen zich beter ondersteund door het accounthouderschap.
2. In samenwerking met ondernemers pakken we concrete acties uit de Economische agenda
op.
3. Met zorg ruimte creëren voor bedrijven; met als start de optimale benutting van het
industrieterrein in Vorden en Zelhem.
4. Agrarische ondernemers en gemeente vormen een actief netwerk en werken aan een stevige
toekomst.
5. Vergroten van de kwaliteit van het toeristisch aanbod.
Omschrijving
1. We zetten in op het versterken van het accounthouderschap. We willen een optimaal
ondernemersklimaat ondersteunen door een goed bereikbare gemeente te zijn die
pro-actief acteert en zicht heeft op actuele thema's. We creëren toegevoegde waarde
door ondernemers proactief te benaderen, aan te haken op wat zij nodig hebben en te
begeleiden bij hun initiatieven zoals uitbreidings- en huisvestingsvraagstukken. Daarnaast
wordt actief ingespeeld op thema's die voor het bedrijfsleven van belang zijn, zoals
fysieke toegankelijkheid, verduurzaming, circulaire economie en aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt. Het betreft een meer extern gerichte functie waarbij wij duidelijk in contact zijn
met ondernemers.
We willen het accounthouderschap verankeren in onze organisatie om vervolgens toe te
werken naar een rol waarbij wij verbindingen leggen tussen ondernemers en andere partijen,
zoals de Regio Achterhoek, Omgevingsdienst Achterhoek, Euregio en de Europese Unie.
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2. De economische agenda 'Een economisch vitaal Bronckhorst' is in 2018 in samenspraak
met het bedrijfsleven opgesteld. In samenwerking met diverse ondernemers, verenigingen
en platforms, o.a. het platform Ondernemend Bronckhorst, gaan we vorm geven aan
de uitwerking. Daarbij willen wij de agenda ook richten op het actief aantrekken van
ondernemers om de beschikbare ruimte effectief te benutten.
3. We willen bedrijven optimaal faciliteren bij bedrijfsontwikkelingen door ruimte te bieden aan
nieuwe en bestaande bedrijven. In samenwerking met stakeholders pakt de gemeente de
regierol op om maatwerk te leveren bij herstructurering van duurzame bedrijventerreinen.
In 2019 geven wij prioriteit aan "Industriepark" in Zelhem en "Werkveld" in Vorden in
samenwerking met het onderwijs. Ervaring die wij daarin opdoen, betrekken wij bij projecten
in de toekomst. Daarnaast werken we aan het versterken van de fysieke en digitale
bereikbaarheid. Dit doen we door optimale randvoorwaarden te creëren voor o.a. een
succesvolle uitrol van 5G.
4. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de individuele agrariër zijn/haar toekomst ziet
en wat er speelt in de sector. Dit om invulling te geven aan het accounthouderschap
ondernemers en om belangrijke onderwerpen op tafel te krijgen. Hiervoor schakelen
wij een agrarische coach in die keukentafelgesprekken voert. Aanvullend organiseren
wij bijeenkomsten om informatie op te halen over bijvoorbeeld grondgebondenheid,
energietransitie, biologische landbouw en vrijkomende agrarische gebouwen. In twee jaar
tijd benaderen wij ongeveer 300 agrariërs. Een aantal projecten pakken wij gezamenlijk op,
bijvoorbeeld vrijwillige kavelruil.
5. We zetten in op het vergroten van de kwaliteit van het toeristisch aanbod. We doen dat door:
- Een vitaliteitsscan met Achterhoek toerisme om inzicht te krijgen in de vraag en het aanbod
van de markt en of het huidige lokale aanbod toekomstbestendig is.
- Het ontwikkelen van een nieuwe effectieve heffing en inzet van toeristenbelasting.
- Herhaling van de cursus Gastheer van het Landschap.
- Promotie van Bronckhorst als de wandelgemeente van Nederland.
Vitale kernen
Maatschappelijke doel
De centra van de vier grotere kernen Vorden, Hengelo, Zelhem en Steenderen zijn aantrekkelijk,
levendig en toekomstbestendig
Inleiding
Belangrijke aanleiding voor de pilot vormen de demografische ontwikkelingen en de gevolgen
hiervan (o.a. leegstand, afnemend draagvlak economische voorzieningen en andere eisen aan
de openbare ruimte). In de pilot zijn werkgroepen voortvarend aan de slag gegaan. Wij zien
daarbij ook mogelijkheden om duurzaamheidsaspecten integraal op te pakken.
Resultaten
Toekomstvisies voor de centra van de vier hoofdkernen met daarbij uitvoeringsprogramma’s voor
het realiseren van projecten. In de planning van de projecten blijken duidelijk de taakverdeling en
tijdslijnen. De gemeente en de werkgroepen in de vier kernen bepalen samen het tempo en de
prioriteit van de groepen.
Omschrijving
Wij werken, als deelnemer, samen met vertegenwoordigers uit de samenleving in werkgroepen
aan de opgaven voor de vier kernen. Door de samenwerking en het formuleren van gezamenlijke
doelen ontstaan kansen voor samenhangende en integrale oplossingen. Op basis van het
eind 2018 vastgestelde kader bepalen wij welke rol wij hebben bij de uitvoering van activiteiten
en maken we heldere afspraken over de rolverdeling tussen gemeente en samenleving. In
het kader wordt onderscheid gemaakt in maatregelen en acties die op korte termijn kunnen
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worden uitgevoerd en zaken die doorlopen of spelen op lange termijn. Bij de uitvoering wordt ook
nadrukkelijk gekeken naar de effectiviteit van de gemeentelijke inzet. Enerzijds naar de bijdrage
aan de kwaliteitsverbetering in de kernen. Anderzijds door middelen in te zetten als vliegwiel.
Daarbij kan gedacht worden aan het uitlokken van investeringen van derden, het aanvragen van
een bijdrage van bijvoorbeeld de Provincie of het slim koppelen van ingrepen in de openbare
ruimte aan gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s (werk met werk maken).
Elke kern heeft zijn eigen opgave, eigen aanpak en eigen tempo. Voor de vier hoofdkernen ligt
de focus op de centrumgebieden. Elke kern werkt aan een visie, wensbeeld en bijbehorende
plannen. Daarbij heeft de lokale samenleving op verschillende momenten input geleverd. De
komende periode staat in het teken van uitwerken en uitvoeren.
Om het proces te continueren, zetten we in op:
● een stevige externe en onafhankelijke begeleiding van het proces;
● duidelijk draagvlak binnen de kernen en een breed gedragen proces;
● het instellen van een gedegen organisatiestructuur om de continuïteit te waarborgen;
● de inzet van ambtelijke capaciteit (verschillende disciplines, procesadviseurs,
gebiedsambtenaren);
● uitvoering van onderzoeken en studies (bijvoorbeeld verkeer, openbare ruimte, verkenningen
onder ondernemers naar toekomst winkelgebied en verplaatsingen bedrijven);
● het maken van ontwerpen en uitwerkingsplannen;
● uitvoering van eenvoudige projecten en maatregelen (quick wins en laaghangend fruit);
● ondersteuning van communicatie;
● het faciliteren van ruimten, materialen en bijeenkomsten (organiseren en ondersteunen).
Ook zien wij bij de kleinere kernen initiatieven ontstaan om zich toekomstbestendig te maken. Het
betreft de kwaliteit van de leefomgeving in de breedste zin. Wij willen graag gesprekspartner zijn
voor deze kernen. Het steunen van deze initiatieven willen wij graag overwegen. De overweging
wordt niet gemaakt in deze pilot, maar wordt individueel beoordeeld op basis van reguliere
kaders en beleid.
Resultaten Programmabegroting 2019-2022
In dit deelprogramma geven we invulling aan onze ambities voor 2019 op economie. In de
Programmabegroting die u op 8 november 2018 heeft vastgesteld, hebben wij al een aantal
gewenste resultaten over 2019 bepaald. Om een totaal beeld te geven van de resultaten over
2019 in dit plan, geven wij hieronder de aanvullende resultaten uit de Programmabegroting weer:
Programma
3A

Resultaat
Verduurzaming van de economie.

Indicatoren
Hier vindt u de indicatoren die behoren tot het deelprogramma 3A Economie. Het betreffende
landelijk vastgestelde indicatoren die wij verplicht zijn op te nemen in onze programma's.
De indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te
vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast hebben wij een lokale indicator verbonden aan het
accounthouderschap voor ondernemers.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Waarde 2018 Waarde 2019 Bron
% Functiemenging
46,1
45,9 LISA 2017
Bruto gemeentelijk product (verhouding tussen
100
is vervallen Atlas 2013
verwacht en gemeten product) Indicator vervallen per
15-11-2017 zie Staatscourant 2017 nr. 64835
Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64
615,3
613,9 LISA 2017
jaar)
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Landelijk vastgestelde indicatoren
Waarde 2018 Waarde 2019 Bron
% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame
65,8
66,9 CBS 2017
beroepsbevolking tov de beroepsbevolking)
Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000
165,7
168,2 LISA 2017
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 22-08-2018

Taakveld
3.1
3.2

Lokale indicator
Uitkomst peiling MKB-vriendelijkste gemeente in vergelijking met cijfers vorige peiling (2016).
Deelprogramma 3B DUURZAAMHEID
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Dhr. P.L.P.S. Hofman
Mw. C.H. van den Brink

Energieneutraal
Maatschappelijke doel
● In 2030 is Bronckhorst energieneutraal
● Een circulaire economie
Inleiding
We zetten de maximale stappen die nodig zijn op weg naar een energieneutrale gemeente
in 2030. Duurzaamheid is binnen de gemeente een overkoepelend thema en raakt diverse
beleidsvelden. Van belang is om de verschillende activiteiten te verbinden, te versterken
en te stroomlijnen. Draagvlak en draagkracht bij inwoners en ondernemers vinden wij
belangrijk. Regionaal wordt de verbinding gelegd via de Thematafels Circulaire Economie
en Energietransitie en het Gelders Energieakkoord. De focus ligt de aankomende periode
op de energietransitie. Een aantal acties op met name biodiversiteit, maar daarnaast ook
klimaatadaptatie en circulaire economie pakken we in 2019 op. De integrale benadering van de
verschillende onderwerpen volgt vanaf 2020 en verder.
Resultaten
1. Een routekaart om in 2030 energieneutraal te zijn.
2. Aardgasvrij maken van woningen projectmatig oppakken.
3. Continuering energieloket vanaf 2020.
4. Realisatie collectieve energie-opwekking bedrijventerreinen.
5. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
6. Circulair inkopen en bedrijven hierin stimuleren.
7. Versnelling in duurzame energie-opwekking in de Achterhoek.
Omschrijving
1. We willen in 2030 energieneutraal zijn. Hiervoor maken wij een routekaart.
De routekaart geeft een doorkijk naar 2030, met een tussenhalte in 2023, om inzicht en focus
te krijgen in de route naar een energieneutrale Bronckhorst. De routekaart bestaat uit vier
bouwstenen:
1) Inzicht in opgave en doelstellingen.
2) Samenwerking tussen overheden, bewoners, bedrijven en instanties.
3) Lokale kansen en ruimte concreet benutten.
4) Programma voor een heldere strategie en een structurele aanpak.
Om deze routekaart op te stellen gaan we met onze inwoners en betrokken partijen
energierally's houden in de diverse kernen over de energietransitie. Het gaat daarbij om
draagvlak en draagkracht voor energiebesparing en -opwekking, en de ontwikkeling van
een uitvoeringsprogramma inclusief financiële instrumenten. We hebben gekozen voor
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

een intensief traject met inwoners, hierdoor wordt de routekaart niet eind 2018 maar in het
voorjaar van 2019 vastgesteld.
Het aardgasvrij maken van woningen heeft een extra impact op de energietransitie. Wij zijn
door het Rijk niet geselecteerd voor de proeftuin ‘aardgasvrije wijken’. Om te verkennen wat
de kansen zijn om huishoudens van het aardgas te krijgen, gaan we zelf onderzoeken of we
hiermee projectmatig aan de slag kunnen.
Voor de inwoners is in 2016 een regionaal energieloket opgericht met als doel om één adres
te hebben voor vragen over energiebesparing en duurzame energie. Dit wordt jaarlijks
geëvalueerd. De financiering voor het energieloket loopt t/m 2019. Aangezien we stevig willen
inzetten op het stimuleren van energiebesparing zetten we vanaf 2020 financiële middelen in
voor continuering van het loket.
Wij helpen ondernemers met energiebesparing middels het aanbieden van de DOE-scan
(duurzaam ondernemen en energiescan) en MKB Energy Checkup. Dit wordt onder meer
toegepast op de verschillende bedrijventerreinen, waarbij voor "Industriepark" in Zelhem
en '’Werkveld" in Vorden ook de mogelijkheden voor collectieve energieopwekking worden
onderzocht.
Wij zetten in op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Los van het ambitieniveau,
is per gebouw een maatwerkoplossing noodzakelijk. Om hieraan invulling te geven vragen wij
bouwkundig en installatietechnisch advies bij één of twee adviesbureaus.
We kopen zelf duurzaam in en stimuleren dit ook bij anderen. Via Innovatiehubs wordt kennis
opgebouwd en bewustzijn gecreëerd tussen gemeenten, bedrijven en andere partners
in de regio rondom circulaire economie en waar mogelijk worden jonge talenten ingezet.
Dit stimuleert ondernemers ook circulair in te kopen. Daarnaast is circulair aanbesteden
onderdeel van het Inkoopbeleid van de zeven Achterhoekse gemeenten. In 2019 kopen/
besteden wij onze producten, bijvoorbeeld dienstauto's en bureaustoelen circulair in/aan.
We willen het gebruik van zonne-energie stimuleren en meer ruimte bieden aan
initiatieven voor energieopwekking. Het regionaal ontwikkelingsfonds voor duurzame
energieopwekkingsprojecten stelt de Achterhoek in staat om, met een relatief kleine financiële
impuls, een versnelling in de lokale duurzame energieopwekking op gang te brengen. Het
fonds leidt tot een substantiële bijdrage aan de ambitie op energieneutraliteit. Wij bekijken de
mogelijkheden om aan te sluiten bij dit fonds. Deelname aan het fonds betekent dat wij als
gemeente € 1,25 miljoen beschikbaar moeten stellen. Gezien de afweging die wij hierin nog
moeten maken, komt er voor de uitwerking een apart voorstel naar de raad.

Voor het kunnen realiseren van de ambitieuze doelstellingen is uitbreiding van de formatie
noodzakelijk. Deze uitbreiding wordt ingezet voor bovenstaande resultaten, maar ook op de
volgende activiteiten:
● Vertalen Koersdocument Duurzame Energie Achterhoek in het ruimtelijk beleid.
● Met de 10 grootste energieverbruikers in gesprek over besparingsmogelijkheden.
● Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES), waaronder het warmteplan.
● Vaststellen Regionale Uitvoeringsagenda 2019-2023.
● Opstellen Regionaal onderzoek Geothermie.
● Duurzaamheidslening integreren in de ‘Alles-onder-1-dak lening’.
● Afsluiten Green Deals met ondernemers en andere partijen.
Klimaat
Maatschappelijke doel
Een klimaatbestendige leefomgeving
Inleiding
Volgens de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 2018 is Nederland in 2050 klimaatbestendig
en waterrobuust ingericht. Overheden moeten er voor zorgen dat schade door hittestress,
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wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Daarnaast hebben
overheden de plicht om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte zo goed mogelijk bestand is
tegen hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen. Het gaat hierbij om duurzaamheid
en klimaatadaptatie in een aantrekkelijke leefomgeving.
Resultaten
1. Het uitvoeren van de stresstest light zodat kwetsbaarheden op het gebied van
klimaatadaptatie binnen de gemeente in beeld zijn.
2. Een geconcretiseerde en gedragen klimaatopgave.
Omschrijving
1. In 2019 wordt, zoals wettelijk is verplicht, de stresstest light uitgevoerd. Deze test geeft een
eerste indruk van de kwetsbaarheden binnen onze gemeente gebaseerd op de beelden uit
de klimaateffectatlas. De kwetsbaarheden zijn gericht op de thema's: wateroverlast, hitte,
droogte en overstroming.
2. Op basis van de uitkomsten uit de stresstest gaan we met betrokken partijen en inwoners een
gezamenlijke zoektocht in naar maatregelen, oplossingen en kansen. De klimaatopgave die
wij hebben, willen wij in samenspraak met de betrokken partijen en inwoners concretiseren.
Grondstoffen
Maatschappelijke doel
Vermindering van de hoeveelheid restafval
Inleiding
De focus ligt op de verdere vermindering van de hoeveelheid restafval. Verdere transitie van afval
naar grondstof is noodzakelijk voor het behalen van de doelstelling. Bronckhorst wil koploper
blijven op het gebied van afvalscheiding en de inzameling van grondstoffen. Wij hebben onszelf
tot doel gesteld in 2020 slechts 1 kg restafval per inwoner per week. Dit als aanloop naar een
doelstelling om in 2030 maximaal 10 kg restafval per persoon per jaar aan te bieden. Om deze
doelstelling te kunnen halen richten wij ons op vier thema’s:
- omgekeerd inzamelen;
- afvalstoffenheffing;
- (arbeids)participatie;
- voedselverspilling.
Resultaten
1. Maximaal 52 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.
2. Kostendekkende voorziening.
Omschrijving
1. In Bronckhorst is sprake van een goede afvalscheiding en daardoor een afname van het
aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer. Ook zien wij een toename van het gebruik
van de ondergrondse restafvalcontainer. Dit zogenaamd “vrijwillig omgekeerd inzamelen”
krijgt steeds meer vorm. Wij zijn daarmee goed op weg in het realiseren van de lange termijn
doelstelling van 10 kg restafval per inwoner per jaar in 2030. Wij richten ons vanaf nu meer op
het vergroten van de service voor de inzameling van grondstoffen en gerichte communicatie
om afvalgedrag te beïnvloeden.
2. De ontwikkeling van kosten en baten, zoals teruglopende heffingsopbrengsten, de
teruglopende vergoeding voor inzamelen PMD, stijgende brandstofprijzen en stortbelasting,
maken dat de voorziening van de afvalstoffen onvoldoende is. De ontwikkelingen zijn
voldoende aanleiding om het diftarsysteem te herzien. In 2018 hebben we besloten (2e
tussenrapportage) om het tekort in de voorziening voor 2018 en 2019 uit de algemene

Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019 - 2022

41 van 69

middelen te dekken, zodat we de tijd hebben om het vraagstuk aan te pakken. In 2019
ontwikkelen wij een herzien tariefsysteem met als uitgangspunten een kostendekkende
voorziening en een passende tariefsontwikkeling. Daarover willen wij met inwoners in
gesprek. Op basis van de lastenontwikkeling voor de inwoners kan overwogen worden om
deze te verlichten door de ozb over 2020 niet te indexeren (zie hoofdstuk 3.1.).
Resultaten Programmabegroting 2019-2022
In dit deelprogramma geven we invulling aan onze ambities voor 2019 op duurzaamheid. In de
Programmabegroting die u op 8 november 2018 heeft vastgesteld, hebben wij al een aantal
gewenste resultaten over 2019 bepaald. Om een totaal beeld te geven van de resultaten over
2019 in dit plan, geven wij hieronder de aanvullende resultaten uit de Programmabegroting weer:
Programma
3B

Resultaat
Uitvoering geven aan het grondstoffenplan.

Indicatoren
Hier vindt u de indicatoren die behoren tot het deelprogramma 3B Duurzaamheid. Het betreffen
de landelijk vastgestelde indicatoren die wij verplicht zijn op te nemen in onze programma's. De
indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken
met andere gemeenten.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Waarde 2018 Waarde 2019 Bron
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)
86
81 CBS 2016
% Hernieuwbare elektriciteit
3,2
4,8 RWS 2016
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 22-08-2018
2016
Bronckhorst
87
78
123

Lokale indicator
kg/inwoner restafval
% afvalscheiding
kosten € / aansluiting

klasse D
163
68
149

Taakveld
7.3
7.4

2017
Bronckhorst
74
80
122

klasse D
163
68
149

Wat mag het kosten
Begroot vóór Programmaplan (programmabegroting + autonome aanpassingen)
Programma 3 Bedrijvigheid en
ontwikkeling vóór programmaplan
Saldi programmabegroting
3A Economie
3B Duurzaamheid
Totaal programmabegroting
Saldi autonome aanpassingen
3A Economie
3B Duurzaamheid
Totaal autonome aanpassingen
Saldo voor programmaplan

Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.
-414
-407
-821

-821
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2019

2020

2021

2022

-625
-210
-835

-699
-210
-909

-765
-133
-898

-796
-131
-927

-794
-132
-926

-835

-10
-538
-548
-1.458

-10
-28
-38
-936

-10
-28
-38
-965

-10
-28
-38
-965
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Nieuw beleid
Deel
Nieuw beleid, omschrijving
progr.
Lasten:
3A Economie
3A
Proces Vitale kernen
3A
Versterking accounthouderschap en rode loper
aanpak
3A
Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren
3A
Innovatienetwerk uitrol 5G
3A
Agrarisch coachingstraject

Aard

2019

2020

2021

2022

S
S

500.000
50.000

500.000
50.000

500.000
50.000

500.000
50.000

I
I
I

100.000
20.000
60.000

100.000
nnb
60.000

10.000
nnb
-

5.000
nnb
-

Lasten 3A

S
I

550.000
180.000
730.000

550.000
160.000
710.000

550.000
10.000
560.000

550.000
5.000
555.000

S
I
S
S
I
I

100.000
50.000
20.000
-

100.000
45.000
36.146
50.000
5.000
30.000

100.000
36.146
50.000
5.000
-

100.000
36.146
50.000
5.000
-

S
I

150.000
20.000
170.000

186.146
80.000
266.146

186.146
5.000
191.146

186.146
5.000
191.146

Totaal lasten programma 3:
Baten:
3A Economie
3A
Faciliteren gebiedsprocessen bijdrage provincie

S en I

900.000

976.146

751.146

746.146

I

25.000

25.000

-

-

Baten 3A

S
I

25.000
25.000

25.000
25.000

-

-

25.000
-875.000

25.000
-951.146

-751.146

-746.146

Totaal lasten 3A
3B Duurzaamheid
3B
Energietransitie
3B
Advieskosten aardgasvrij maken van woningen
3B
Energieloket, bijdrage
3B
Extra formatie duurzaamheid
3B
Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan
3B
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Lasten 3B
Totaal lasten 3B

Totaal baten 3A
Totaal baten programma 3:
Saldo
Bedragen in €

S en I
S en I

Investeringsplan
Niet van toepassing.
Dekking projectkosten uit reserves
Niet van toepassing.
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Begroot na Programmaplan

3A Economie
3B Duurzaamheid

inkomsten 2019
Programma 3 Bedrijvigheid en
ontwikkeling
na programmaplan
Lasten:
3A Economie
3B Duurzaamheid
Totaal lasten:
Baten:
3A Economie
3B Duurzaamheid
Totaal baten:
Saldo

uitgaven 2019
Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.

2019

2020

2021

2022

1.187
4.096
5.283

987
3.911
4.898

1.757
4.077
5.834

1.760
4.065
5.825

1.641
4.000
5.641

1.634
3.990
5.623

773
3.689
4.462
-821

362
3.701
4.063
-835

342
3.159
3.501
-2.333

299
3.638
3.937
-1.888

274
3.651
3.925
-1.716

274
3.639
3.913
-1.711
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2.1.4. Programma 4 BESTUUR
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Algemeen
In programma 4 richten wij ons op de transitie van de Dienstbare Overheid en het speerpunt
Regionale samenwerking. We willen een gemeente zijn die van buiten naar binnen werkt. Dat
betekent dat we als organisatie en bestuur continu in ontwikkeling zijn. We doen dat vanuit de lijn
van Verbindend Werken en Koesteren en Ontwikkelen. De komende periode ligt het accent op
heroriëntatie, aanscherpen en verhelderen van onze focus en werkwijze.
Belangrijk kader in dit programma is de Uitvoeringsagenda 2.0 Regio Achterhoek 2020. Het
programma betreft één deelprogramma (4A Besturen) waarin de accenten verder uitgewerkt
worden.
Deelprogramma 4A BESTUREN
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Mw. M. Besselink / Dhr. E.W. Blaauw /
Dhr. W.W. Buunk / Dhr. P.L.P.S. Hofman
Dhr. J.H. van Cranenburgh

Een dienstbare overheid
Maatschappelijke doelen
Bronckhorst is een uitstekende plek om te wonen, werken en recreëren, nu en in de toekomst.
We stimuleren actief verbindingen tussen inwoners, ondernemers en organisaties passend bij de
ambities van de gemeente. We faciliteren hun initiatieven waar nodig. Gemeentelijk beleid maken
we met de medewerking en denkkracht van inwoners. Of het nu gaat om zorg, groen, wonen,
duurzaamheid of een ander onderwerp. Wij zijn daarbij dienstbaar, uitnodigend en helder over
kaders die gelden en de mogelijkheden die we bieden.
Inleiding
Wij willen een overheid zijn die aansluit bij de samenleving. Daarbij hoort een manier van werken
die u op verschillende plekken in het Programmaplan bent tegengekomen. Voorbeelden zijn
o.a. de werkwijze van de sociale teams, de gebiedsambtenaren, de keukentafelgesprekken met
agrariërs en de gesprekken die we gaan voeren vanuit het thema duurzaamheid/energietransitie.
We willen het leereffect uit deze verschillende werkwijzen vergroten en de consistentie tussen de
werkwijzen versterken. Daarnaast willen we de komende periode verder werken aan een goede
balans in de samenwerking tussen gemeente en samenleving; een goede balans tussen “halen
en brengen”.
Resultaten
1. De samenleving ervaart een dienstbare overheid.
2. We vernieuwen onze werkwijze zodat het samenspel tussen raad en college versterkt wordt.
3. We werken samen met de regio en andere partijen aan heldere en passende prioriteiten
zodat inwoners en organisaties in Bronckhorst daar baat bij hebben.
4. We volgen de demografische ontwikkelingen en benutten de kansen om noodzakelijke
vernieuwing aan te jagen.
Omschrijving
1. We dagen de samenleving uit om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen, we zijn
hierbij partner en zijn helder over de verwachtingen, verantwoordelijkheden, kaders en
mogelijkheden. Dit doen we door als bestuur:
- Zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk te zijn door o.a. aanwezig te zijn bij gelegenheden
van de samenleving.
- Te luisteren naar de wensen, behoeften van de samenleving en deze in een vroegtijdig
stadium te betrekken bij projecten en processen. Hiervoor gebruiken we onder andere
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het inwonerpanel en ontwikkelen deze door met daarbij aandacht voor de verschillende
doelgroepen zoals ondernemers en maatschappelijke organisaties.
- Te ondersteunen bij initiatieven van de samenleving. Daarbij kiezen we voor de
initiatieven die aansluiten bij onze eigen prioriteiten. We kijken daarbij ook naar de eigen
verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties. Onze rol kan uiteenlopen van bijvoorbeeld
procesbegeleiding, faciliteren tot uitvoeren.
- Te werken aan de versterking van de rol van de gebiedsambtenaren binnen de samenleving
en de organisatie.
- De klachtenprocedure te herzien en in te zetten op efficiëntie en klantvriendelijkheid.
- Een interne en externe communicatievisie te ontwikkelen. Hierin wordt nadere invulling
gegeven aan een dienstbare overheid en nieuwe digitale ontwikkelingen komen hierin aan de
orde.
2. We bieden de raad aan:
- Om samen te verkennen hoe de raad zijn kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol zo gaat invullen dat meer ruimte wordt geboden aan de
samenleving. Hiervoor willen we ook experimenteren met werkvormen.
- Om samen te kijken hoe de manier van advisering kan bijdragen aan de versterking van zijn
rol. Mogelijkheden zijn het inpassen van een 'BOB-model' (beeldvormend- oordeelvormendbesluitvormend-model) of het aanbieden van voorstellen met meerdere alternatieven.
3. We werken aan een sterke regio met een democratische legitimatie, door binnen de nieuwe
structuur van de Regio Achterhoek te kiezen voor een actieve inbreng in de Achterhoek
Board en vanuit heldere prioriteiten aan te sluiten bij 3 thematafels. Om onze (wettelijke)
taken en ambities te realiseren, bekijken we welke partijen hierbij een toegevoegde waarde
zijn:
- We maken in het 2e kwartaal 2019 inzichtelijk wat de insteek en het doel van de verbonden
partijen is en hoe deze bijdragen aan het realiseren van onze ambities. Dit kan leiden tot een
herbezinning op de opdrachten aan de verbonden partijen.
- Wij willen ook inzicht in de meerwaarde van samenwerking met andere gemeenten
en regio’s, maar ook kennisinstellingen in het licht van de prioriteiten van de gemeente
Bronckhorst. Daarvoor laten wij een 360º-scan uitvoeren.
- We oriënteren ons op onze actieve rol binnen de P10 als vertegenwoordiger van de
belangen van plattelandsgemeenten in Den Haag.
4. Met de samenleving zoeken we naar de kansen om de aantrekkelijkheid van de dorpen
en het buitengebied te versterken. We vertalen de inzichten van de trends naar de situatie
van Bronckhorst en gaan hierover het gesprek aan over in ieder geval de thema’s wonen,
arbeidsmarkt en zorg. We integreren de demografische ontwikkelingen in bestaande trajecten
zoals Vitale kernen, Omgevingswet en Sociaal domein.
Resultaten Programmabegroting 2019-2022
In dit programma geven we invulling aan onze ambities voor 2019 op het Bestuur. In de
Programmabegroting die u op 8 november 2018 heeft vastgesteld, hebben wij al een aantal
gewenste resultaten over 2019 bepaald. De resultaten uit de Programmabegroting en het huidige
Programmaplan sluiten op elkaar aan. Het totaal aan resultaten blijkt in voldoende mate uit de
bovenliggende informatie.
Indicatoren
Hier vindt u de indicatoren die behoren tot het deelprogramma 4A Besturen. Het betreffende
landelijk vastgestelde indicatoren die wij verplicht zijn op te nemen in onze programma's. De
indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken
met andere gemeenten.
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Landelijk vastgestelde indicatoren
Waarde 2018 Waarde 2019 Bron
% Demografische druk
83,4
84,1 CBS 2018
% Demografische druk (groene en grijze druk tov
20-64 jaar)
Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 22-08-2018

Taakveld
0.2

Wat mag het kosten
Begroot vóór Programmaplan (programmabegroting + autonome aanpassingen)
Programma 4 Bestuur vóór
programmaplan
Saldi programmabegroting
4A Besturen
Totaal programmabegroting
Saldi autonome aanpassingen
4A Besturen
Totaal autonome aanpassingen
Saldo voor programmaplan

Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.
-2.041
-2.041

-2.041

2019

2020

2021

2022

-2.944
-2.944

-2.388
-2.388

-2.304
-2.304

-2.304
-2.304

-2.353
-2.353

-2.944

-247
-247
-2.635

-175
-175
-2.479

-175
-175
-2.479

-175
-175
-2.528

2019

2020

2021

2022

Nieuw beleid
Niet van toepassing.
Investeringsplan
Niet van toepassing.
Dekking projectkosten uit reserves
Niet van toepassing.
Begroot na Programmaplan
Programma 4 Bestuur
na programmaplan
Lasten:
4A Besturen
Totaal lasten:
Baten:
4A Besturen
Totaal baten:
Saldo:

Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.
2.811
2.811

3.561
3.561

3.262
3.262

3.106
3.106

3.106
3.106

3.155
3.155

770
770
-2.041

617
617
-2.944

627
627
-2.635

627
627
-2.479

627
627
-2.479

627
627
-2.528
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2.2. Paragraaf
2.2.1. Paragraaf klimaat
Klimaatbegroting
De klimaatbegroting brengt in beeld welke invloed beleidskeuzes hebben op het veranderende
klimaat. In opmaat naar de klimaatbegroting gaan we in 2019 voorbereidingen treffen om een
klimaatparagraaf toe te kunnen voegen aan de begroting 2020.
De klimaatbegroting is een instrument in ontwikkeling. Enkele gemeenten hebben ervaring met
een dergelijke kwantitatieve sturingsmethodiek voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Op dit moment zijn nog niet alle noodzakelijke cijfers op de juiste termijn beschikbaar. Met name
de cijfers over de daadwerkelijk gerealiseerde reductie komen nog te laat beschikbaar. Het
komende jaar wordt benut om tot een volledige set van verifieerbare cijfers te komen over de
daadwerkelijke realisatie op basis van berekeningen per project. We maken hiervoor gebruik
van de cijfers van het CBS en de landelijke klimaatmonitor databank. Door te kiezen voor de
landelijke klimaatmonitor kan dit ook worden gebruikt voor de monitoring van resultaten in
Bronckhorst en kunnen vergelijkingen met andere gemeenten worden gemaakt (benchmarking).
De thema’s die in aanmerking komen zijn gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie/bedrijven,
eigen organisatie en productie duurzame energie.
CO2-prestatieladder
Om ervaring op te doen wordt in 2019 de CO2-prestatieladder ingevoerd voor de eigen
organisatie. De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot van een organisatie
of gemeente te meten en te reduceren. Daarnaast is het een tool voor opdrachtgevers om in
te zetten bij aanbestedingen. Met de verschillende niveaus op de ladder wordt snel inzichtelijk
wat de intenties zijn van de inschrijvende bedrijven en instellingen. Om het goede voorbeeld te
geven willen wij het certificaat behalen op niveau 3. Dit betekent o.a. dat wij communiceren over
onze CO2-footprint conform norm en beschikken over kwantitatieve reductiedoelstellingen. Dit
is een mooie stap om onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn waar te maken. Hiermee
brengen wij concreet het energieverbruik in kaart en wordt kwantitatief bijgehouden welke CO2besparende maatregelen ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot jaarlijks daalt.
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3. FINANCIËLE BEGROTING
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3.1. Algemene dekkingsmiddelen en overhead
Toelichting algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Dhr. W.W. Buunk
Dhr. H.R.T. Neijenhuis

Onroerendezaakbelastingen
Maatschappelijke doel
● Financieel gezonde gemeente zijn
● Herkenbare tarieven en belastingen; transparant en passend
Inleiding
Indien noodzakelijk moeten wij de belastingen aanpassen. We hanteren daarvoor alleen de
inflatiecorrectie (vijfjaarlijkse gemiddelde op basis van het Centraal Plan Bureau (CPB)). Onze
tarieven en belastingen zijn transparant en uitlegbaar.
Resultaten
1. Voor de onroerendezaakbelasting (ozb) een transparante opbrengst vragen.
2. CPB hanteren als basis voor inflatiecorrectie voor overheidsbestedingen.
Omschrijving
1. De werkelijke ozb-opbrengst ligt jaarlijks rond de geraamde ozb-opbrengst. De afwijking is
jaarlijks 1% of lager. De inflatie wordt berekend over de gerealiseerde ozb-opbrengst per ozbgroep tijdens het aanslagjaar (2018) voor het begrotingsjaar (2019).
Wanneer er in een jaar begrotingsruimte bestaat bij ongewijzigde voortzetting van het
beleid, overwegen wij de berekende inflatiecorrectie voor de ozb terug te geven aan onze
inwoners en bedrijven. De teruggave blijft achterwege wanneer nieuwe voorstellen met
concrete effecten voor de inwoners (bijvoorbeeld extra voorzieningen) dat vragen. Gezien de
voorstellen voor 2019 en het achterwege blijven van het verhogen van de afvalstoffenheffing
voor de inwoners, wordt de inflatiecorrectie in 2019 niet teruggegeven.
2. Het inflatiepercentage halen we ieder jaar uit de meicirculaire. Dit is het door het CPB
bepaalde percentage (mei 2018) voor het begrotingsjaar (2019) voor overheidsbestedingen.
Dit (MEV-)percentage gebruikt het Rijk bij de toekenning van de grootste inkomstenbron
voor de gemeente: de algemene uitkering. Dit percentage gebruiken wij aan de uitgavenkant
bij prijsgevoelige budgetten. Voor uitgaven en inkomsten in de private sfeer volgen we de
geëigende CBS-indexen (huren en pachten).
Met het MEV-percentage voor overheidsbestedingen kijken we één jaar vooruit op
een vast moment, volgen we de grootste inkomstenbron en hanteren we overal één
overheidsgerelateerd percentage.
Kostendekkende tarieven gemeentelijke producten
Maatschappelijke doel
● Financieel gezonde gemeente zijn
● Herkenbare tarieven en belastingen; transparant en passend
Inleiding
Als uitgangspunt voor overige lasten en heffingen hanteren we kostendekkendheid. Bij mogelijke
verhogingen van lasten en heffingen kiezen we voor een geleidelijke schaal.
Resultaten
Alle producten hebben kostendekkende tarieven met uitzondering van de leges.
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Omschrijving
We hanteren voor overige heffingen en rechten kostendekkendheid als uitgangspunt. Bij
verhogingen van heffingen en rechten kiezen we voor een geleidelijke schaal. Momenteel is er
geen sprake van kostendekkendheid voor afvalstoffenheffing en begraafrechten. De komende
jaren (respectievelijk 2019 en 2020) bekijken we hoe de kostendekkendheid gewaarborgd kan
worden. Hierover gaan wij met onze inwoners in gesprek. Daarbij hebben wij aandacht voor
het geheel van de lastenontwikkeling voor huishoudens. Wanneer blijkt dat er een toenemende
lastendruk ontstaat door het aanpassen van de afvalheffing in 2020, zijn wij bereid de lastendruk
te verlichten door de OZB dat jaar niet te indexeren.
Voor meer detailinformatie over de kostendekkingspercentages verwijzen we u naar de paragraaf
lokale heffingen in de Programmabegroting die u heeft vastgesteld op 8 november 2018.
Reserves en voorzieningen
Maatschappelijke doel
Financieel gezonde gemeente zijn
Inleiding
We willen de nota Reserves en voorzieningen actualiseren en waar nodig aanpassen. Zo willen
we een revolverend fonds voor de energietransitie, klimaatadaptatie en voor de aanpak van
leegstaande (agrarische) bebouwing.
Resultaten
1. De reserves van Bronckhorst zijn voor de ambities beschikbaar.
2. Revolverend fonds zorgt dat meer burgers kunnen bijdragen aan ambities.
Omschrijving
1. De nota Reserves en voorzieningen is in februari 2017 geactualiseerd. We beoordelen of de
nota aangepast moet worden voor de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen en de
bestemmingsreserve Sociaal domein. Nu de bestedingsdoelen van de middelen in de reserve
Bovenwijkse voorzieningen grotendeels zijn vervallen (glasvezel), herijken we de prioriteiten
waarbij we rekening houden met de ambities die passen binnen de definitie van de reserve.
2. We gebruiken revolverende fondsen aan de hand van concrete plannen van aanpak ter
invulling van een ambitie, dit zowel lokaal als regionaal en bundelen waar mogelijk. We weten
hoeveel geld er binnen de huidige revolverende fondsen aanwezig moet zijn, wanneer en of
daarmee voldaan wordt aan de vraag. Het instellen of wijzigen van een revolverend fonds is
een raadsbevoegdheid. Dat overzicht is in het tweede kwartaal van 2019 klaar.
Duidelijk huishoudboekje
Maatschappelijke doel
● Financieel gezonde gemeente zijn
● Raad faciliteren in kaderstellende en controlerende rol
Inleiding
We gaan door met kwaliteitsverbetering van de Planning & Control cyclus en de bijbehorende
documenten om de raad te faciliteren in zijn kaderstellende en controlerende rol. We maken onze
financiële documenten ook voor inwoners meer leesbaar.
Resultaten
1. Onze financiële documenten zijn een leesbaar huishoudboekje.
2. Inwoners en raadsleden kunnen zien wat er met het overheidsgeld gebeurt.
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Omschrijving
1. Wij willen de P&C cyclus en de bijbehorende documenten verder doorontwikkelen. Wij richten
ons in eerste instantie op vier onderdelen:
- De taakveldenbegroting vraagt een verdieping om voor ons meer sturing mogelijk te maken.
- We willen indicatoren ontwikkelen die ons helpen te sturen op de ambities uit de
Programmabegroting en het Programmaplan. Indicatoren over andere beleidsthema's komen
in de taakveldenbegroting. In de Programmabegroting 2020-2023 staan de eerste eigen
indicatoren die na een testfase in 2019 realtime informatie geven.
- Nu de bewustwording over risico's een feit is, kunnen we naar de volgende stap binnen het
risicomanagement. We gaan bepalen wat we met de risico's doen en hoe we daar op sturen.
In 2019 leggen we het vergrootglas op de risico's die binnen de speerpunten van de vier
thema's gezien worden.
- De digitale ontsluiting van de P&C-documenten is medio 2019 een feit. Op dat moment
publiceren we de jaarstukken 2018 via een website. Bij de digitale ontsluiting hoort voor
ons ook het gebruiken van visuele informatie. We presenteren bij de Programmabegroting
2020-2023 foto's, "doorklik"punten, grafieken en mogelijk ook animaties. Hiervoor maken we
gebruik van de eigen communicatiemiddelen.
Onze financiële documenten bevatten duidelijke informatie en komt tot stand in een proces
waar het meedenken over de inhoud ertoe doet. Het meedenken bevorderen we door
thematische bespreking van de P&C-documenten met de raad.
2. Naast het doorontwikkelen van P&C cyclus met de bijbehorende documenten en de rol
van de raad hierin, stellen wij voor de behandeling van de jaarstukken te knippen in een
beleidsmatig deel (beleidsplan in de raadscommissie) en een financieel deel (de jaarrekening
in de Auditcommissie). Door het opknippen concentreren we de aandacht voor de financiën
bij de Auditcommissie. Waardoor de raad de focus kan leggen op de inhoudelijke aspecten.
Indicatoren
Hier vindt u de indicatoren die behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Het betreffen de
landelijk vastgestelde indicatoren die wij verplicht zijn op te nemen in onze programma's. De
indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken
met andere gemeenten.
Omdat wij in de cijfers geen onderscheid maken tussen meerpersoonshuishoudens en
eenpersoonshuishoudens beschouwen wij de gemeentelijke woonlasten voor de huishoudens als
gelijk.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Gemiddelde WOZ waarde (€ 1.000)
Gemiddelde WOZ waarde woning (€ 1.000)
Gemiddelde WOZ waarde niet-woning (€ 1.000)
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
= eenpersoonshuishouden (in euro's)

Waarde 2018
€ 241
€ 236
€ 240
€ 925

Waarde 2019
€ 244
€ 247
€ 230
€ 824

Bron
CBS 2017
CBS 2018
CBS 2018
COELO 2018

Taakveld
divers
0.61
0.62
0.61

Toelichting overhead
Portefeuillehouder
Ambtelijk trekker

Dhr. P.L.P.S. Hofman
Mw. M. Jansen

Bedrijfsvoering
Maatschappelijke doel
Goed werkgeverschap
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Inleiding
We zien de gemeente Bronckhorst als een organisatie die zich kenmerkt door: betrokkenheid en
loyaliteit, open houding voor vernieuwing en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We willen
ruimte voor advisering op langere termijnvraagstukken, te kunnen werken aan de grote transities
en opgavegericht werken.
Resultaten
1. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever.
2. We zijn in staat om als organisatie verschillende rollen in te zetten afhankelijk van het
vraagstuk.
3. Wij zijn een organisatie die goed is in opdrachtgeverschap en werken naar buitengericht.
Omschrijving
1. We zetten in op de doorontwikkeling van Verbindend Werken/ Koesteren en Ontwikkelen.
Dit betekent dat we werken aan een lerende organisatie door medewerkers via leerateliers,
"Bronckhorst leert door" en trainingen verder op te leiden.
De invoering van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020
wordt in 2019 voorbereid. Vooruitlopend op deze invoering is een digitaliseringsslag van o.a.
de personeelsdossiers van belang. Dit wordt opgepakt binnen het project E-HRM.
2. Diverse thema's vragen om maatwerk, pionieren en creativiteit. Dat betekent telkens nieuwe
werkvormen en processen uitdenken en uitzetten. Wij zetten in op een versterking van de
strategische capaciteit en inzet voor de gehele organisatie.
3. Dit vraagt dat we verder bouwen aan een organisatie die goed is in opdrachtgeverschap,
oriëntatie op lange termijn vraagstukken en aanbesteding van taken. Dat doen we
door opgavegestuurd werken verder te ontwikkelen. Daarbij staat het bereiken van het
maatschappelijk effect voorop.
Indicatoren
Hier vindt u de indicatoren die behoren tot de toelichting op de overhead. Het betreffen de
landelijk vastgestelde indicatoren die wij verplicht zijn op te nemen in onze programma's. De
indicatoren maken het mogelijk om een maatschappelijk effect toe te lichten en om te vergelijken
met andere gemeenten.
Landelijk vastgestelde indicatoren
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur externen)
Overhead (% van totale lasten)
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Waarde 2018 Waarde 2019 Bron
7,86
Begroting
2019
7,16
Begroting
2019
234
Begroting
2019
3,67%
Begroting
2019
11,5%
Begroting
2019

Taakveld
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
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Wat mag het kosten
Begroot vóór Programmaplan (programmabegroting + autonome aanpassingen)
Algemene dekkingsmiddelen en
overhead vóór programmaplan
Saldi programmabegroting
Algemene dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen
- Algemene uitkering
- Dividenden
- Saldo financieringsfunctie
- Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.

2019

2020

2021

2022

6.589
45.531
595
287
645
53.648

6.592
46.537
609
272
-868
53.141

6.840
49.122
453
318
-1.800
54.933

6.840
49.447
453
299
-1.976
55.064

6.847
49.623
453
290
-1.652
55.562

6.847
49.579
453
291
-1.611
55.559

Overhead:
Overhead

-8.621

-8.983

-8.608

-8.510

-8.510

-8.498

Totaal programmabegroting

45.027

44.159

46.325

46.553

47.052

47.061

-110
680
570

-71
540
470

-189
286
97

-164
286
122

-54

-69

-16

-16

516
46.841

401
46.954

81
47.133

106
47.168

2019

2020

2021

2022

100.000

-

-

-

-

-

165.000

165.000

-

-

-

-

-

-

Saldi autonome aanpassingen
Algemene dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen
- Algemene uitkering
- Dividenden
- Saldo financieringsfunctie
- Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Overhead:
Overhead
Totaal autonome aanpassingen
Saldo voor programmaplan

45.027

44.159

Nieuw beleid
Deel
Nieuw beleid, omschrijving
progr.
Lasten:
Overhead
OVERH Leesbaar huishoudboekje, verbeterslagen en
digitale ontsluiting financiële documenten
OVERH Extra ambtelijke capaciteit t.b.v. processen en
trajecten met samenleving
OVERH Invoering wet normalisering rechtspositie
ambtenaren
OVERH Digitaliseringsslag personeelsdossiers (project EHRM)

Aard

Lasten overhead

I
S
I

20.000

I

25.000

S
I

145.000
145.000

-

165.000
165.000

165.000
165.000

S en I
S en I

145.000
145.000

-

165.000
165.000

165.000
165.000

Totaal lasten overhead
Totaal lasten:
Saldo
(in euro's)
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Investeringsplan
Niet van toepassing.
Dekking projectkosten uit reserves
Niet van toepassing.
Begroot na Programmaplan

Lokale heffingen
Algemene uitkering
Dividenden
Saldo financieringsfunctie
Overige algemene dekk.midd.
Overhead
inkomsten 2019
Algemene dekkingsmiddelen en
overhead
na programmaplan
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen
- Algemene uitkering
- Dividenden
- Saldo financieringsfunctie
- Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

uitgaven 2019
Rekening
Begroting
2017 2018 na wijz.

2019

2020

2021

2022

550
5
4.324
210
5.089

677
7
901
968
2.553

640
4
800
1.120
2.564

640
4
751
1.435
2.830

632
4
703
1.366
2.704

632
4
654
1.325
2.615

9.002

9.301

9.086

8.859

8.970

8.958

Totaal lasten

14.091

11.854

11.649

11.688

11.674

11.573

Baten
Algemene dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen
- Algemene uitkering
- Dividenden
- Saldo financieringsfunctie
- Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

7.139
45.531
600
4.611
855
58.737

7.269
46.537
615
1.172
100
55.694

7.479
49.012
457
1.118
58.066

7.479
49.377
457
1.050
58.363

7.479
49.434
457
993
58.363

7.479
49.415
457
945
58.296

381

319

279

279

279

279

59.118
45.027

56.013
44.159

58.345
46.696

58.642
46.954

58.642
46.968

58.576
47.003

Overhead:
Overhead

Overhead:
Overhead
Totaal baten
Saldo
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3.2. Bijgestelde ramingen van baten en lasten
Baten en lasten 2019 na Programmaplan
Baten

Lasten

Saldo

Programma
Programma 1 Zorg en ondersteuning
1A Vitale inwoners en samenleving
1B Toegang tot passende voorzieningen
1C Individuele voorzieningen
Programma 2 Wonen en leefomgeving
2A Passend wonen
2B Aantrekkelijke leefomgeving
Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
3A Economie
3B Duurzaamheid
Programma 4 Bestuur
4A Besturen
Totaal programma's

6.005
6.005
6.950
1.043
5.906
3.501
342
3.159
627
627
17.084

31.339
2.662
-474
29.151
25.275
1.814
23.461
5.834
1.757
4.077
3.262
3.262
65.709

-25.334
-2.662
474
-23.145
-18.325
-771
-17.554
-2.333
-1.415
-918
-2.635
-2.635
-48.626

Algemene dekkingsmiddelen
- Lokale heffingen
- Algemene uitkering
- Dividenden
- Saldo financieringsfunctie
- Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

7.479
49.012
457
1.118
58.066

640
4
800
1.120
2.564

6.840
49.012
453
318
-1.120
55.502

279
-

9.086
128

-8.807
-128

75.429

77.487

-2.058

Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves

898

-

898

Geraamd resultaat 2019
+ = overschot; - = tekort

76.327

77.487

-1.159

Onttrekking

Toevoeging

-

-

Overhead
Heffing VPB
Onvoorzien
Saldo van baten en lasten

Beschikking reserves en voorzieningen
Omschrijving
Programmabegroting:
Algemene reserve
Derving Nuondividend
Bestemmingsreserve derving Nuondividend

402
402

Huisvesting (gemeentehuis)
Vrijval Iza gelden (20 jr)
Huisvesting gemeentewerf Hengelo
Bestemmingsreserve gemeentehuis
Totaal programmabegroting

150
12
15
177
579
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Beschikking reserves en voorzieningen
Tussentijdse resultaatbestemmingen 2e TR 2018:
1C Pilot jeugd PH/SOH
2B Verhuizing bibliotheek Zelhem
2B Onbenut budget GPL-projecten
4A Project leegstand en uitbreidingen gebouwen
Totaal tussentijdse resultaatbestemmingen 2e TR 2018

75
150
42
52
319

Totaal

898

-

3.3. Actuele financiële positie 2019-2022
De uitvoering van de ambities uit het coalitieprogramma “Gewoon doen! Doet u mee?” verandert
de begrotingsbudgetten. In paragraaf 3.2 (bijgestelde ramingen van baten en lasten) staat het
begrotingsjaar centraal waarover u besluiten neemt. In deze paragraaf ziet u wat de besluiten in
meerjarenperspectief betekenen.
3.3.1. Baten en lasten 2019-2022 per programma
Baten en lasten 2019-2022 per programma na programmaplan
Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo

6.005
31.339
-25.334
6.950
25.275
-18.325
3.501
5.834
-2.333
627
3.262
-2.635
-48.626

6.005
31.212
-25.207
7.095
24.461
-17.366
3.937
5.825
-1.888
627
3.106
-2.479
-46.939

6.024
31.098
-25.074
6.553
24.101
-17.548
3.925
5.641
-1.716
627
3.106
-2.479
-46.817

6.018
31.120
-25.103
6.557
24.048
-17.490
3.913
5.623
-1.711
627
3.155
-2.528
-46.832

baten
lasten
saldo
- Algemene uitkering
baten
lasten
saldo
- Dividenden
baten
lasten
saldo
- Saldo financieringsfunctie
baten
lasten
saldo
- Overige algemene dekkingsmiddelen baten
lasten
saldo
Totaal algemene dekkingsmiddelen

7.479
640
6.840
49.012
49.012
457
4
453
1.118
800
318
1.120
-1.120
55.502

7.479
640
6.840
49.377
49.377
457
4
453
1.050
751
299
1.435
-1.435
55.533

7.479
632
6.847
49.434
49.434
457
4
453
993
703
290
1.366
-1.366
55.659

7.479
632
6.847
49.415
49.415
457
4
453
945
654
291
1.325
-1.325
55.682

Programma
Zorg en ondersteuning

Wonen en leefomgeving

Bedrijvigheid en ontwikkeling

Bestuur

Totaal programma's
Algemene dekkingsmiddelen
- Lokale heffingen

Programmaplan Gemeente Bronckhorst 2019 - 2022

59 van 69

Overhead

baten
lasten
saldo

Begroting
2019
279
9.086
-8.807

Heffing VPB

baten
lasten
saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

baten
lasten
saldo

128
-128

128
-128

128
-128

128
-128

-2.058

-113

23

44

898

522

464

407

898

522

464

407

-1.159
-

409

487

450

Saldo van baten en lasten (A)
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan de reserves
Saldo onttrekkingen / toevoegingen
aan reserves (B)
Geraamd resultaat (A + B)
Begrotingstekort
Begrotingsoverschot

Begroting
2020
279
8.859
-8.579

Begroting
2021
279
8.970
-8.691

Begroting
2022
279
8.958
-8.679

3.3.2. Overzicht incidentele baten en lasten 2019-2022 per programma
Incidentele baten en lasten betreffen posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden.
Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het
karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.
Van de incidenteel in de begroting opgenomen baten en lasten voor de ambities uit het
Programmaplan (hoofdstuk 2) is het volgende overzicht te geven:
Aanvullende incidentele baten en lasten 2019 - 2022 (in
euro's)
Zorg en ondersteuning
Analyse toekomstige zorgvraag van onze inwoners
Dekking via bestemmingsreserve sociaal domein
Programma Zorg en ondersteuning
Wonen en leefomgeving
Invoering omgevingswet implementatiekosten
Biodiversiteit inclusief participatie en communicatie
Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs
Plan van aanpak ondermijningsbeelden
75 jaar bevrijding WOII / Achterhoek/ Gelderland
Huisvestingslasten bibliotheek
Projectbegeleiding nieuwbouw voortgezet onderwijs
Vorden
Wereldkampioenschap ZAMC
Eenmalige extra bijdrage VNOG
Programma Wonen en leefomgeving
Bedrijvigheid en ontwikkeling
Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren
Innovatienetwerk uitrol 5G
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2019

2020

2021

2022

1A
1A

30.000
-30.000

2B
2B
2B
2B
2B
2B

525.000 525.000
40.000
25.000
15.000
15.000
10.000 ppn
200.000

525.000

525.000

540.000

525.000

525.000

100.000

10.000

5.000

2B
2B
2B

3A
3A

200.000
25.000
100.000
1.140.000

100.000
20.000
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Aanvullende incidentele baten en lasten 2019 - 2022 (in
euro's)
Agrarisch coachingstraject
Advieskosten aardgasvrij maken van woningen
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan
Faciliteren gebiedsprocessen bijdrage provincie
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

3A
3B
3B
3B
3A

2019

2020

60.000

60.000
45.000
30.000
5.000
-25.000
215.000

20.000
-25.000
175.000

2021

2022

5.000

5.000

15.000

10.000

540.000

535.000

Bestuur
Programma Bestuur
Algemene dekkingsmiddelen
Leesbaar huishoudboekje, verbeterslagen en digitale
ontsluiting financiële documenten
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Invoering wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Digitaliseringsslag personeelsdossiers (project E-HRM)
Overhead

OVERH

100.000
100.000

OVERH
OVERH

20.000
25.000
45.000

Saldo incidentele middelen
1.460.000 755.000
positief = inzet van incidentele middelen; negatief = dekking vanuit incidentele middelen

3.3.3. Toelichting meerjarenbeeld
Met de uitvoering van de ambities uit het coalitieprogramma “Gewoon doen! Doet u mee?”
verandert het beeld van de financiële positie van Bronckhorst. In deze paragraaf ziet u, en de
provinciale toezichthouder, dat de financiële positie van Bronckhorst ook in de komende jaren
gezond blijft. De gemeente Bronckhorst handhaaft een meerjarig begrotingsevenwicht.
In onderstaand overzicht ziet u de bijstelling van de begrotingsruimte:
Begrotingsbeeld na programmaplan

2019

2020

2021

2022

Beleidsarme programmabegroting 2019 - 2022
Autonome aanpassingen (w.o. septembercirculaire)
Begrotingsruimte

1.875
-649
1.225

2.263
-151
2.112

2.732
-247
2.485

2.665
-222
2.443

Voorstellen programmaplan structureel
Voorstellen programmaplan incidenteel
Budgetvraag voorstellen

-925
-1.460
-2.385

-948
-755
-1.703

-1.458
-540
-1.998

-1.457
-535
-1.992

Programmaplan 2019 - 2022 (13 december 2018)
Bijdrage vanuit de Algemene reserve
Programmabegroting 2019 - 2022
positief = begrotingsruimte; negatief = begrotingstekort

-1.159
1.159
-

409
409

487
487

450
450

In de eerste regel is het financieel beeld opgenomen dat in de Programmabegroting Gemeente
Bronckhorst 2019-2022 is geschetst (raadsbesluit 8 november 2018).
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Autonome aanpassingen
Over de autonome aanpassingen bent u op andere momenten door ons geïnformeerd, maar
e
die effecten zijn nog niet geformaliseerd als begrotingsaanpassingen. Dat nemen we in deze 1
begrotingswijziging 2019 mee. De aanpassingen zijn beperkt:
Autonome aanpassingen
Septembercirculaire 2018 algemene uitkering
Tweede tussenrapportage 2018
Overige raadsbesluiten
Totaal
positief = minder uitgave; negatief = meer uitgave

2019
-81
-517
-51
-649

2020
-93
-7
-51
-151

2021
-189
-7
-51
-247

2022
-164
-7
-51
-222

Budgetvraag voorstellen
Voor de begroting 2019 maken de lasten van de beleidsveranderingen, de investeringen en de
projecten uit het Programmaplan (hoofdstuk 2) deel uit van de geautoriseerde budgetten per
programma. U vindt voorstellen in detail terug bij de programma’s bij het onderdeel “Wat mag het
kosten” en in 3.1 voor wat betreft Middelen en Overhead. In de deelprogramma's benoemen we
de resultaten van de verschillende beleidsveranderingen, investeringen en projecten.
Nieuwe voorstellen
Analyse toekomstige zorgvraag van onze inwoners
Dekking via bestemmingsreserve sociaal domein
Procesgeld voor woonbeleid (beurs, regionale
samenwerking)
Invoering omgevingswet implementatiekosten
Invoering omgevingswet structureel deel
Handhaving (uitvoeringsprogramma en extra capaciteit)
Verkeer en vervoer, herinrichting Ruurloseweg Hengelo
Passende leefomgeving en duurzame inrichting
Dorpsstraat Halle
Biodiversiteit inclusief participatie en communicatie
Exotenbestrijding
Opstellen integraal huisvestingsplan onderwijs
Plan van aanpak ondermijningsbeelden
75 jaar bevrijding WOII / Achterhoek/ Gelderland
Huisvestingslasten bibliotheek
Projectbegeleiding nieuwbouw voortgezet onderwijs
Vorden
Wereldkampioenschap ZAMC
Eenmalige extra bijdrage VNOG
Proces Vitale kernen
Versterking accounthouderschap en rode loper aanpak
Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren
Innovatienetwerk uitrol 5G
Agrarisch coachingstraject
Energietransitie
Advieskosten aardgasvrij maken van woningen
Energieloket, bijdrage
Extra formatie duurzaamheid
Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Faciliteren gebiedsprocessen bijdrage provincie
Leesbaar huishoudboekje, verbeterslagen en digitale
ontsluiting financiële documenten
Extra ambtelijke capaciteit t.b.v. processen en trajecten
met samenleving
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1A
1A

2019
30
-30

2020
-

2021
-

2022
-

2A
2B
2B
2B
2B

30
525
100
2

15
525
100
20

23
525
340
100
19

23
525
340
100
19

2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B

1
40
91
25
15
10
200

12
65
15
ppn
-

12
63
-

12
63
-

2B
2B
2B
3A
3A
3A
3A
3A
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3A

200
25
100
500
50
100
20
60
100
50
20
-25

500
50
100
60
100
45
36
50
5
30
-25

500
50
10
100
36
50
5
-

500
50
5
100
36
50
5
-

OVERH

100

-

-

-

OVERH

-

-

165

165
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Nieuwe voorstellen
Invoering wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Digitaliseringsslag personeelsdossiers (project E-HRM)
Totaal nieuwe voorstellen begroting
positief = meer lasten; negatief = minder lasten

OVERH
OVERH

2019
20
25
2.385

2020
1.703

2021
1.998

2022
1.992

In het kader van dit Programmaplan vormen alleen de beleidsveranderingen, investeringen en
projecten voor 2019 een beslispunt. De bestedingen voor de volgende jaren zijn afhankelijk van
uw wensen op dat moment. Voor de inhoudelijke toelichting op de omvang van de algemene
reserve verwijzen we naar de toelichting op de balanspositie in de Programmabegroting
Gemeente Bronckhorst 2019-2022 (raadsbesluit 8 november 2018).
Overige aandachtspunten actueel begrotingsbeeld
Sociaal domein
Bij de decentralisatie van een aantal taken voor het Sociaal domein naar de gemeente heeft
de raad ons opgedragen dit budgetneutraal uit te voeren. Sinds 2017 ervaren wij tekorten die
in 2018 oplopen. Deze tekorten willen wij ombuigen. Hiervoor stellen wij een ombuigingsplan
op (zoals beschreven in deelprogramma 1A). In eerdere jaren hebben wij de overschotten
op de budgetten toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Wanneer de ombuiging (op korte
termijn) in onvoldoende mate lukt, is een dekking van het tekort uit de bestemmingsreserve
e
mogelijk tot halverwege 2020. Door de budgetaanpassingen vanuit de 2 tussenrapportage
2018 en de budgettaire effecten van de septembercirculaire 2018 is het huidige beeld van
de bestemmingsreserve voor de komende jaren ongunstiger dan gepresenteerd in de
Programmabegroting 2019 – 2022. In onderstaande grafiek tonen we de ontwikkeling van de
bestemmingsreserve Sociaal domein per 1 november 2018. De bestemmingsreserve stond op
1 januari 2018 op € 6,7 mln positief. Op basis van geprognosticeerde claims en tekorten is de
verwachting dat de bestemmingsreserve eind 2022 € 6,4 mln negatief staat.
Ontwikkeling bestemmingsreserve sociaal domein (o.b.v. geprognosticeerde claims en tekorten sociaal
domein van 2018 t/m 2022)
10.000

5.000

0

-5.000

-10.000
1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

De vierkantjes in de grafiek geven de peildatum 1 januari aan.
Risico's
Vanuit het Programmaplan zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in het risicoprofiel van
Bronckhorst.
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Balansprognose
Vanuit het Programmaplan zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in de geraamde balansposities.
De enige wijziging die de balanspositie raakt is het gebruik van de algemene reserve voor de
dekking van het begrotingstekort ad € 1,2 mln.
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4. BIJLAGEN
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4.1. Kaderstellende beleidsnota's
Programma 1
● Beleidsplan Sociaal domein 2015 - 2018 (2014)
● Regiovisie sociaal domein Achterhoek (2017)
● Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen Participatiewet Gemeente Bronckhorst
2015 (2014)
● Verordening tegenprestatie Participatiewet Gemeente Bronckhorst 2016 (2016)
● Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst (2018)
● Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst (2018)
● Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz Gemeente Bronckhorst 2016
(2016)
● Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Bronckhorst 2016 (2016)
● Beleidsplan mantelzorgbeleid 2018-2021 gemeente Bronckhorst (2017)
● Verordening participatieraad gemeente Bronckhorst (2015)
Programma 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Strategisch Huisvestingsplan Kindvoorzieningen 2014 - 2020 (2014)
Verordening leerlingenvervoer (2018)
Beleidsregels leerlingenvervoer (2018)
Speelruimteplan (2014)
Grondbeleid (2014)
Beleidsplan openbare verlichting (2015)
Regionale Woonagenda (2015)
Verordening Starterslening (2015)
Subsidieverordening verduurzamen woningvoorraad (2015)
Verordening monumentensubsidie (2016)
Prullenbakkenplan 2013 (2013)
Verordening rioolheffing 2017 (2016)
Verordening Begraafrechten 2017 (2016)
Lokale woonagenda “Bronckhorst geeft je de ruimte” (2016)
Toezicht en handhavingsbeleid 2017 - 2022 (2016)
Bomenbeleidsplan (2017)
Watertakenplan 2018-2022 (2018)

Programma 3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Grondbeleid (2014)
Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek (2015)
Regionale Woonagenda (2015)
Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016 - 2019 (2015)
Verordening toeristenbelasting 2018 (2017)
Verordening reclamebelasting (2016)
Grondstoffenplan 2017 - 2020 (2016)
Verordening reinigingsheffingen 2018 (2017)
Verordening Duurzaamheidslening (2017)
Regionale uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek (2017)

Programma 4
● Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad
(2018)Perspectiefnota 2019 - 2022 (2018)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coalitieprogramma "Gewoon doen! Doet u mee?" (2018)
Programmabegroting 2019 - 2022 (2018)Verordening OZB 2019 (2018)
Gedragscodes en stappenplan integriteit politieke ambtdragers gemeente Bronckhorst (2017)
Verordening Auditcommissie gemeente Bronckhorst (2017)
Financiële verordening gemeente Bronckhorst 2017 (2017)
Nota Reserves en voorzieningen gemeente Bronckhorst (2017)
Verordening commissie bezwaarschriften 2016 (2016)
Uitvoeringsagenda 2.0 Regio Achterhoek 2020 (2016)
Verordening Burgerinitiatief gemeente Bronckhorst (2005)
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4.2. Afkortingenlijst
Afkorting
3D
AOW
APPA
AVG
BAG
BBP
BBV
Bbz
BCF
BIG
BNG
BOA
BRP
CAO
CBS
COELO
CPB
DBO
DUO
ECAL
EMU
ENSIA
Fido
GBT
GGD
GGz
GPL
GR
GRP
GS
IBA
IOAW
IOAZ
IPO
IZA
KLPD
KPI
LISA
LOGA
LOP
MAS
MER
MEV
MFA
MWp
NB
Nibud
n.n.b.
ODA
OZB
P10
PH
piofach

Verklaring
3 decentralisaties (Participatiewet, Jeugdwet en Wmo)
Algemene Ouderdomswet
Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Bruto binnenlands product
Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
BTW compensatie fonds
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Buitengewoon opsporingsambtenaar
Basisregistratie Personen
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centraal bureau voor de Statistiek
Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
Centraal Plan Bureau
Dorpsbelangenorganisatie
Dienst Uitvoering Onderwijs
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Economische Monetaire Unie
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
(Wet) financiering decentrale overheden
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Gemeentelijke Projecten Landschap
Gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gedeputeerde staten
Individuele Behandeling van Afvalwater
Inkomensvoorziening oudere en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers
Inkomensvoorziening oudere en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte zelfstandigen
Interprovinciaal Overleg
Instituut Zorgverzekering Ambtenaren
Korps landelijke politiediensten
Kritieke prestatie-indicator
Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
Landschapsontwikkelingsplan
Maatschappelijke stage
Main equipment room
Meerjarige Economische Verkenningen
Multifunctionele Accommodatie
Megawattpiek
niet bekend
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
nog niet bekend
Omgevingsdienst Achterhoek
Onroerende Zaakbelastingen
Samenwerkingsverband van 10 grote plattelandsgemeenten
Praktijk Ondersteuning Huisarts
personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting
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Afkorting
PMD
PPN
Pw
RIVM
RWS
SOH
SOK
SON
StAT
UPS
UvW
VJI
VNG
VNR
VOG
VNOG
Vpb
Wabo
WGA
WLZ
WMO
WNRA
WOZ
Wsw
WW
Wwb
ZVW

Verklaring
plastic, metaal en drank(pakken)
Perspectiefnota
Participatiewet
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijkswaterstaat
Specialistische Ondersteuning Huisarts
Samenwerkingsovereenkomst
Stadsbank Oost Nederland
Stichting Achterhoek Toerisme
Uninterruptible power supply
Unie van Waterschappen
Verwey-Jonker Instituut
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Verklaring omtrent het gedrag
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
Vennootschapsbelasting
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Regeling) Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten
Wet Langdurige Zorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wet) waardering onroerende zaken
Wet sociale werkvoorziening
Werkloosheidswet
Wet werk en bijstand
Zorgverzekeringswet
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