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4 Concept notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 24 februari 2022 en concept besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 24 februari 2022
1 4.1 Concept notulen algemeen bestuur 1Stroom d.d. 24 februari 2022

Conceptnotulen
Overleg:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanwezig:

Afwezig:

Algemeen Bestuur 1Stroom
23 februari 2022
09.00 – 11.00 uur
Digitaal via Teams
A. van Hout (Westervoort. voorzitter), H. Sluiter (Westervoort), R. Raaijman
(Westervoort), H. Hieltjes (Duiven ), T. Spaargaren (Duiven), J. Goossen (Duiven),
G. Tiedink (Duiven), M. van der Jagt (1Stroom), M. Sluiter (1Stroom), R. den Haan
(1Stroom) D. Tan (1Stroom, notulist)
Hans Breunissen (Westervoort), Ineke Knuiman (Duiven)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hans Breunissen en Ineke Knuiman hebben zich afgemeld.
De algemeen directeur informeert het algemeen bestuur over het aantal coronabesmettingen op
de werkvloer en deelt mee dat de operatie (front office, KCC, AAS en andere publieksdiensten)
tot op heden door kan gaan.
2. Ingekomen stukken
Er zijn drie ingekomen stukken.
2.1 Normenkader 2021 1Stroom
Het algemeen bestuur neemt kennis van het door het DB vastgestelde Normenkader 2021
1Stroom.
2.2 Q3 2021 rapportage 1Stroom
De algemeen directeur deelt mee dat de jaarrekeningcontrole gaande is (58%) en dat de
prognose is dat het jaarresultaat in lijn is met de verwachting uit de Q3 rapportage. Johannes
Goossen geeft aan dat het fijn is dat er een meevaller is maar dat dit voordeel vooral op
personeelslasten zit. Johannes Goossen merkt op dat er nu te veel tijd zit tussen het vertrek van
een medewerker en het aantrekken van een nieuwe medewerker. De algemeen directeur meldt
dat er op dit moment gekeken wordt hoe 1Stroom verantwoord kan zorgen dat geld dat bedoelt
is voor de inzet van personeel ook daadwerkelijk ingezet wordt gedurende het jaar. Waarbij het
risico dat het budget wordt overschreden beperkt is. De gedachte is om bovenop de bestaande
formatie te werken met een vaste flexibele formatie. Johannes Goossen is blij dat de directie van
1Stroom voldoende aandacht voor dit onderwerp heeft. Huub Hieltjes vraagt of de inzet van
trainees hier ook in meegenomen wordt. De algemeen directeur beaamt dit. Gemma Tiedink
deelt mee dat er een trainee is begonnen binnen het programma Circulaire Economie. Dit loopt
via een bureau.
2.3 Managementletter 1Stroom 2021
De algemeen directeur is trots op de resultaten. Johannes Goossen complimenteert de
organisatie met het resultaat. Johannes Goossen vraagt of de memo over de aanscherping van
de P&C cyclus ook gedeeld wordt met het algemeen bestuur. De algemeen directeur geeft aan
dat de memo in ontwikkeling is en dat deze te zijner tijd gedeeld wordt met het bestuur.
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De algemeen directeur geeft aan dat informatieveiligheid momenteel het grootste risico is. De
algemeen directeur is samen met de gemeentesecretaris van Zevenaar aangehaakt bij de
ontwikkelingen bij de RID. Huub Hieltjes deelt mee dat het college van Duiven bij de raad heeft
aangegeven dat er rekening mee gehouden moet worden dat de investeringen in ICT niet uit de
bestaande middelen van de RID/SdL bekostigd kunnen worden. De algemeen directeur verwacht
ook dat er op de langere termijn extra middelen nodig zullen zijn.
3. Conceptnotulen Algemeen Bestuur 1Stroom d.d. 24 november 2021 en concept besluitenlijst
Algemeen Bestuur d.d. 24 november 2021
De concept notulen van het algemeen bestuur 1Stroom d.d. 24 november 2021 en de concept
besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 24 november 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Rondvraag
De raad van Westervoort heeft een amendement aangenomen ten aanzien van de nota reserves
en voorzieningen. De algemeen directeur geeft aan dat uitgezocht wordt hoe dit amendement
verwerkt moet worden.
Ton Spaargaren geeft aan trots te zijn op de resultaten uit de managementletter en vraagt of dit
ook in woord en gebaar overgebracht wordt aan de medewerkers. De algemeen directeur geeft
aan dat een gebaar kan zijn dat er mogelijkheden worden gecreëerd voor thuiswerkfaciliteiten.
De algemeen directeur geeft aan dat dit onderwerp speelt binnen de organisatie. Ton Spaargaren
geeft aan dat hij meer doelde op een klein gebaar. Arend van Hout vindt dat er goed moet
worden nagedacht over de boodschap en het daarbij behorende gebaar. Gemma Tiedink vindt
het belangrijk dat het onderdeel is van een breed plan met betrekking tot de
thuiswerkfaciliteiten. Arend van Hout geeft aan dat het goed is om tot een betere balans te
komen tussen thuiswerken en het werken op kantoor.
Huub Hieltjes geeft aan dat er gisteren in het college van Duiven is besproken over het VTH
beleid en Wkb. De keuzes die gemaakt moeten worden, zullen in de toekomst gevolgen hebben
voor 1Stroom. Het lijkt Huub Hieltjes goed om hier aan de voorkant gezamenlijk over te praten
en stelt voor om voor de zomer een gezamenlijke collegeontmoeting over dit onderwerp te
organiseren. De algemeen directeur vult hierop aan dat het in het kader van efficiëntie voor
1Stroom wenselijk is dat waar mogelijk dezelfde uitgangspunten worden gekozen door de
colleges en raden.
5. Sluiting
De volgende vergadering van het algemeen bestuur wordt weer fysiek. De voorzitter sluit de
vergadering om 09.35 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van …
Algemeen Bestuur 1Stroom
secretaris

voorzitter
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ir. M.R. (Mark) van der Jagt

drs. A.J. (Arend) van Hout
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1 4.2 Concept Besluitenlijst Algemeen Bestuur 1Stroom d.d 24 februari 2022

Besluitenlijst algemeen bestuur 1Stroom d.d. 24 februari 2022
A. Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de ingekomen stukken, te weten:
- Het normenkader 1Stroom 2021
- De Q3 rapportage 1Stroom 2021
- De memo over de managementletter 1Stroom
B. Het algemeen bestuur besluit de concept notulen van de vergadering van het algemeen
bestuur van 24 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.
C. Het algemeen bestuur besluit de concept besluitenlijst van de vergadering van het algemeen
bestuur van 24 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeens Bestuur van …
Algemeen Bestuur 1Stroom
secretaris

voorzitter

ir. M.R. (Mark) van der Jagt

drs. A.J. (Arend) van Hout

5 Jaarrekening 1Stroom 2021 (Z/22/092701)
1 5.1 Voorstel AB vaststellen jaarrekening 1Stroom 2021 (201558493)

Voorstel Algemeen Bestuur
Onderwerp
: Jaarrekening 2021 1Stroom
__________________________________________________________________________
Zaak- & documentnr. : Z/22/092701/201558493

Opsteller : Fred de Witte
Afdeling : Financiën

__________________________________________________________________________
Openbaarheid

: Openbaar

Afstemming met

:-

__________________________________________________________________________
Samenvatting
De jaarrekening 2021 van 1Stroom sluit af met een positief resultaat van € 1.066.403.
Hiervan komt op basis van de afspraken omtrent grondexploitatie € 230.805 ten gunste van
de gemeente Duiven. € 835.598,- is het positieve resultaat dat ten gunste komt van de
gemeente Duiven en Westervoort in de verhouding 63/37.
Het resultaat schommelde flink de afgelopen vier jaar. Voor de jaren 2021 en 2020 is het
saldo voor een groot deel beïnvloed door de impact van Corona op onze organisatie. Het
streven blijft naar een evenwichtig saldo tussen de uitgaven en inkomsten.
2021
+ € 1.066.403

2020
+ € 1.479.122

2019
- € 602.000

2018
+ € 217.000

1Stroom is er in geslaagd de kwaliteit van de interne beheersing en de kwaliteit van de
financiële functie in algehele zin te verbeteren. Dit wordt bevestigd door de externe
accountant zowel in het concept accountantsrapport alsmede in de managementletter. De
accountant is dan ook voornemens een goedkeurend oordeel te geven voor de getrouwheid
en de rechtmatigheid. Met andere woorden: een goedkeurende accountantsverklaring voor
1Stroom 2021.
Het resultaat van € 1.066.403 is als volgt te verklaren:
• Voordeel op de uitgaven van € 664.403
• Voordeel op de inkomsten van € 402.000.
Het voordeel op de uitgaven is grotendeels te verklaren door openstaande vacatures, de
financiële ruimte die ontstaat tussen het vertrek en de komst van nieuwe medewerkers en
als gevolg van lagere incidentele uitgaven door COVID-19. Denk hierbij aan lagere
reiskosten als gevolg van minder reisbewegingen en minder uitgaven aan opleidingen en
trainingen. Tevens is de bijdrage aan de SDL bij de jaarrekening ten opzichte van de
prognose van de 2e tussentijdse rapportage fors lager uitgevallen.
Het voordeel op de inkomsten is grotendeels ook incidenteel. Er is een eenmalige bijdrage
ontvangen voor ondermijning en een incidentele vergoeding als gevolg van COVID-19.
Tevens is er een voordeel op het uitkeringen van het UVW in verband met ziekte- en
zwangerschap.
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Beslispunten
1. De jaarrekening 2021 1Stroom vast te stellen.
2. Een bestemmingsreserve te vormen van € 118.200 ter dekking van een bijdrage voor
de thuiswerkplek van medewerkers.
3. Een bestemmingsreserve te vormen van € 150.000 ter dekking van dekking van een
pilot voor een traineeship-programma.
4. Een bestemmingsreserve te vormen van € 101.500 ter dekking van
informatiebeveiliging. Voor de gemeente Duiven en Westervoort bedraagt dat
respectievelijk € 30.450 en €18.135.
5. Het restant overschot van € 518.813 volgens de verdeelsleutel 63/37 over te maken
aan respectievelijk de gemeente Duiven en Westervoort.
6. De jaarrekening en het accountantsverslag ter kennisgeving aan te bieden aan de
raden van beide gemeenten. Voor de vorming van de bestemmingsreserves zullen
de raden worden gevraagd om hun zienswijze.
Begroting 2021

Jaarrekening 2021 Verschil

Totale lasten 1Stroom
Overige baten

27.036.640
-562.463

26.372.933
-965.159

663.707
402.696

Netto te verrekenen

26.474.177

25.407.774

1.066.403

-599.000
-766.200

-599.000
-535.395

-230.805

25.108.977

24.273.379

835.598

Waarvan voor rekening Duiven
Afvalaanbiedstation
Grondexploitatie

-/-/-

Netto door te belasten volgens verdeelsleutel
Resultaat voor resultaatbestemming

835.598

Bestemmingsreserve:
Bijdrage thuiswerkplek
Opzet traineeships
Informatiebeveiliging en versterken interne organisatie SDL
Restant resultaat 2021
Aandeel Duiven
Aandeel Westervoort

118.200
150.000
48.585
316.785
518.813

63%
37%

326.852
191.961
518.813

Aanleiding
De Jaarrekening 2021 1Stroom dient door het Algemeen Bestuur voor 15 juli vastgesteld te
worden en aangeboden te worden bij de Provincie.
Beoogd effect
De Jaarrekening 2021 van 1Stroom vaststellen.
Argumenten
1. De jaarrekening dient voor 15 juli vastgesteld te worden door het Algemeen Bestuur en
aangeboden bij de Provincie
2. Tijdens de Corona-periode werkt het grootste deel van de medewerkers thuis. Nu de
Corona maatregelen zijn opgeheven en thuiswerken meer norm is geworden, streeft de
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3.

4.

5.
6.

organisatie naar een evenwichtige combinatie tussen thuiswerken en werken op kantoor.
Mede ingegeven door het kabinet wil 1Stroom hybride werken blijven stimuleren, hierover
goede afspraken maken met de werknemers en dit vanuit goed werkgeverschap en haar
zorgplicht goed faciliteren. De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige
werkplek voor de werknemer en voor een inrichting van de werkplek die dit mogelijk
maakt. Dit geldt ook voor de thuiswerkplek. De huidige thuiswerkplekken zijn ingericht
met apparatuur en meubilair afkomstig uit de gemeentehuizen. Om de medewerkers te
faciliteren in het thuis inrichten van een arbo-conforme werkplek is het voorstel om alle
medewerkers een éénmalige bijdrage te geven van €300.
De huidige arbeidsmarkt is krap waarbij sprake is van schaarste. Met de huidige ambities
en opgaaf is het een uitdaging om nieuwe medewerkers te werven. Vanuit het
strategische personeelsbeleid van 1Stroom, schaarste op de arbeidsmarkt en externe
adviezen (BMC-rapport) komt duidelijk de noodzaak naar voren om naast de huidige
instrumenten als werving en selectie om andere instrumenten in te zetten om nieuwe
medewerkers aan te trekken. 1Stroom wil dit doen door een pilot te starten voor een
traineeship. Het doel hiervan is om jonge, ambitieuze, goed opgeleide, jonge
medewerkers in een traineeship van anderhalf jaar klaar te stomen en in te zetten voor
onze organisatie.
De SDL zal de informatiebeveiliging van het ICT-landschap gelet op toenemende externe
bedreigingen moeten versterken. Tevens zijn er extra financiële middelen nodig om de
interne organisatie te versterken. Door de vorming van een bestemmingsreserve worden
deze incidentele kosten afgedekt.
Het resultaat na vorming bestemmingsreserve terug te laten vloeien naar de reserves
van de beide gemeenten ter versterking van hun financiële positie.
De kennisgeving aan de raad en de zienswijzeprocedure raad is in lijn met het financieel
beleid.

Kanttekeningen
1. Indien de jaarrekening niet op tijd wordt ingezonden kan 1Stroom onder preventief
toezicht worden gesteld.
2. Het financieel resultaat 2021 biedt ruimte om de medewerkers tegemoet te komen in de
kosten van een thuiswerkplek. Dit voorstel is in lijn met de zorgplicht en arbo-verplichting,
sluit aan bij de wensen van de OR en is in lijn met de landelijke tendens om thuiswerken
vanuit de werkgever te faciliteren en qua werkplek financieel te compenseren.
3. Het financieel resultaat 2021 biedt ruimte om invulling te geven vanuit het strategisch
personeelsbeleid om een traineeship op starten zodat de organisatie en formatie op
onderdelen versterkt kan worden met jonge potentiële nieuwe medewerkers. In de
begroting van 2022 is deze ambitie financieel niet vertaald. Indien besloten wordt om dit
op te starten in 2022 dan zullen deze extra uitgaven bij de tussenrapportage ter
besluitvorming worden voorgelegd.
4. De extra benodigde middelen voor de RID worden anders ten laste gebracht van de
exploitatierekening 1Stroom van 2022. Hier is in de vastgestelde begroting geen rekening
mee gehouden waardoor dit tot een tekort kan leiden.
5. Niet van toepassing.
6. De zienswijze van de raden kan leiden tot gewijzigde besluitvorming van het algemeen
bestuur inzake de bestemming van het resultaat.
Financiële paragraaf
Jaarrekeningresultaat 2021(zie tabel)
In het financieel overzicht 2021 is het resultaat alsmede de verrekening en verdeling
weergegeven. Aan de gemeente Duiven wordt het te veel betaalde bedrag grondexploitatie
van € 230.805 terugbetaald.
Conform de afgesproken verdeelsleutel 63/37 zal na vorming van de bestemmingsreserves
het restant resultaat van € 518.813 worden verdeeld over de twee gemeenten. Aan de
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gemeente Duiven zal een bedrag van € 326.852 worden overgemaakt en aan de gemeente
Westervoort een bedrag van € 191.961.
Communicatie
Niet van toepassing.
Uitvoering
Niet van toepassing.
Bijlagen
201556197 - Jaarrekening 1Stroom 2021
Accountantsverslag
201558541 – Aanbiedingsbrief jaarrekening 1Stroom 2021 gemeente Duiven
201558542 – Aanbiedingsbrief jaarrekening 1Stroom 2021 gemeente Westervoort
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Jaarstukken 2021

Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom. Hiermee doen wij
verslag over het gevoerde beleid in 2021. De begroting 2021 is daarbij het uitgangspunt.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de
programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. 1Stroom kent één programma, de
dienstverlening naar de twee deelnemende gemeenten. Naast de financiële verantwoording wil
1Stroom ook een toelichting op het sociaal beleid in de context van het bedrijf geven. De paragraaf
sociaal jaarverslag en corona zijn daarom dit jaar als nieuwe onderdelen toegevoegd aan het
jaarverslag.
De jaarrekening bevat de balans met toelichting en specifieke verantwoordingen.

Financiële samenvatting
Het jaar 2021 sluit af met een positief resultaat van € 1.066.000. Dit resultaat heeft voornamelijk een
incidenteel karakter.
Dit resultaat is het gevolg van een fors aantal openstaande vacatures, waardoor financiële ruimte
ontstaat tussen het vertrek en de komst van medewerkers. Schaarste op de arbeidsmarkt heeft
hierbij invloed op het positief resultaat. Naast het moeilijker aantrekken van nieuwe medewerkers
zijn ook de mogelijkheden voor het inhuren van flexibel personeel beperkter geworden. Bij verloop in
personeel is het daardoor moeilijk om tijdig te anticiperen op de beschikbare formatieruimte en
formatieontwikkelingen. Tevens zijn er door Covid-19 minder reisbewegingen gemaakt, is het
opleidingsbudget niet volledig aangewend en zijn de ontvangsten, zoals bijvoorbeeld UWV-gelden,
hoger dan begroot. Qua materiële uitgaven zijn er kostenoverschrijdingen als gevolg van een extra
bijdrage aan de RID en softwarelicenties. In dit boekjaar is de taakstelling zoals opgenomen in de
begroting gerealiseerd en zijn de gevolgen van de Cao-maatregelen 2021 verwerkt.
De (interne) beheersing en de kwaliteit van de financiële functie in het geheel zijn gedurende het jaar
verder verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Hiermee is een goede basis gelegd voor de nieuwe
organisatiestructuur en de uitvoering van de bedrijfsprocessen van 1Stroom.

In onderstaande overzicht is het verloop van de primaire begroting, de gewijzigde begroting en de
jaarrekeningcijfers weergegeven.
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Het verloop van de primitieve begroting naar de bijgestelde begroting en het jaarrekeningresultaat
wordt hieronder toegelicht. In de jaarrekening bij het onderdeel baten en lasten wordt een nadere
toelichting gegeven op de werkelijke cijfers ten aanzien van de door het algemeen bestuur
gewijzigde begroting.
Salaris – en de kosten van inhuur derden:
Het gehele jaar is er sprake geweest van openstaande vacatures in de organisaties. Per 31 december
2021 stonden er afgerond 31 vacatures open. Dit heeft een positief effect gehad op het budget
salariskosten, een deel van de salariskosten is aangewend voor het tijdelijk inhuren van
medewerkers. Bij het werven van nieuwe medewerkers was er in de meeste gevallen sprake van een
overbrugging in tijd tussen de komst en het vertrek van medewerkers. De raming tot en met het
kwartaal was een voordeel van € 874.000. In de maand december is de salarisbetaling hoger
uitgevallen dan in de voorgaande maanden van het jaar en is het voordeel € 159.000, - lager
uitgevallen. Het uiteindelijke voordeel komt nu op € 715.000
Overige personeelskosten:
Bij overige personeelskosten zijn de overschotten ontstaan op de corona gerelateerde budgetten
zoals reiskosten en studie/cursussen. Door minder woon-werkverkeer en minder aanbod in
cursussen waarbij men fysiek aanwezig kon zijn. Dit effect heeft zich de laatste 2 maanden
doorgezet. Voor de werkzaamheden die 1stroom verricht voor derden zijn budgetten beschikbaar
gesteld om de continuïteit van de eigen organisatie te waarborgen, hier is geen gebruik van gemaakt.
Het totale voordeel op overige personeelskosten bedraagt € 267.000, - Bij de afsluiten van het
jaarwerk is het voordeel opgelopen naar € 355.000, -
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Huisvestingkosten
De begrote huisvestingkosten zijn gedurende het jaar met € 30.000 verlaagd. Dit als gevolg van een
bezuiniging van € 20.000 op telefonie en € 10.000 op onderhoud gebouwen. Bij het opmaken van de
jaarrekeningcijfers blijkt dat geplande investeringen zijn doorgeschoven. Dit leidt tot een extra
voordeel van € 44.000.
Automatiseringskosten:
De kosten voor automatisering zijn dit jaar gestegen. Dit komt vooral door de stijgende kosten bij de
RID (€ 310.000) als gevolg van toenemende onderhoudskosten van diverse applicatie die zij voor
1Stroom in beheer heeft. Voor 1Stroom vallen de kosten van de uitfasering van een datadistributie
systeem en de kosten die 1stroom maakt voor het sociaal domein hoger uit. De cijfers zijn aangepast
na de tweede rapportage van oktober 2021 van de SDL en budget is bij geraamd met € 371.000, -. De
uiteindelijke uitgaven zijn bij de jaarrekening € 100.000 lager uitgevallen.
Bureau en organisatiekosten
In de tussentijdse rapportage is de begroting op dit onderdeel met € 50.000 naar beneden bijgesteld.
Dit als gevolg van minder uitgaven op literatuur € 10.000 en € 40.000 op reprografie.
Overige baten:
De overige baten bestaan uit de bijdrage de gemeenten Duiven en Westervoort en baten uit de
dienstverlening voor de MGR en SDL. Tevens zijn er ontvangsten vanuit de UVW, subsidies van
andere overheden en detacheringen. De tussenrapportage is voor dit onderdeel met € 364.000
verhoogd. Bij de jaarrekening blijkt dat er nog € 38.000 extra is ontvangen.
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1. Het programma dienstverlening
De gemeenschappelijke regeling 1Stroom is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort. 1Stroom ondersteunt de twee gemeentebesturen bij het realiseren
van de ambities en taken van de twee gemeenten. 1Stroom verricht alle gemeentelijke taken voor
zover die niet bij derden belegd zijn. De uitvoering bevat in ieder geval: het ontwikkelen en uitvoeren
van beleid, publieke dienstverlening, toezicht en handhaving en het verrichten van
bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel en organisatie. In het dagelijks werk zijn de
kernwaarden vertrouwen, aandacht en verantwoordelijkheid leidend.
Het programma dienstverlening kent meerdere aspecten:
• dienstverlening aan de samenleving: inwoners, bedrijven, organisaties, andere overheden;
• dienstverlening aan de besturen: de colleges en de raden van Duiven en van Westervoort;
• interne dienstverlening/bedrijfsvoering.
Het onderdeel interne dienstverlening/bedrijfsvoering komt terug in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Programmadoelstelling
1Stroom wil een betrouwbare, professionele partner zijn die optimale en passende dienstverlening
biedt aan twee gemeenten. Hiermee versterkt 1Stroom de positie van de gemeente als eerste
overheid. Dit programmadoel is opgedeeld in een achttal subdoelen, op basis waarvan in 2021 is
gewerkt.
Doelstellingen (begroting 2021)
•

•

•
•

•

•

•

•

1Stroom investeert in een krachtig bestuurlijk ambtelijk samenspel door de
bestuurders professioneel te ondersteunen en (pro-)actief en helder te
adviseren, rekening houdend met de couleur locale.
1Stroom investeert in het zijn van een volwaardige partner in de regio. We
bieden professioneel tegenspel en medespel en leveren een proportioneel
aandeel in regionale taken en werkzaamheden.
1Stroom faciliteert de samenleving bij het nemen van initiatieven en het
bieden van ruimte hiervoor.
1Stroom faciliteert de medewerkers bij het ontwikkelen van de hiervoor
benodigde vaardigheden, onder andere door het beschikbaar stellen van
instrumenten en het bieden van ruimte om te experimenteren.
1Stroom investeert in de professionele groei van de medewerkers naar
persoonlijk leiderschap en vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan wat
er van hen verwacht wordt in hun veranderende rol.
1Stroom investeert in de organisatieontwikkeling door het borgen van de
kernwaarden en de missie & visie in de organisatie en het waarmaken van
de besturingsfilosofie.
1Stroom waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening en meet de
uitvoering hiervan met klanttevredenheidsonderzoeken.
1Stroom zorgt voor informatievoorziening, huisvesting en voor de
benodigde (ICT) apparatuur.
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Wat hebben wij ervoor gedaan?
Kwaliteit van dienstverlening
Bereikbaarheid
Het continu verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening is een van de doelen van 1Stroom.
Een van de speerpunten was de verbetering van de (telefonische) bereikbaarheid. Eind 2020 is het
plan van aanpak ‘Verbeteren bereikbaarheid’ vastgesteld door het management en zijn
verbeteracties op het gebied van techniek, organisatie en monitoring opgepakt en uitgezet.
Met behulp van technische verbeteringen en nauwkeurige managementrapportages zijn er in 2021
goede stappen gezet. Het is noodzakelijk om blijvende aandacht te houden voor en sturing te geven
aan de bereikbaarheid.
Begin 2022 vindt er opnieuw een bereikbaarheidsonderzoek plaats om inzicht te krijgen in de actuele
bereikbaarheid van de organisatie en op basis van de uitkomsten wordt gekeken of aanvullende
acties nodig zijn.
Voortgangsrapportage 1Stroom
Duiven en Westervoort hebben de gemeenschappelijke regeling 1Stroom opgericht om gezamenlijk
een robuuste ambtelijke organisatie te vormen die leidt tot een hogere kwaliteit van dienstverlening
aan inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuur. Op basis van
klanttevredenheidsonderzoeken wordt iedere 2 jaar de dienstverlening in kaart gebracht. Begin 2021
is in de voortgangsrapportage 1Stroom gerapporteerd over de nieuwe metingen van de
klanttevredenheidsonderzoeken.
Na de start van 1Stroom heeft de organisatie zich gefocust op de basis op orde en op de externe
dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het is dan ook positief
om in de uitkomsten van de burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl en het ondernemersonderzoek
MKB-vriendelijkste gemeenten terug te zien dat deze investering in de dienstverlening zijn vruchten
heeft afgeworpen. De organisatie blijft zich inzetten om de dienstverlening op peil te houden. Door
de focus van de afgelopen jaren op de basis op orde en de externe dienstverlening, was er geen
ruimte om goed te investeren in de kwaliteit van dienstverlening aan de gemeenteraden. De beide
gemeenteraden ervoeren duidelijk een mindere kwaliteit dan vanuit de oude ambtelijke organisaties.
Het verbeteren van de dienstverlening aan de raad is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de
komende jaren en krijgt ook een plek in de strategische agenda. Op basis van de reacties uit de
gemeenteraden in het tweede deel van 2021 kan worden geconstateerd dat er vertrouwen is dat de
verbetering is ingezet en zich door kan zetten.
In 2022 worden weer klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. In 2023, wanneer 1Stroom 5 jaar
bestaat, wordt een nieuwe voortgangsrapportage aan de gemeenteraden aangeboden.
Leren en ontwikkelen
1Stroomacademie
In 2020 is de ‘1StroomAcademie’ gelanceerd. Een leerplatform waarin medewerkers de mogelijkheid
hebben om competenties en kunde te verkrijgen, vergroten of bij te houden. Sinds 2021 wordt er
fors ingezet op het thema Leren & Ontwikkelen. 1Stroom investeert in de professionele groei van de
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medewerkers naar persoonlijk leiderschap en vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan wat er van
hen verwacht wordt in hun veranderende rol. Met de 1Stroomacademie worden medewerkers
gefaciliteerd bij het ontwikkelen van de hiervoor benodigde vaardigheden, onder andere door het
beschikbaar stellen van instrumenten en het bieden van ruimte om te experimenteren, zowel online
als offline. In 2021 is er extra aandacht geweest voor het versterken van mentale veerkracht en voor
samenwerken en leidinggeven op afstand. Met continue verbeteringen, zoals de toegang tot het
online leerplatform met ‘single-sign-on’, wordt het gebruik verder ontwikkeld en gestimuleerd.
Steeds meer medewerkers vinden hun weg naar dit online leerplatform voor het vergroten van hun
kennis, het opdoen van inspiratie en het inzichtelijk krijgen van hun talenten.
Leertraject bestuurlijk ambtelijk samenspel
Het in 2019 in gang gezette leer- en ontwikkeltraject met als doel professionalisering van het
bestuurlijk-ambtelijk samenspel, heeft ook in 2021 plaatsgevonden. De focus van het leertraject ligt
met name op de rol van de (beleids-)adviseurs, maar ook de rol van bestuurders en leidinggevenden
is belangrijk in dit traject. Dit leertraject vormt ook in de toekomst een belangrijke basis voor de
doorontwikkeling van 1Stroom, medio 2022 zal de derde groep starten.
Strategisch schriftelijk adviseren
Met de training helder en strategisch adviseren is het schrijven van bestuurlijke college- en
raadsvoorstellen verder geprofessionaliseerd. 36 (voornamelijk nieuwe) medewerkers hebben deze
training gevolg en acht medewerkers hebben deelgenomen aan een opfriscursus.
Initiatieven uit de samenleving
Een betrokken maatschappij neemt initiatieven en wordt hierin gestimuleerd en geholpen. Het
faciliteren van de samenleving bij het nemen van initiatieven en het bieden van ruimte hiervoor is
een continu proces dat 1Stroom voor de gemeenten borgt. Met de nieuwe organisatiestructuur per 1
september is de facilitering organisatiebreed geborgd en wordt toegewerkt naar een integrale visie
op participatie in zijn geheel en een eenduidige werkwijze. In 2021 zijn vele initiatiefnemers op weg
geholpen en geadviseerd hoe men tot realisatie kan komen. Voorbeelden zijn: het uitwerken van
bewonersinitiatieven zoals “De Mooie Gronden” in Duiven en verder talrijke buurtinitiatieven in
Westervoort. In Duiven zijn een viertal bewonersinitiatieven rond de renovatie van speeltuinen
ondersteund én gerealiseerd. Daarnaast is in 2021 geïnvesteerd in het verder uitrollen van het
uitdaagrecht is Duiven én Westervoort. Via de stichting Horsterpark is een experiment daartoe in
vergaande voorbereiding.
Volwaardig partner in de regio
Op steeds meer beleidsterreinen vindt besluitvorming plaats op regionaal niveau. De taken
gezondheid en brandweer zijn al langer regionaal georganiseerd, maar ook op het gebied van het
sociaal domein, energie, wonen en duurzaamheid wordt regionaal afgestemd en/of besloten. Op
verschillende schaalniveaus werken de deelnemende gemeenten intergemeentelijk/regionaal
samen; op de schaal van de regio Arnhem-Nijmegen, Gelderland-Midden, de regio centraal
Gelderland en de Liemers. Ten behoeve van deze samenwerkingen levert 1Stroom ambtelijke
capaciteit en adviseert de colleges en raden over ontwikkelingen en opgaven. Op deze wijze kunnen
Duiven en Westervoort een volwaardig partner zijn in de regionale samenwerkingsverbanden. Denk
hierbij aan samenwerkingsverbanden als: de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de
Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR), Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden (VGGM), de ODRA, Liemerse Ambassade en Samenwerking de Liemers (SdL).
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Wat heeft het gekost?
De staat van baten en lasten ziet er als volgt uit:

Een uitgebreidere toelichting vindt u verderop in de financiële jaarrekening.

Indicatoren

Toelichting op indicatoren:
Aantal inwoners Duiven en Westervoort per 1 januari 2021: 40.085
Aantal formatieplaatsen 2021: 272
Bezetting in fte 2021: 240
Apparaatskosten (werkelijke lasten 2021): € 26.372.933
Totale loonkosten 2021: 18.587.262
Bedrag aan externe inhuur: € 1.822.069
Overhead: € 13.039.466
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Toelichting op overhead
De stijging van het percentage overhead valt te verklaren uit de CAO-ontwikkeling, de stijging van de
kosten van de RID, incidentele kosten voor voormalig personeel en hogere tractiekosten. Omdat de
programmakosten in de gemeentebegroting zijn opgenomen, lijkt het overhead percentage hoog ten
opzichte van landelijke benchmarks.

2. Paragrafen
De paragrafen ‘Lokale heffingen’, ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ en ‘Verbonden partijen’ zijn niet van
toepassing binnen de rekening 1Stroom. De gemeente Duiven en Westervoort blijven
verantwoordelijk voor het opleggen van de lokale heffingen in eigen gemeente. De verantwoording
en verwerking van de baten vinden rechtstreeks plaats in de administraties van beide gemeenten. Op
grond van het BBV (art. 12, lid 1) bevat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in ieder geval de
kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. 1Stroom heeft geen van deze
kapitaalgoederen, daarom is deze paragraaf ook niet van toepassing. 1Stroom kent geen verbonden
partijen. Daarom is ook deze paragraaf niet van toepassing.

2.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de gemeenschappelijke regeling 1Stroom in staat
is tegenvallers op te vangen.
Op 1 januari 2018 is de organisatie 1Stroom officieel in werking getreden en op dat moment zijn er
geen reserves gevormd. Artikel 24 uit de statuten van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom stelt
dat er wel reserves en voorzieningen gevormd kunnen worden gedurende de looptijd van 1Stroom.
Lopende het begrotingsjaar zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de kosten van de
werkorganisatie periodiek en nauwgezet gemonitord teneinde tijdig te kunnen bijsturen. Dit is
gebeurd aan de hand van een tussentijdse rapportage. In 2020 is besloten dat er een
halfjaarsrapportage wordt opgesteld op basis waarvan de begroting bijgesteld kan worden. Na het
eerste en derde kwartaal wordt een financiële rapportage gemaakt ten behoeve van operationele
bijsturing. Wanneer sprake is van een negatief financieel jaarresultaat wordt beroep gedaan op het
weerstandsvermogen van Duiven en Westervoort, waarbij het verdelingspercentage 63%-37% wordt
gehanteerd. Beide gemeenten betrekken dit risico in de programmabegroting. Financiële meevallers
komen ten goede aan beide gemeenten. Derhalve wordt ook geen algemene reserve aangehouden
bij 1Stroom.
Kengetallen financiële positie
Door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat gemeenschappelijke
regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen opnemen. Voor 1Stroom zijn de kengetallen
grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing.
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Netto schuldquote: geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen
1Stroom heeft geen gelden geleend.
Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen /totaal vermogen
Het resultaat 2021 is aangemerkt als eigen vermogen.
Structurele exploitatieruimte
Dit betreft het structurele verschil tussen baten en lasten, voor mutaties van reserves. Aangezien
eventuele voor- of nadelen bij 1Stroom verrekend worden met de deelnemende gemeenten, is de
structurele exploitatieruimte 0.
Ontwikkelingen btw
Met ingang van 1 januari 2018 is 1Stroom btw- ondernemer. De bedrijfsvoering gaat uit van kosten
exclusief btw. De btw is terug te vorderen. De bijdragen worden met btw gefactureerd naar Duiven
en Westervoort. Bij de deelnemende gemeenten is deze btw niet geheel terug te vorderen c.q. te
verrekenen met het btw compensatiefonds (BCF). De lasten in de gemeentelijke begrotingen van
Duiven en Westervoort kunnen hoger zijn dan de hier weergegeven lasten, omdat er een deel
kostprijsverhogende btw is ontstaan. Dit zal per gemeente verschillen want dit is afhankelijk van het
geldende mengpercentage per gemeente.
Risico’s bedrijfsvoering
Deskundigheid personeel
Door 1Stroom wordt intensief ingezet op de ontwikkeling van medewerkers. Dit wordt uitgebreider
toegelicht in het Sociaal en Arbo verslag (paragraaf 2.4).
Door de krappe arbeidsmarkt bleek het afgelopen jaar in een aantal gevallen het invullen van
vacatures met voldoende gekwalificeerd personeel lastig. Dit heeft niet geleid tot problemen in de
bedrijfsvoering.
Werkloosheidsuitkering medewerkers
In 2021 zijn er enkele situaties geweest waarin werkloosheidsuitkeringen aan medewerkers moesten
worden uitbetaald.
Langdurig ziekteverzuim
In 2021 zijn er verschillende situaties van langdurig ziekteverzuim geweest.
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2.2 Paragraaf Financiering
De paragraaf financiering gaat over de manier waarop 1Stroom wordt gefinancierd en de risico’s die
daarbij aanwezig zijn.
Financiering
De reguliere exploitatiekosten van 1Stroom zijn in 2021 gefinancierd door de deelnemende
gemeenten, respectievelijk Duiven en Westervoort.
De hoogte van het maandelijks voorschot was afgestemd op de begroting van 1Stroom. De
financieringsbehoefte is zeer inzichtelijk, aangezien het moment van het doen van de uitgaven voor
het grootste gedeelte van de kosten zeker is. 75% van de kosten binnen 1Stroom bestaan uit
loonkosten, welke op een maandelijks vast moment worden uitgekeerd.
1Stroom is in 2021 hoofdzakelijk gefinancierd met gelden van Duiven en Westervoort.
Dit betekent ook dat er geen rentelasten zijn toegerekend aan taakvelden. Wel zijn de
afschrijvingslasten toegerekend aan de desbetreffende taakvelden.

Rekeningcourant overeenkomst Bank Nederlandse Gemeenten
Met de Bank Nederlandse Gemeenten is eind 2017 een rekeningcourant overeenkomst gesloten. In
deze overeenkomst is geen kredietlimiet benoemd. Het banksaldo van 1Stroom was het hele jaar
2021 positief.
Schatkistbankieren
Bij (tijdelijk) overschot aan liquide middelen wordt dit in rekening courant aangehouden ten behoeve
van het dagelijks betalingsverkeer. Boven een drempelbedrag zijn we verplicht overtollige middelen
bij het Rijk (Ministerie van Financiën) in de schatkist te stallen, dit wordt schatkistbankieren
genoemd. Tot 1-7-2021 was het drempelbedrag voor schatkistbankieren 0,75% van het
begrotingstotaal. Voor 1Stroom is het drempelbedrag: € 25.831.296 maal 0,75% = € 191.000. Het
minimum drempelbedrag is € 250.000. Per 1-7-2021 is de regeling schatkistbankieren aangepast en
het minimale drempelbedrag verhoogd naar € 1.000.000. 1Stroom is het hele jaar ruim onder beide
drempels gebleven.
Kasgeldlimiet
In de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is een kasgeldlimiet vastgelegd om het
renterisico bij decentrale overheden te beheersen door een grens te stellen aan de financiering op de
korte termijn. Dit betekent dat de korte schuld maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag
bedragen. Voor 1Stroom betekent dit dat de kasgeldlimiet ruim € 2 miljoen betreft. Wordt de
kasgeldlimiet meer dan 2 opeenvolgende kwartalen overschreden dan wordt men geacht een plan
op te stellen dat aangeeft hoe het probleem wordt opgelost.
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1Stroom heeft in 2021 geen extern geld aangetrokken.

Renterisiconorm
In de Wet FIDO is tevens een renterisiconorm voor decentrale overheden vastgesteld. Het
uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden.
Dit betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het beheersen gebeurt door het
aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot
deel van de leningen tegelijk opnieuw moet worden afgesloten, met het risico van snel oplopende
rentelasten.
De renterisiconorm betreft 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat de jaarlijkse verplichte
aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
1Stroom heeft in 2021 het gehele jaar geen lang geld aangetrokken. Hiermee wordt voldaan aan de
rente risiconorm.
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2.3 Paragraaf Bedrijfsvoering
Organisatieontwikkeling
In 2018 is 1Stroom gestart. In de afgelopen jaren is er veel bereikt binnen 1Stroom en de missie en
visie staan nog als een huis. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er
aanpassingen en verbeteringen nodig zijn om door te groeien naar de gewenste veerkrachtige
organisatie die middenin de vitale samenleving staat. Daarom is in 2020 het traject
‘Doorontwikkeling 1Stroom’ van start gegaan. De eerste stap in de veranderstrategie was de
aanpassing van de structuur en sturing binnen de organisatie. Deze aanpassing is per 1 september
2021 doorgevoerd. De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit 10 afdelingen, die aangestuurd
worden door een afdelingsmanager. Alle medewerkers zijn geplaatst in de nieuwe organisatie zonder
dat hier formele bezwaren tegen gemaakt zijn. De directie bestaat uit één algemeen directeur en
twee adjunct-directeuren, die ook gemeentesecretaris zijn. De nieuwe organisatie is op 1 september
gestart met een nieuwe gemeentesecretaris voor Duiven en Westervoort. Het organogram ziet er als
volgt uit:
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De aanpassing van de structuur was randvoorwaardelijk om verder te gaan met de tweede stap in de
veranderstrategie: het verder werken aan de ontwikkeling van de cultuur en de ontwikkeling van
medewerkers. In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van een strategische ontwikkelagenda
voor de organisatie. De ontwikkelagenda gaat houvast bieden om de gewenste ontwikkeling de
komende jaren door te gaan voeren. In de ontwikkelagenda wordt de focus gelegd op de volgende
drie thema’s:
1. Structuur in het bestuurlijke proces
2. Eigenaarschap
3. Trots!
De strategische ontwikkelagenda wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.
Interne beheersing en accountantscontrole
De managementletter 2021 is gereed en afgestemd met het bestuur. De managementletter laat zien
dat de stijgende lijn die in 2020 is ingezet op de financiële functie wordt doorgezet in 2021. De
accountant heeft vastgesteld dat de basis stevig op orde is en dat er een goede aanzet is gemaakt op
het proces van continu leren en verbeteren. Dit is geheel in lijn met het plan van het verbeteren van
de financiële functie dat vanaf eind 2019 is opgepakt. In 2021 is een intern controleprogramma
opgesteld. Dit programma wordt door de interne organisatie uitgevoerd. De accountant beoordeelt
dit aansluitend bij de tussentijdse controle.
Inhuurkosten
Binnen 1Stroom is in 2021 voor € 1,8 miljoen flexibel personeel ingezet. De inzet van flexibel
personeel maakt het mogelijk om continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen bij ziekte en
vacatures maar ook om specialistische kennis in te zetten wanneer dit nodig is. Dit maakt een solide
en flexibele bedrijfsvoering mogelijk zodat continuïteit en benodigde expertise kunnen worden
geborgd. Naast de in de begroting opgenomen post voor inhuur (€ 208.000) worden tevens
beschikbare gelden uit vacatureruimte, externe bijdragen, waaronder bijdragen die van het UWV
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worden ontvangen voor ziekte en zwangerschap en projectbudget ingezet om de kosten van flexibel
personeel te dekken.
De totale uitgaven voor flexibel personeel zijn met € 0,4 miljoen gedaald in 2021 ten opzichte van
2020 (€ 2,2 miljoen). In 2021 is onder andere ingehuurd voor de extra COVID-19 werkzaamheden.
Voorbeelden hiervan zijn het inhuren van extra capaciteit voor veiligheidsadviezen en inzet van
BOA’s. Daarnaast wordt inhuur ingezet voor expertise die niet in de organisatie aanwezig is en
waarvan de omvang of tijdsduur het aantrekken van vast personeel niet rechtvaardigt. Tot slot wordt
ingehuurd voor een tijdelijke overbrugging van een vacature.
Informatiebeveiliging en privacybescherming
1Stroom heeft een verantwoordelijkheid om de informatievoorziening te beveiligen en veilig te
houden. Dit is nodig om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te kunnen
garanderen en tevens ook belangrijk voor de interne bedrijfsvoering. De BIO (Baseline
Informatiebeveiliging Overheid) is de landelijke norm en bestaat uit een set van
beveiligingsmaatregelen, die minimaal benodigd zijn om de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van informatie(systemen) te waarborgen.
In 2021 is het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en vastgesteld. De focus lag in
2021 voornamelijk op het reageren op incidenten. In 2022 gaat de focus liggen op het vroegtijdig
herkennen en voorkomen van incidenten. De invoering van de voorziening voor monitoring en
response (SIEM/SOC), welke naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022 geïmplementeerd
wordt, zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
In 2021 is een beperkte vooruitgang geboekt met de verdere implementatie van de BIO (Baseline
Informatiebeveiliging Overheid). De invoering van het ISMS (Information Security Management
System) in het eerste kwartaal van 2022 gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere
organisatiebrede invoering van de maatregelen van de BIO.
In 2021 heeft de organisatie diverse malen advies gevraagd aan de Functionaris
Gegevensbescherming over de toepassing van de AVG bij de uitvoering van een grote
verscheidenheid aan taken en processen. Er zijn 13 datalekken gemeld bij onze Functionaris
Gegevensbescherming. In 4 gevallen is het datalek ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In
alle gevallen was er sprake van een menselijke fout, de persoonsgegevens waren naar de verkeerde
persoon gestuurd. Veelal betrof het e-mailberichten.
Thuiswerken
1Stroom heeft bij het uitvoeren van haar taken en het werken op kantoor de RIVM-richtlijnen in acht
genomen. Het merendeel van de medewerkers heeft een groot deel van het jaar thuisgewerkt. Waar
nodig heeft 1Stroom thuiswerkfaciliteiten, zoals bureaustoelen en beeldschermen, in bruikleen
beschikbaar gesteld, zodat medewerkers de thuiswerkplek beter konden inrichten. Slechts voor
noodzakelijke werkzaamheden en in enkele uitzonderingsgevallen waren medewerkers op kantoor.
Vergaderingen en overleggen vonden via telefoon of beeldbellen plaats.
Het thuiswerken tijdens de coronacrisis heeft het inzicht gebracht dat een gezonde verhouding
tussen thuiswerken en het werken op kantoor tot voordelen leidt voor de organisatie en de
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medewerkers. 1Stroom wil het thuiswerken structureel gaan inbedden in de organisatie. Dit sluit ook
aan bij het principe van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dat maakt dat 1Stroom thuiswerkbeleid
heeft opgesteld waarin de uitgangspunten voor thuiswerken zijn vastgelegd. Het belangrijkste
uitgangspunt is dat thuiswerken maatwerk is, waarvoor werkgever en werknemers een gedeelde
verantwoordelijkheid hebben. Ook de wijze waarop 1Stroom de thuiswerkplek faciliteert wordt
opgenomen in het beleid, waarbij aangesloten wordt bij de afspraken in het principe akkoord voor de
nieuwe cao SGO.
Cao Samenwerkende Gemeenten 2021-2022
Het akkoord over de Cao Samenwerkende Gemeenten 2021-2022 is op 27 januari 2022 definitief
geworden en bevat afspraken over het jaar 2021 en 2022. Een deel van het akkoord heeft betrekking
op het jaar 2021, namelijk:
• een salarisverhoging van 1,5% met ingang van 1 december 2021, en;
• een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto op basis van een voltijdsdienstverband per
december 2021. Deze uitkering bestaat uit een eenmalige van € 900 bruto en een
coronaonkostenvergoeding van € 300 bruto.
Dit betekent een verhoging van de loonkosten over 2021 van € 324.000 en is als last en verplichting
over 2021 onder de kortlopende schulden opgenomen.
Frauderisicobeheersing
In 2021 zijn er geen fraudes geconstateerd. De frauderisico’s zijn in beeld en er zijn
controlemechanismen ingebed in (administratieve) processen. Het vierogen-principe bij
inkoopfacturen is hier een voorbeeld van.
Integriteit
Integriteit is bij 1Stroom geborgd in het in 2019 opgestelde integriteitsbeleid. De kern van het beleid
is dat niet de regelgeving, maar vooral het gedrag uiteindelijk leidend is. Waar het in de eerste jaren
met name ging om een goede administratieve borging, was de aandacht in 2021 vooral gericht op
het bevorderen van het integriteitsbewustzijn en het professioneel handelen. Voor nieuwe
medewerkers is integriteit onderdeel van het indiensttredingsproces en voorbereiding op het
afleggen van de eed of belofte. Om ook bij medewerkers die al langer bij 1Stroom werkzaam zijn
integriteit onder de aandacht te brengen, zijn er verschillende tools aangeschaft waarmee thema’s
als integriteit en ondermijning in groepsverband kunnen worden besproken. Daarnaast is er
aangehaakt op de Landelijke week van de Integriteit (december 2021). In dagelijkse berichten op
Binnenshuis kwamen o.a. de gedragscode en de vertrouwenspersoon voorbij. Tot slot staan er in de
online 1Stroomacademie diverse e-learnings over integriteit.
Bezuinigingen
In september 2020 heeft het algemeen bestuur ingestemd met besparingsmaatregelen over vier jaar
die zijn verwerkt in de begroting van 1Stroom. In 2021 ging het om een bedrag van € 290.000. De
totale bezuiniging is gerealiseerd.
In 2021 zijn er in het kader van de doorontwikkeling kosten gemaakt, die gedekt konden worden uit
de exploitatie. Tezamen met de nog te maken kosten in 2022 is de verwachting dat de structurele
besparing op de formatie, die per 2023 en 2024 is ingeboekt, ook gerealiseerd kan worden.
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2.4 Sociaal en Arbo jaarverslag
Inleiding
Deze paragraaf gaat over het gevoerde sociaal beleid in 2021. Als eerste wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste feiten en cijfers ten aanzien van het personeelsbestand. Vervolgens
komt aan de orde wat er gedaan is op het vlak van de arbeidsmarkt, inzetbaarheid en veiligheid van
de medewerkers en tot slot het ziekteverzuim.
Feiten en cijfers
Categorie
Totaal aantal medewerkers
Dienstverband

aantal
289
Vast: 255 / tijdelijk: 34

Verhouding
parttime/fulltime
Verdeling man/vrouw

156 parttimers/ 133 fulltimers

Leeftijdsopbouw

Salarisschalen

Instroom
Uitstroom
Doorstroom
Stagiaires
Traineeships
Werkervaringsplekken
Vakantiewerkers
Participatiebanen

147 (=40% man) /115 (=60%
vrouw)
Jonger dan 25: 3
25 – 35:
40
35 – 45 :
62
45 – 55:
83
55 – 65:
97
Ouder dan 65: 5
Schaal 1-3: 3
schaal 4-6: 35
schaal 7-9: 150
schaal 10-12: 89
schaal >13: 13
30
29
13 (=incl. 5x TR naar
afdelingsmanager)
6
2
2
1
9,47

extra info
272 fte
Gemiddeld dienstverband: 14
jaar
Landelijk in 2020: 50%-50%
Landelijk in 2020: 53% / 47%
Gemiddelde leeftijd:
48,2 jaar
Landelijke gemiddelde leeftijd in
2020: 47,7 jaar

In 2020: 45
In 2020: 44
In 2020: 5
In 2020:
In 2020:
In 2020:
In 2020:
In 2020:

6
2
4
1
9,47

In-, door- en uitstroom
Krappe arbeidsmarkt
In 2021 heeft 1Stroom op verschillende manieren ingespeeld op de krappe arbeidsmarkt en het lage
aantal werkzoekenden. Sociale media kanalen zijn beter ingezet en benut, vacatureteksten zijn
herschreven en de medewerkers worden gestimuleerd de organisatie op een positieve manier onder
de aandacht te brengen. Werken in Gelderland is ons vaste platform voor het werving- en
selectieproces. Daarnaast zijn dit jaar extra wervingskanalen ingezet: HelloPublic (Gemeentebanen,
Indeed, LinkedIn, Binnenlands Bestuur) en DPG (Intermediair). Het bereik is hiermee vergroot en de
respons op openstaande vacatures is toegenomen.
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In sommige gevallen is het bij moeilijk te vervullen vacatures niet mogelijk gebleken om een
geschikte kandidaat te vinden. Afhankelijk van het vakgebied en de marktomstandigheden biedt een
gespecialiseerd bureau soms de mogelijkheid om een geschikte kandidaat te vinden. In 2021 zijn
hiervoor twee externe partijen ingehuurd. Tegen een vooraf vastgestelde fee, nemen de recruitment
adviseurs het totale zoek-, werving- en selectieproces uit handen. Het doel van deze partijen is het
realiseren van duurzame plaatsingen vanaf hbo-niveau, eventueel voorafgegaan door een
detacheringsperiode.
Netwerkbijeenkomsten en digitale nieuwe medewerkersdag
Voor nieuwe medewerkers zijn er in 2021 vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd waaraan 50
medewerkers hebben deelgenomen. Doel van deze netwerkbijeenkomsten is om nieuwe
medewerkers zich welkom te laten voelen en kennis te maken met andere nieuwe medewerkers die
bij 1Stroom zijn gestart. Zeker in een tijd van thuiswerken en vooral digitaal contact een belangrijk
onderdeel om extra aandacht aan te besteden. Daarnaast zijn er vier digitale nieuwe
medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Hierin wordt o.a. een integriteitsworkshop gegeven en
leggen nieuwe medewerkers de Ambtseed af.
Exitgesprekken
Er zijn 16 exitgesprekken gehouden, dit komt overeen met 50% van de vertrekkende medewerkers.
De uitkomst van exitgesprekken is verwerkt in een analyse. Hieruit blijkt dat medewerkers de
organisatie met name verlaten omdat ze verbreding en verdieping in het werk zoeken. Werk dat
beter aansluit bij hun eigen profiel en kwaliteiten. Daarnaast zijn onderwerpen als individuele
ontwikkeling en loopbaanperspectief aandachtspunten.
Leren & ontwikkelen
Loopbaanbegeleiding
In 2021 hebben negen medewerkers contact gehad met de loopbaancoach van 1Stroom (in 2020
waren dat er zeven). Voor de meeste waren enkele gesprekken met de loopbaancoach
voldoende. Drie mensen hebben wel het hele loopbaantraject, dat bestaat uit zeven sessies van 1,5
uur, doorlopen. Met de inzichten die zij gedurende het traject hebben opgedaan over zichzelf (wie
ben ik - wat kan ik - wat wil ik) zijn zij in staat bewuste keuzes te maken voor hun (toekomstige)
loopbaan. Wat opviel is dat medewerkers aangaven behoefte te hebben aan sessies/een traject,
maar dat hier geen tijd voor gevonden kon worden vanwege de werkbelasting.
Banenafspraak en quotumwet
In het Sociaal akkoord van 2013 staat de afspraak dat werkgevers extra banen creëren voor mensen
met een arbeidsbeperking. In totaal moeten in 2026 125.000 banen (25.000 voor de overheid en
100.000 in de marktsector) voor deze doelgroep gerealiseerd zijn. De verplichting hiertoe was voor
2021 het realiseren van 9,1 banen (van 25,5 uur). Op dit moment zijn op het conto van 1Stroom 9,47
banen voor de Banenafspraak gerealiseerd, verdeeld over de afdelingen Beheer Buiten en
Sportaccommodaties (6,72), IBP (1,3), Publiekszaken (0,6) en bij de NME Zevenaar (1,3). Hiervan
worden 3,86 banen nog gefinancierd vanuit het budget voor de Banenafspraak. De overige fte’s zijn
inmiddels opgenomen in de formatie van 1Stroom. Met deze stand voldoen we voor 2021 aan het
quotum dat is gesteld voor overheidswerkgevers.
Inzetbaarheid medewerkers
Om medewerkers inzetbaar te houden wordt Bedrijfszorg ingezet; een dienst op het gebied van
preventie, psychosociale- en fysieke arbeidsbelasting, inzetbaarheid en zelfmanagement. Bij
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lichamelijke klachten die terug te voeren zijn op beeldschermwerk kunnen medewerkers
ondersteuning krijgen van werkplekadviseurs en Ergocoaches. De twee Arbo-coördinatoren zijn in
2021 opgeleid tot Ergocoach.
Veiligheid
Agressie Interventie Team (AIT)
Het AIT heeft ondanks de coronamaatregelen in 2021 een goede bezetting kunnen realiseren. Tijdens
de openstelling van het gemeentehuis en op bijzondere dagen zoals de verkiezingen zijn er AIT leden
aanwezig geweest. Zo hebben alle medewerkers veilig hun werk kunnen doen in beide
gemeentehuizen. In 2021 zijn er 39 meldingen ongewenst gedrag geregistreerd, deze zijn schriftelijk
dan wel mondeling afgehandeld met de betrokken overtreders.
In het geval van risicogesprekken zijn er 20 voormeldingen door collega`s gedaan. Bij die gesprekken
zijn leden van het AIT als back up aanwezig geweest. Er zijn geen gebouwverboden opgelegd in 2021.
Bescherming door Identicom van Soloprotect
Medewerkers die op huisbezoeken gaan hebben een Identicom waarmee zij hulp kunnen inroepen
als zij in een onveilige situatie belanden. In 2021 heeft niemand hiervan gebruik hoeven maken. In de
instructiewijzer is opgenomen dat niet iedereen meer een eigen Identicom heeft, er is nu een aantal
Identicoms voor algemeen gebruik per locatie. De nieuwe werkwijze is onderdeel geweest van de
jaarlijkse training Ongewenst Gedrag in 2021.
Bodycams
1Stroom wil de Boa’s meer veiligheid bieden. Daarvoor is in 2021 een pilot uitgevoerd met het
gebruik van Bodycams. In 2022 wordt besloten of de Boa’s deze bodycams ook structureel gaan
gebruiken.
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Het Plan van Aanpak voor de RI&E 2019 is in 2021 verder uitgevoerd. Bij Beheer Buiten zijn
zogenoemde toolboxmeetings gehouden om veilig werken te bevorderen. Het PMO dat in 2021 is
uitgevoerd, had een te lage respons om representatief te kunnen zijn en is om die reden niet verder
uitgewerkt. Omdat een goede gezondheid en veilige werkomgeving belangrijk is, worden
onderdelen uit het PMO wederom opgenomen in het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)
dat voor 2022 gepland staat.
Eigen Regie
1Stroom werkt volgens het eigen regie model; werkgever en werknemer hebben beiden een eigen
verantwoordelijkheid als het gaat om bijvoorbeeld ziekteverzuim. De afdelingsmanager is het
aanspreekpunt voor een zieke medewerker en maakt samen met die medewerker afspraken over
inzetbaarheid. De bedrijfsarts ondersteunt daarin.
In het 1e kwartaal van 2021 heeft 1Stroom een ziekteverzuimpercentage van 2,65%. Daarna zien we
ieder kwartaal een stijging en eindigen we het 4e kwartaal met een percentage van 5,76%. Over het
gehele jaar (3,62%) zien we dat het ziekteverzuim (ondanks de stijging in de loop van het jaar) gelijk
is gebleven ten opzichte van 2020 (3,62%). Het vergelijk met de landelijke verzuimcijfers bij
gemeenten kan over 2021 nog niet worden gemaakt, omdat die cijfers nog niet bekend zijn. Het is
wel bekend dat landelijk de verzuimcijfers zijn gestegen ten opzichte van 2020.
De meldingsfrequentie is gestegen van 0,60 in 2020 naar 0,66 in 2021. Dat betekent dat mensen zich
gemiddeld 0,66 keer per jaar ziek melden. Een lichte stijging, maar nog steeds lager dan in 2019
(0,89) en lager dan het landelijk gemiddelde van 2020. Het 0-verzuim (medewerkers die zich
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helemaal niet ziek hebben gemeld) is binnen 1Stroom 59,81% in 2021. Dit is nagenoeg gelijk met het
0-verzuim in 2020 binnen 1Stroom (58%). Ook dit is lager dan het landelijk 0-verzuim in 2020. Er
wordt, kijkend naar de leeftijdscategorie, in 2021 duidelijk het meeste verzuimd in de categorie 25
tot 35 jarigen. Waarschijnlijk speelt in de huidige periode de dubbelbelasting (werk/privé) hier een
grote rol, alsmede het thuiswerken in verband met COVID-19 met daarbij mogelijk het opvangen van
kinderen in verband met COVID-19.

In bovenstaande tabel wordt inzicht gegeven in het verzuim van de afgelopen vier jaar.

2.5 COVID-19
In 2021 zijn de werkzaamheden van veel medewerkers aanzienlijk beïnvloed door COVID-19.
Dit is vooral zichtbaar bij de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s). Daarnaast is er veel extra
werk verricht onder andere ten behoeve van het informeren van inwoners en ondernemers over de
maatregelen, extra veiligheidsadviezen, verlenen van subsidies, kwijtschelden van huren, het
verstrekken van mondkapjes, en het COVID-proof maken van.
Kortom, een groot deel van onze organisatie heeft direct of indirect werkzaamheden verricht in het
kader van de COVID-19 crisis. Voor een deel van deze extra werkzaamheden is extern personeel
ingehuurd, maar veel van de werkzaamheden zijn opgevangen door eigen medewerkers. Voor de
extra werkzaamheden is door de gemeenten Westervoort en Duiven compensatie ontvangen van het
Rijk. De extra kosten van 1Stroom worden daarom, conform de gebruikelijke systematiek, doorbelast
aan de gemeenten.
De inzet van medewerkers voor de COVID-19 crisis heeft tot gevolg dat keuzes gemaakt zijn in de
uitvoering van werkzaamheden. Hierbij heeft de dienstverlening en uitvoering van wettelijke taken
centraal gestaan. Samen met het bestuur zijn hierin keuzes gemaakt en zal worden bezien of en
wanneer deze werkzaamheden kunnen worden ingehaald. Hiermee zullen mogelijk extra kosten
gemoeid zijn.
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Financiële jaarrekening 2021
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3.1 Financiële jaarrekening en toelichting
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet
worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en
overlopende verlofaanspraken.
Balans
Vaste activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden onderverdeeld in activa met een economisch nut en activa met een
maatschappelijk nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering
gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het
jaar na ingebruikname lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt
gehouden met eventuele restwaarde. De afschrijvingstermijnen bedragen:
Vervoermiddelen
Trekker
Klepelmaaier
Overige vervoermiddelen

7 jaar
6 jaar
8 jaar

Overige materiële vaste activa
Bureaustoelen
Telefoons
Hardware
Toegangsbeveiliging
Software
Overig meubilair/inventaris

10 jaar
3 jaar
4 jaar
10 jaar
7 jaar
15 jaar

De activeringsgrens van een krediet bedraagt € 10.000.
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Vlottende activa
Uitzettingen en overlopende activa
De uitzettingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarden. Voor
verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt
statistisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Passiva
Vaste passiva
Reserves
Reserves kunnen worden gevormd of onttrokken op basis van besluitvorming van het algemeen
bestuur.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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3.2 Overzicht van baten en lasten
De staat van baten en lasten ziet er als volgt uit:

Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.
Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de
overschrijdingen binnen het door het bestuur uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie
van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen met
openeinde regelingen.
In onderstaand overzicht is de afwijkingen van het programma opgenomen (overschrijding van de
lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door het bestuur
geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de
toelichting op het overzicht van baten en lasten. Het bestuur autoriseert deze
kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. Deze overschrijding past binnen het
bestaande beleid.
Bedragen x € 1.000:
Onderdeel
01 – Personeelskosten
02 – Huisvesting
03- Automatisering
04- Bureau- en organisatiekosten
Totaal Programma 1

Begrotingsafwijking lasten
begroot realisatie verschil
21.161
21.202
-41
1.088
1.044
44
3.552
3.449
103
676
677
-1
26.477
26.373 104

3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Een belangrijk onderdeel in het samenwerkingstraject betreft de kosten die ondergebracht worden
in 1Stroom en de wijze waarop deze kosten verdeeld worden over de twee deelnemende
gemeenten. Niet de volledige begrotingen van de gemeenten Duiven en Westervoort worden
samengevoegd, de programmabudgetten blijven bij de afzonderlijke gemeenten. Alle ambtelijke
kosten en de kosten die daarmee samenhangen worden ondergebracht bij de gemeenschappelijke
organisatie. Het gaat om de volgende kosten:
• Personeelskosten
• Huisvesting
• Automatisering
• Bureau- en organisatiekosten
De posten met een onder-of overschrijding van € 10.000 worden toegelicht. In de toelichting wordt
een vergelijking gemaakt met de begroting na wijzigingen. Deze begroting na wijzigingen is in lijn met
de derde kwartaalrapportage van 1Stroom die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Personeelskosten

(x € 1.000)
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Omschrijving

Begroting 2021

Personeelskosten

22.302

begroting 2021
na wijziging
21.161

Jaarrekening 2021

Verschil

21.202

-41

Salariskosten: nadeel € 159.000,De personeelskosten bestaan uit salariskosten en overige personeelskosten. Het jaar 2021 kenmerkt
zich met een hoge onderuitputting op de salariskosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het
langdurig openstaan van meerdere vacatures. Om deze periode op te vangen en de continuïteit te
waarborgen, is er gebruik gemaakt van flexibele inzet. Voor deze inzet was € 1.742.000 beschikbaar.
Daarnaast is er nog een budget inhuur van € 208.000. Er was een voordeel voorzien van € 874.000 in
het derde kwartaal van 2021 op de salariskosten. Het voordeel blijkt te hoog te zijn ingeschat en is
uiteindelijk € 715.000. Dit is het gevolg van een hogere IKB-uitkering (duurzame inzetbaarheid,
afkoop vakantie-uren) en hogere kosten aan inhuur voor de eindejaarswerkzaamheden.
Studie en cursussen: voordeel € 30.000
Net als in 2020 zijn als gevolg van de Corona-pandemie in het jaar 2021 veel (fysieke) opleidingen
niet doorgegaan. In sommige situaties zijn daar digitale alternatieven voor terug gekomen, maar
overall was er veel minder mogelijk. De in 2021 doorgevoerde reorganisatie maakt dat een aantal
organisatiebrede opleidingstrajecten in 2021 niet (volledig) zijn uitgevoerd. Dit resulteert in minder
uitgaven dan gepland. In de derde kwartaalrapportage was het budget al met € 70.000 verlaagd. Aan
het einde van het jaar is er nog bijna € 30.000 over. Deze onderbesteding is gezien de hieraan ten
grondslag liggende oorzaken incidenteel van aard. Het is aannemelijk dat in 2022 en volgende jaren
er een inhaalslag gemaakt zal worden voor uitgestelde opleidingen in de afgelopen jaren.
Kosten voormalig personeel: voordeel € 17.000
Omdat 1Stroom eigenrisico drager is voor de WW, leidt onvrijwillige uitstoom van personeel tot WWlasten. Deze lasten zijn in 2021 voor het eerst apart inzichtelijk gemaakt in de begroting. Op
voorhand is het lastig in te schatten welke uitkeringsverplichtingen er in een jaar gaan ontstaan. In
2021 hebben we te maken gehad met 7 situaties waarbij er uitkeringsverplichtingen waren ontstaan.
De geraamde € 95.000 was meer dan toereikend. Er is een restant van bijna € 17.000.
Arbokosten: voordeel € 26.000
Als gevolg van het relatief lagere ziekteverzuim van de afgelopen jaren zijn ook de kosten voor de
verzuimbegeleiding in 2021 lager uitgevallen dan geraamd. Tevens is het geplande medewerker
tevredenheid onderzoek (MTO) in overleg met de ondernemingsraad doorgeschoven naar begin
2022.
Reiskostenvergoeding personeel: voordeel € 25.000
Als gevolg van de Corona-pandemie, en het veelvuldig thuiswerken, zijn er in 2021 veel minder
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dienstreizen geweest. Bij de derde kwartaalrapportage is het budget met € 15.000 verminderd.
Hierdoor is er een onderbesteding van ruim € 25.000.
Bijdrage inkoopkosten SDL van € 29.000
In verband met het vertrek van een inkoopmedewerker van de samenwerking de Liemers is er onder
uitputting ontstaan en dat geeft een voordeel van € 29.000.
Huisvesting

Voordeel: € 44.000
Dit betreffen de kosten van beide gemeentehuizen en de gemeentewerf in Duiven.

Afschrijvingen: voordeel € 38.000
Er is minder afgeschreven in verband met uitgestelde investeringen. Een nadere toelichting is
opgenomen onder bijlage 1 Kredieten.
Aankoop en onderhoud meubilair: nadeel € 17.000
De post meubilair is overschreden met € 17.000. Dit is het gevolg van onder meer de externe
ureninzet op het project ‘1Stroom manier van werken’, de inrichting van de nieuwe werkplekken als
gevolg van de pilot en de kosten van de begeleiding van de aanbesteding.
Publiekrechtelijke heffingen: nadeel € 18.000
Het budget voor publiekrechtelijke heffingen en verzekeringen van het gemeentehuis in Westervoort
blijken structureel te laag geraamd in de begroting.
Automatisering

Voordeel € 103.000
De automatiseringskosten bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds de kosten van de bijdrage aan de RID,
anderzijds de kosten van 1Stroom zelf. De RID is een shared service center die diensten levert op ICT
en inkoop in Liemers breed verband. De RID is een onderdeel binnen de gemeenschappelijke regeling
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Samenwerking de Liemers (SDL). In de begroting van 2023 is het voornemen om de kosten van de
RID direct onder te brengen bij beide gemeenten vanuit het oogpunt dat dit meer zuiver is zodat de
kosten vanuit een GR direct gerelateerd worden aan de desbetreffende afnemers.
De kosten voor automatisering zijn dit jaar ruim € 0,4mln hoger dan in de primaire begroting
aangegeven. De stijging vloeit enerzijds voort uit stijgende kosten bij de RID ten gevolge van
toenemende onderhoudskosten voor de diverse applicaties die zij voor ons in beheer hebben (€ 0,31
mln) en stijgende kosten van softwarelicenties. Het gaat onder andere over de volgende applicaties:
de applicatie Key voor burgerzaken (€ 29.500), -Civision Makelaar Gegevens (€ 39.000) en Squit XO (€
71.000). Daarnaast duurt de uitfasering van een datadistributie systeem langer dan oorspronkelijk
gepland hetgeen eveneens tot extra kosten leidt (€ 53.400). Het bij ramen van de uitgaven was
gebaseerd op de 2e rapportage van de SDL. Uit de definitieve jaarrekening van de SDL is een
voordelig resultaat uit gekomen voor de gemeenten ten opzichte van de 2e rapportage van €
127.000.
De werkelijke kosten (€ 80.000) die 1stroom zelf nog maakt voor de applicaties in het sociaal domein
en bij belastingen vallen eveneens hoger uit dan begroot. Bij belastingen betreft dit de
implementatie en verbeterkosten van belastingpakket Gouw. Deze kosten werden in het verleden
direct verdeeld en ondergebracht bij de 2 gemeenten.
Kapitaalslasten software ICT: voordeel € 27.000
Er is minder afgeschreven in verband met uitgestelde investeringen.
Diverse kleine afwijkingen: nadeel € 14.000

Bureau- en organisatiekosten

Nadeel € 1.000

Bureau- en organisatiekosten zijn in feite de overige kosten voor de bedrijfsvoering. Dit zijn
bijvoorbeeld kosten omtrent literatuur, portobenodigdheden, schrijf- en bureaubehoeften,
contributies en rechtskundige adviezen.
Accountantskosten: nadeel € 30.000
De overschrijding van accountantskosten wordt veroorzaakt doordat een deel van de kosten van de
controle van 2020 in 2021 valt en het de volledig te betalen kosten voor controle 2021 ook wordt
opgenomen. Daarnaast zijn enkele complexe fiscale adviezen gevraagd aan externe deskundigen.
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Reprografie: voordeel € 50.000
In verband met corona, het grootschalige thuiswerken maar ook de toenemende digitalisering wordt
er minder geprint en wordt er minder analoge post verstuurd.
Organisatieontwikkeling: voordeel € 15.000
Op het gebied van organisatieontwikkeling zijn er door Corona minder (externe) activiteiten geweest
dan in normale jaren.
Advieskosten: voordeel 18.000
Op deze post zijn geen uitgaven verantwoord. Deze kosten zijn verantwoord onder externe inhuur en
diensten aan derden. Bij de begroting 2023 zal hier aandacht voor zijn.
Verzekeringen: voordeel € 22.000
In de begroting is uitgegaan van diverse verzekeringen op meerdere activiteiten. Dit was te ruim
begroot voor 2021.
Tractiekosten: nadeel € 39.000
Dit wordt veroorzaakt door kapitaallasten die zijn doorberekend door de gemeente Duiven die
abusievelijk niet waren meegenomen in de begroting van 1Stroom. Formeel gezien brengen beide
gemeenten namelijk hun kapitaallasten in.

Overige baten

Diverse ontvangsten: voordeel 65.000
Hieronder vallen de inkomsten die worden ontvangen van het UWV, werkzaamheden verricht voor
het COA, project A-15 en detachering.
Bijdrage SDL nadeel: € 65.000
Vanuit 1Stroom worden werkzaamheden verricht voor de SDL. Denk hierbij aan Publiekszaken, HRinzet & Informatiebeheer. In 2021 zijn er minder werkzaamheden verricht door de medewerkers van
1Stroom dan vooraf begroot.
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Ontvangsten uit verkoop/schade: voordeel € 44.000
Dit jaar zijn er ook gelden ontvangen vanwege verkoop van een wagen en een uitkering in verband
met een schade geval.
Ontvangsten integraal aanpak criminaliteit voordeel € 39.000
Dit zijn ontvangsten voor bestrijding en preventie van Ondermijning.
Subsidie nadeel € 50.000
Een te ontvangen subsidie voor de implementatie van het nieuwe werkplekconcept in beide
gemeentehuizen (bestaande uit de herinrichting van de gemeentehuizen en vervanging van het
meubilair). Deze subsidie is vanwege vertraging in de implementatie in 2021 nog niet ontvangen. De
subsidie zal in 2022 alsnog worden ontvangen
Bijdrage gemeente Duiven
De verdeelsleutel 63% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Duiven wordt toegepast nadat de
kosten over grondexploitaties en het afval aanbiedstation voor 100% zijn doorbelast aan de
gemeente Duiven.

Bijdrage gemeente Westervoort
De verdeelsleutel 37% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Westervoort wordt toegepast
nadat de kosten omtrent grondexploitaties en het afval aanbiedstation voor 100% zijn doorbelast
aan de gemeente Duiven.
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3.4 Incidentele baten en lasten
Op grond van artikel 28, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele
baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en
projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven evenals (eenmalige)
onttrekkingen aan de algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Als
definitie van het begrip 'incidenteel' wordt uitgegaan van lasten en baten die zich gedurende
maximaal drie jaar voordoen. Bij 1Stroom is geen sprake van incidentele baten en lasten.

3.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

3.6 Wet normering Topinkomens (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op 1Stroom van
toepassing zijnde regeling: Het algemene WNT-maximum.
De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris in dienstverband niet meer bedragen dan
€ 209.000 per jaar (algemene maximum 2021).
De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publieke sector als:
•
•
•

De leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;
De hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat
orgaan;
Degene of degenen belast met de dagelijkse leiding.
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De leden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de GR 1Stroom ontvangen geen
bezoldiging en geen onkostenvergoeding van GR 1Stroom.
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Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris

functie

Periode

Huub Hieltjes

Voorzitter DB en AB

1/1 t/m 31/12

Arend van Hout

Lid DB en AB

1/1 t/m 31/12

Hans Sluiter

Lid DB en AB

1/1 t/m 31/12

Ineke Knuiman

Lid DB en AB

1/1 t/m 31/12

Hans Breunissen

Lid AB

1/1 t/m 31/12

Ton Spaargaren

Lid AB

1/1 t/m 31/12

Rob Raaijman

Lid AB

1/1 t/m 31/12

Johannes Goossen

Lid AB

1/1 t/m 31/12

Gemma Tiedink

Lid AB

1/1 t/m 31/12
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3.7 Balans

3.7.1 Toelichting op de balans
Activa
Vaste activa
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Vlottende activa

36

37

Passiva
Vaste passiva

38

Vlottende passiva
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Hieronder een verloopstaatje van de overige Nederlandse overheidslichamen:

Kosten buiten balanstelling
Waarborgen en garanties
Niet van toepassing.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er is een contract afgesloten met GOM Schoonmaak. Het afgesproken jaarbedrag is € 120.000. Het
contract heeft een looptijd tot 31 december 2022.
Onrechtmatigheid
In 2021 is er één contract onrechtmatig aanbesteed voor een bedrag van € 237.200.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.
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Lasten en baten per taakveld
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Bijlagen

Bijlage 1. Kredieten
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Bijlage 2. EMU-saldo
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Accountantsverslag 2021
Gemeenschappelijke regeling 1Stroom

DEFINITIEF
23 maart 2022

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom

Inleiding

Doetinchem, 15 maart 2022
465701/HJH/NK
Geacht bestuur,
Wij hebben de jaarrekening 2021 van uw organisatie gecontroleerd. De controle heeft ten
doel om een onafhankelijk oordeel te geven over de jaarrekening met betrekking tot zowel
de getrouwheid als de rechtmatigheid, alsmede over het verenigbaar zijn van de
programmaverantwoording en de overige gegevens met deze jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur. Het is
onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
U heeft aan ons voor de controle van de jaarrekening 2021 geen bijzondere
aandachtspunten meegegeven. In dit verslag besteden wij aandacht aan de jaarrekening
zelf en aan de interne beheersing.
Wij bespreken deze rapportage graag tijdens de bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur op
23 maart 2022 en beantwoorden dan ook uw eventuele vragen. Wij hebben de inhoud van
dit accountantsverslag afgestemd met de directeur en de controller.
Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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Wij hebben de jaarrekening 2021 van uw organisatie gecontroleerd.
Op deze pagina staan de hoofdpunten uit onze controle.

1. Kernpunten

Goedkeurende oordelen

Controleproces goed verlopen

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2021 van 1Stroom een getrouw beeld
geeft van het eigen vermogen op 31 december 2021 en het resultaat over 2021.
Wij zijn van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde
aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het
normenkader (vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 8 december 2021).

Wij hebben voldoende controle-informatie verkregen om een controleverklaring
te verstrekken. Wij willen het bestuur en de medewerkers van 1Stroom
bedanken voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van
onze controlewerkzaamheden en de totstandkoming van deze rapportage.

Wij hebben vastgesteld dat de jaarstukken overeenkomstig het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten zijn opgesteld. Tevens is voldaan
aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wij hebben verder geconcludeerd
dat de overige informatie die in de jaarstukken is opgenomen niet inconsistent is
met de informatie in de jaarrekening en de door ons verkregen controleinformatie.
Uit onze controle kwamen enkele aanpassingen in de jaarstukken voort.
Deze zijn allen in de voorliggende versie verwerkt. Er resteren geen afwijkingen
of onzekerheden.
Wel is er een rechtmatigheidsfout van € 237.000 in de aanbestedingen.
De door ons gerapporteerde bevindingen zijn derhalve niet materieel. Ze hebben
dus geen invloed op de strekking van onze controleverklaring, maar zijn naar
onze mening vooral van belang voor uw beoordeling van de jaarstukken en de
verdere kwaliteitsverbetering van de administratieve organisatie en interne
beheersing.
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Interne beheersing op orde
De interne beheersing voldoet aan de daaraan te stellen eisen en past bij de
kleine omvang van uw organisatie. Wij hebben nog verbeterpunten geadviseerd
met betrekking tot het naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en het
vastleggen van de prestatielevering inkoop.

Saldo van baten en laten
Het werkelijke resultaat over 2021 is € 1.066.000. Primitief was € 0 begroot.
Tussentijds is gerapporteerd over de financiële voortgang. Daarbij was reeds een
positief resultaat van € 924.000 geprognosticeerd.
Van het resultaat ad € 1.066.000, wordt € 231.000 afgerekend met gemeente
Duiven voor de grondexploitaties en het afvalaanbiedstation. Het resterende
resultaat van € 835.000 wordt verwerkt in de resultaatsbestemming.

Er is 1 onrechtmatigheid in de controle. We hebben alle afwijkingen groter
dan € 3.975 aan u gerapporteerd.

Getrouwheid
Omschrijving

Fouten
€

Rechtmatigheid

Onzekerheden
€

Onrechtmatige aanbesteding

Fouten
€
237.000

Totaal

237.000

Goedkeuringstolerantie voor
fouten (1%)

263.000

Goedkeuringstolerantie voor
onzekerheden (3%)

789.000

Onzekerheden
€

2. Onderbouwing oordeel

De niet-gecorrigeerde controleverschillen en de
resterende onzekerheden blijven onder de
goedkeuringstoleranties van 1% respectievelijk
3%, zoals deze met u zijn afgesproken en hebben
daarom geen invloed op de strekking van ons
oordeel.
Ook bij de controle van de WNT-verantwoording
zijn geen afwijkingen geconstateerd die van
invloed zijn op de strekking van ons oordeel.
Wij hebben geen tegenstrijdigheden vastgesteld
tussen het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de
jaarrekening.
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Jaarstukken en zekerheid

3. Jaarrekening

Financiële positie

Kwaliteit jaarstukken

Begrotingsrechtmatigheid

Overige bevindingen
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De jaarrekening geeft inzicht in de totstandkoming van het resultaat 2021 en
de financiële positie van uw organisatie op 31 december 2021.
Saldo van baten en lasten

Eigen vermogen

Het begrote resultaat is nihil. De verwachting
gedurende het jaar was bijgesteld naar € 924.000.
Het werkelijke resultaat is uiteindelijk € 1.066.000.
Dit is een voordeel van € 142.000.

1Stroom heeft geen eigen vermogen. Op basis van de
Gemeenschappelijke Regeling en de vastgestelde nota
Reserves en voorzieningen heeft het Algemeen Bestuur
de bevoegdheid om bestemmingsreserves te vormen.

3.1 Financiële positie

Lasten en baten
28.000

De totale lasten zijn € 104.000 lager dan begroot.
De uitkeringen voor het individueel keuzebudget (IKB)
en de kosten voor inhuur waren hoger dan begroot.
De afrekening van maatwerkprojecten met de GR SDL
is lager dan begroot. Ten opzichte van de primitieve
begroting is er een voordeel van € 664.000. Dit is
veroorzaakt doordat niet alle vacatures ingevuld
konden worden.
Bij het bepalen van de afrekening zijn de kosten van
het afvalaanbiedstation en de grondexploitaties bij
Duiven in rekening gebracht (€ 231.000).
Het resterend resultaat van € 835.000 wordt verwerkt
in de resultaatsbestemming.

Weerstandsvermogen
1Stroom beschikt niet over weerstandsvermogen.
Financiële tegenslagen moeten worden opgevangen
door de deelnemende gemeenten Duiven en
Westervoort.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing worden de risico’s genoemd, maar
niet gekwantificeerd.
We adviseren u de risico’s te berekenen, zodat de
gemeenten een inschatting kunnen maken van het
benodigde weerstandsvermogen om deze risico’s af te
dekken.

Incidentele baten en lasten
Er zijn geen incidentele baten en lasten. Alle baten en
lasten zijn structureel.
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27.500
27.000
26.500
26.000
25.500
25.000
24.500
Lasten
2021

Baten
2020

2019

Bij onze controle hebben wij de informatiewaarde, leesbaarheid en naleving
van wettelijke vereisten van de jaarstukken beoordeeld.

3.2 Kwaliteit jaarstukken

Kwaliteit van de jaarstukken

Verloop van de controle

De jaarstukken bestaan uit 3 onderdelen: De programma’s, de paragrafen
en de jaarrekening.

Het opstellen van de jaarrekening is over het boekjaar 2021 zodanig gepland om
aan het Algemeen Bestuur de gecontroleerde jaarrekening begin april 2022 voor
te kunnen leggen, zodat u na advies van de deelnemende gemeenteraden deze in
juni 2022 kan vaststellen. De controle over het jaar 2021 is goed verlopen.

Wij vinden de structuur van de jaarstukken duidelijk. Uw organisatie kent
1 programma Dienstverlening. De kwaliteit van de toelichtingen is voldoende en is
in overeenstemming met de begroting.

Jaarverslag en paragrafen
Het jaarverslag en de paragrafen voldoen aan de minimale eisen van het
Besluit Begroting en Verantwoording. Wij hebben geen tegenstrijdigheden
vastgesteld tussen deze stukken en de jaarrekening 2021.

Het concept van de jaarstukken was tijdig gereed en het jaarrekeningdossier
bevatte voldoende onderbouwingen om de controle te kunnen uitvoeren. De
afwikkeling is op basis van de planning bereikt. De verbeteringen uit 2020 zijn ook
in 2021 voortgezet.
Wij kijken terug op een prettige en transparante samenwerking gedurende dit
proces.

Naleving van de verslaggevingsregels
Wij hebben gecontroleerd of de bepalingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording zijn nageleefd. Hierin hebben wij geen (belangrijke) afwijkingen
vastgesteld.
De verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen bij de programma’s.
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Wij hebben de baten en lasten en de balansmutaties over 2021 gecontroleerd
op de begrotingsrechtmatigheid.

3.3 Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingscriterium
U heeft besloten met 1 programma te werken. Dit geeft een
overzichtelijk beeld van de resultaten. U heeft het Dagelijks Bestuur
toestemming gegeven om binnen de bandbreedtes van de beleidsregels
die u heeft samengesteld, te opereren. Het Dagelijks Bestuur legt
verantwoording af over de besteding op het programma.

Personeelskosten

Wij hebben gecontroleerd of de begrotingsregels door het Dagelijks
Bestuur zijn nageleefd.

•

Kostensoort
(*€ 1.000)

Lasten

De lasten op het programma Dienstverlening zijn in totaal € 104.000
lager dan begroot. Er is geen sprake van een overschrijding van de
begroting.

•
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Over/
Tekort -/-

21.202

-/- 41

Huisvesting

1.088

1.044

44

Automatisering

3.552

3.449

103

676

677

-/- 1

26.477

26.372

105

Totaal programma

De toegekende investeringskredieten zijn ultimo 2021 niet overschreden.

Lasten
2021

21.161

Bureau- en
organisatiekosten

Investeringen

Lasten
Begroting

Hier informeren wij u over onze bevindingen volgend uit de jaarrekening.

3.4 Overige bevindingen

Schattingen

Europese aanbestedingen niet rechtmatig

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat de organisatie oordelen vormt en
schattingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en
lasten. De schattingen en de hiermee verbonden veronderstellingen zijn
gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die,
gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Een goed inzicht in de
jaarrekening vraagt kennis van de gemaakte schattingen.

Bij de controle van de Europese aanbestedingen hebben we voor 1 contract
gezien dat deze onterecht niet Europees is aanbesteed. Er is een contract
afgesloten met een looptijd van 6 jaar en 2 optiejaren. Het totaal van de
implementatiekosten en de jaarlijkse kosten overstijgen de aanbestedingsgrens.
De totale onrechtmatigheid is € 237.000. Dit is een eenmalige onrechtmatigheid.

Wij kunnen ons vinden in de schattingen die door het Dagelijks Bestuur gemaakt
zijn.

Prestatielevering getrouw
De prestatieleveringen hebben we over het 1e halfjaar gecontroleerd met een
steekproef. Van alle geselecteerde facturen is de prestatie onderbouwd. Over het
2e halfjaar hebben we een systeemgerichte controle uitgevoerd. Daarbij hebben
we voor 30 facturen van 1Stroom én de gemeenten Duiven en Westervoort
geconstateerd dat de prestatielevering is vastgesteld.
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Overige bevindingen
Voor de controle van de getrouwheid hebben wij vastgesteld dat de baten, lasten
en de mutaties in de balans tijdig, juist en volledig zijn verantwoord.

Hier informeren wij u over onze bevindingen volgend uit de jaarrekening.

IT omgeving
In overeenstemming met artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek delen wij u
mee dat er naar aanleiding van de controle van de jaarrekening geen zaken
betreffende de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde
gegevensverwerking zijn op te merken. Onze jaarrekeningcontrole is gericht op
het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht
op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan.
Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts díe onderdelen die wij
onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter
zake geen volledigheid hebben beoogd. Om volledig zicht te hebben op de
betrouwbaarheid van alle geautomatiseerde systemen, ook die systemen zonder
relatie naar de jaarrekening, is meer uitgebreid en specifiek gericht onderzoek
noodzakelijk, wat niet past in de rol van de accountant bij de controle van de
jaarrekening.
Tijdens de interimcontrole hebben we een aantal aandachtspunten meegegeven,
welke we in de management letter hebben gerapporteerd.

Wet normering Topinkomens
De WNT regelt de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en
semipublieke sector en stelt maxima aan de hoogte van de bezoldiging van
topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.
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3.4 Overige bevindingen

Voor uw organisatie zijn dat de directeur en de 4 gemeentesecretarissen.
Beide gemeenten hebben in 2021 een wisseling van gemeentesecretaris gehad.
Op basis van de WNT is uw organisatie verplicht de beloningen van
topfunctionarissen openbaar te maken, ook als deze de in de wet gestelde
maximale bezoldiging over 2021 van € 209.000 niet te boven gaat. Daarnaast
dienen gemeenschappelijke regelingen het salaris openbaar te maken van overige
medewerkers die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten slotte stelt de
WNT een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000.
In 2021 is voor geen van de topfunctionarissen en/of overige medewerkers sprake
van een overschrijding van de grensbedragen.
In het kader van de WNT attenderen wij u erop dat u de plicht heeft om uw
WNT-verantwoording over het kalenderjaar 2021 via het internet op een
algemeen toegankelijke wijze openbaar te maken.

4. Interne beheersing

Samenvatting van de managementletter

Samenvatting managementletter
Tijdens de interimcontrole hebben wij de algemene beheersing, de inrichting van
de processen en de interne beheersingsmaatregelen beoordeeld. Naar aanleiding
hiervan hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen in de managementletter
d.d. 20 december 2021 gerapporteerd aan de directie en het Dagelijks Bestuur.
De interne beheersing is in de basis op orde. Gedurende de Coronaperiode en het
thuiswerken is de interne beheersing niet verstoord.
Wij hebben aandacht gevraagd voor het opzetten en uitwerken van een goed
systeem van risicomanagement. Ook de planning en control cyclus is in de basis
op orde. Er is goede aandacht voor de processen en de informatievoorziening aan
het Bestuur.

Risico’s interne beheersing
In de managementletter hebben wij per proces aangegeven welke risico’s niet
(geheel) worden afgedekt door interne beheersingsmaatregelen. Om voldoende
controlezekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening als gevolg van het ontbreken
van deze (voldoende) maatregelen afwijkingen bevat, hebben wij aanvullende
gegevenswerkzaamheden verricht om dit risico te verlagen.
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Vanuit de controle hebben wij enkele aandachtspunten voor de jaarrekening 2021
meegegeven.
Deze waren:
• Toezien op de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de aanbestedingen door
het inrichten van een contractenregister en een aanbestedingskalender.
Daarnaast goed vastleggen waarom voor een bepaalde aanbestedingsprocedure
is gekozen. Bij de jaarrekeningcontrole hebben we geconstateerd dat er
1 aanbesteding onrechtmatig is.
• Goed onderbouwen hoe de prestatielevering is vastgesteld en het
controlebewijs bewaren. Bij de steekproef over het eerste halfjaar hebben we
vastgesteld dat van alle facturen de prestatielevering kon worden aangetoond.
Voor het tweede halfjaar hebben we een systeemgerichte controle uitgevoerd.
Om hier toe te komen, heeft uw organisatie een aantal controles uitgevoerd.
Zo is vastgesteld dat er geen facturen ontbreken en dat de personen die de
prestatie goedkeurden in dienst waren.
Voorts zijn de volgende werkzaamheden verricht:
• De huuropbrengsten zijn jaarlijks gelijktijdig geïndexeerd, zodat de controle
hierop makkelijker wordt.
• Achteraf is een controle uitgevoerd op de tijdige gereedmelding van de
investeringen.

4. Interne beheersing

De rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022

Landelijke ontwikkeling

Aanpassingen in financiële verordening

Het Dagelijks Bestuur was altijd al verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen
van de gemeenschappelijke regeling. Maar na de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording over 2022 neemt het Dagelijks Bestuur heel
expliciet de verantwoordelijkheid hiervoor. Het Dagelijks Bestuur legt over het
rechtmatig handelen verantwoording af in de jaarrekening aan het Algemeen
Bestuur. De kaderstellende en controlerende taak van het Algemeen Bestuur op de
financiële rechtmatigheid van transacties krijgt hierdoor extra aandacht.
Daarnaast biedt de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording ook een kans
om de kwaliteit van de interne beheersing te versterken.

In de kadernota Rechtmatigheid 2022 worden de volgende aspecten aangehaald
om in de financiële verordening op te nemen:
•
De kaderstelling op het gebied van rechtmatigheid vormgeven;
•
De verantwoordingsgrens – de grens tot waar onrechtmatigheden worden
geaccepteerd - op basis van de lasten inclusief toevoegingen aan de reserves;
•
De rapportagegrens – de grens voor het melden van afwijkingen door het
Dagelijks Bestuur - voor de rechtmatigheidsverantwoording;
•
De manier waarop wordt om gegaan met begrotingsonrechtmatigheden.
Hieruit moet blijken hoe afwijkingen geïnterpreteerd worden in het kader van
het uitoefenen van het budgetrecht door het Algemeen Bestuur;
•
De afspraken tussen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur over
verschuivingen van uitgaven tussen jaarschijven in een investeringsbudget;
•
De kaders indien specifieke budgetten bij onderuitputting op jaareinde in
bestemmingsreserves opgenomen worden.

De wijziging van de gemeentewet met daarin de verplichting tot het opnemen van
de rechtmatigheidsverantwoording is in het voorjaar geagendeerd.
Pas na de wetswijziging is het mogelijk verdere stappen te ondernemen in het
aanpassen van de financiële verordening, de controleverordening en het
controleprotocol.

Normenkader
De commissie BBV adviseert de door het Algemeen Bestuur gedelegeerde
bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur niet op te nemen in het normenkader
rechtmatigheid. De commissie BBV heeft daarnaast voorgeschreven dat dit
normenkader jaarlijks geactualiseerd dient te worden en expliciet dient te
worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
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4. Interne beheersing

Onze adviezen voor de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022

Onze adviezen voor 2022

Status interne controle

Wij adviseren u het volgende voor 2022
• Een overkoepelend beleidsstuk voor Misbruik en Oneigenlijk gebruik op te
stellen;

De interne controles krijgen steeds meer vorm. De steekproeven worden door ons
getrokken. Op diverse posten zijn controles uitgevoerd, waaronder investeringen
en verhuur. Tijdens de jaarrekeningcontrole hebben we de uitgevoerd interne
controles beoordeeld.

• De verbijzonderde interne controle zodanig in te richten dat in het eerste jaar
met name getoetst wordt op de rechtmatigheidsaspecten en in de komende
jaren te beoordelen of de interne controle verder uitgebreid kan worden;

Er is een intern controleplan opgesteld. Ook is er een planning opgesteld in een
Excelbestand, waarin ook de uitwerking per proces en checklijsten zijn
opgenomen.

• Voorafgaand aan het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle een
normenkader vast te laten stellen en hierin de gedelegeerde bevoegdheden
niet op te nemen;

De uitvoering is belegd bij de medewerkers financiën en voor WMO en Jeugd bij
de backoffice van het proces. De adviseur financiën coördineert de
verbijzonderde interne controles.

• De gids proportionaliteit uit te werken in het intern inkoopbeleid;

Er wordt nog geen totaaloverzicht of rapportage opgesteld.

• In het controleplan de volgende punten mee te nemen:

We adviseren u dat wel te gaan doen, zodat het bestuur ook tijdig op de hoogte
is van de uitkomsten.

o Interne controle op de overschrijdingen op de drempel van het
schatkistbankieren en de renterisiconorm;
o Interne controle op de naleving van het interne inkoopbeleid;
o De naleving van het M&O-beleid.
• Tussentijds te rapporteren over geconstateerde afwijkingen uit de
verbijzonderde interne controle en maatregelen en de effecten van de
maatregelen te monitoren.
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Wij hebben onze controle overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en in
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

5. Onze verantwoordelijkheid

Onze opdracht

Fraude

De jaarrekening 2021 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks
Bestuur. In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening
gecontroleerd.

De accountant is verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan
het Dagelijks Bestuur. Wij merken op, dat onze controle niet specifiek is ingericht
op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het
voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het Dagelijks Bestuur.
De accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van
fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van
frauderisico’s in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht.

Wij hebben onze controle uitgevoerd op basis van onze controlestandaarden voor
de accountantscontrole. Daarnaast hebben wij het besluit accountantscontrole
decentrale overheden (het BADO), de door u vastgestelde controleverordening (ex
artikel 213 van de gemeentewet), het door u vastgestelde controleprotocol én het
door u vastgestelde normenkader als basis voor de controle gebruikt.
De door ons voor de controle gehanteerde goedkeuringstolerantie voor fouten
bedraagt € 263.000.(1% van de lasten) en voor onzekerheden € 789.000 (3% van de
lasten). Voor de WNT hebben wij de voorgeschreven lagere
goedkeuringstoleranties gehanteerd.

Onze onafhankelijkheid
Voor de uitvoering van onze controle is het belangrijk, dat wij onafhankelijk zijn.
De voor uw organisatie over 2021 door ons verrichte diensten, passen binnen de
regels van onafhankelijkheid. Onze teamleden zijn onafhankelijk van uw
organisatie. Er zijn geen andere zaken, die in strijd zijn met de
onafhankelijkheidsregels.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de opdrachtbevestiging.
Er zijn tijdens de door ons uitgevoerde reguliere controlewerkzaamheden geen
materiële onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt, noch hebben wij
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Inzicht urenbesteding
Vanuit het programma ‘In het publiek belang’ van de NBA dienen wij de bestede
uren van onze controlewerkzaamheden aan u te rapporteren. Voor uw inzicht
verstrekken wij onderstaand een opgave van de tijdsbesteding (inclusief een
schatting van nog te besteden uren voor de afronding van de
jaarrekeningcontrole).
Uren
Tekenend accountant
Overige teamleden
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6. Afsluiting

Dank u wel voor de samenwerking !
Publicatie jaarrekening
Wij adviseren om de jaarrekening, na vaststelling door het Algemeen
Bestuur, op de website van uw gemeenschappelijke regeling, te publiceren
samen met de controleverklaring van de accountant. Hierdoor is het voor de
gebruikers duidelijk dat dit de definitieve versie van de jaarrekening is en
wat het oordeel van de accountant bij deze jaarrekening is.

Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid
nadere informatie te verstrekken.
Met vriendelijke groet,
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

w.g. dhr. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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Toegevoegde waarde

die bijdraagt aan uw duurzame succes

Samenwerkende specialisten
Binnen Stolwijk Kennisnetwerk bundelen wij een aantal kennisgebieden
op financieel, bedrijfskundig, economisch en personeelsniveau. Vanuit
deze verschillende disciplines hebben wij een 360 graden overview, zodat
wij u beter en vollediger kunnen adviseren. Deze aanpak, waarbij
specialisten en generalisten nauw samenwerken, leidt ertoe dat wij een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het duurzame succes van uw
organisatie. Hoe wij dat doen? Dat leest u in het transparantieverslag op
onze website.

Uw succes > www.stolwijkkennisnetwerk.nl

1 5.5 465701 Controleverklaring jaarrekening 2021 GR 1Stroom

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom te Duiven
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
· geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de
gemeenschappelijke regeling 1Stroom op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
· zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het door het Dagelijks Bestuur van
gemeenschappelijke regeling 1Stroom vastgestelde normenkader 2021 op datum 8 december
2021.
De jaarrekening bestaat uit:
1. het overzicht van baten en lasten over 2021;
2. de balans per 31 december 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen;
4. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het
controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenschappelijke regeling op 13 november 2018 en de
Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 263.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado.
Wij zijn met de Algemeen Bestuur overeengekomen dat wij aan de Algemeen Bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de € 3.975 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de
paragrafen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur voor de jaarrekening
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen, zoals opgenomen in normenkader 2021.
In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de financiële positie
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden
opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op
13 november 2018, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
· het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
· het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde afweging dat de
gemeenschappelijke regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel
op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht
in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico’s niet kan opvangen;
· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

·

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Doetinchem, 23 maart 2022
Stolwijk Kelderman
{{esl:Signer1:capture:size(200,65)}}

w.g. R.H. Gosselink-Wolbrink RA
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Aanbiedingsbrief jaarrekening 1Stroom 2021
Financiën en Belastingen

Geachte gemeenteraad,
Via deze weg bieden wij u ter kennisgeving de jaarrekening 2021 van 1Stroom aan.
De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 1.066.403. Hiervan komt op basis
van de afspraken omtrent grondexploitatie € 230.805 ten gunste van de gemeente Duiven. In
onderstaande tabel is de bestemming van dit resultaat verder uitgewerkt. Voor de post
bestemmingsreserves vragen wij u om uw zienswijze. Dit betreffen drie bestemmingsreserves,
te weten:
1. Een bestemmingsreserve te vormen van € 118.200 ter dekking van de bijdrage voor de
thuiswerkplek van medewerkers.
2. Een bestemmingsreserve te vormen van € 150.000 ter dekking van een pilot voor een
traineeship-programma.
3. Een bestemmingsreserve te vormen van € 101.500 ter dekking van
informatiebeveiliging. Voor de gemeente Duiven en Westervoort bedraagt dat
respectievelijk € 30.450 en €18.135.

Begroting 2021

Jaarrekening 2021 Verschil

Totale lasten 1Stroom
Overige baten

27.036.640
-562.463

26.372.933
-965.159

663.707
402.696

Netto te verrekenen

26.474.177

25.407.774

1.066.403

-599.000
-766.200

-599.000
-535.395

-230.805

25.108.977

24.273.379

835.598

Waarvan voor rekening Duiven
Afvalaanbiedstation
Grondexploitatie

-/-/-

Netto door te belasten volgens verdeelsleutel
Resultaat voor resultaatbestemming

835.598

Bestemmingsreserve:
Bijdrage thuiswerkplek
Opzet traineeships
Informatiebeveiliging en versterken interne organisatie SDL
Restant resultaat 2021
Aandeel Duiven
Aandeel Westervoort

118.200
150.000
48.585
316.785
518.813

63%
37%

326.852
191.961
518.813

Toelichting op de te vormen bestemmingsreserves
Ad 1) Tijdens de Corona-periode werkt het grootste deel van de medewerkers thuis. Nu de
Corona-maatregelen zijn opgeheven en thuiswerken meer norm is geworden, streeft de
1Stroom naar een evenwichtige combinatie tussen thuiswerken en werken op kantoor. Mede
ingegeven door het kabinet wil 1Stroom hybride werken blijven stimuleren, hierover goede
afspraken maken met de werknemers en dit vanuit goed werkgeverschap en haar zorgplicht
goed faciliteren. De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de
werknemer en voor een inrichting van de werkplek die dit mogelijk maakt. Dit geldt ook voor de
thuiswerkplek. De huidige thuiswerkplekken zijn ingericht met apparatuur en meubilair
afkomstig uit de gemeentehuizen. Om de medewerkers te faciliteren in het thuis inrichten van
een arbo-conforme werkplek is het voorstel om alle medewerkers een éénmalige bijdrage te
geven van € 300.
Ad 2) De huidige arbeidsmarkt is krap waarbij sprake is van schaarste. Met de huidige ambities
en opgaaf is het een uitdaging om nieuwe medewerkers te werven. Vanuit het strategische
personeelsbeleid van 1Stroom, schaarste op de arbeidsmarkt en externe adviezen (BMCrapport) komt duidelijk de noodzaak naar voren om naast de huidige instrumenten als werving
en selectie om andere instrumenten in te zetten om nieuwe medewerkers aan te trekken.
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1Stroom wil dit doen door een pilot te starten voor een traineeship. Het doel hiervan is om
jonge, ambitieuze, goed opgeleide, jonge medewerkers in een traineeship van anderhalf jaar
klaar te stomen en in te zetten voor onze organisatie.
Ad 3) De SDL zal de informatiebeveiliging van het ICT-landschap gelet op toenemende externe
bedreigingen moeten versterken. De SDL heeft u hierover, via uw college, per brief in meer
detail geïnformeerd. Door de vorming van een bestemmingsreserve worden deze incidentele
kosten afgedekt.
Toelichting op het resultaat 2021
Het resultaat van € 1.066.403 is als volgt te verklaren:
•
•

Voordeel op de uitgaven van € 664.403
Voordeel op de inkomsten van € 402.000.

Het voordeel op de uitgaven is grotendeels te verklaren door openstaande vacatures, de
financiële ruimte die ontstaat tussen het vertrek en de komst van nieuwe medewerkers en als
gevolg van lagere incidentele uitgaven door COVID-19. Denk hierbij aan lagere reiskosten als
gevolg van minder reisbewegingen en minder uitgaven aan opleidingen en trainingen. Tevens is
de bijdrage aan de SDL bij de jaarrekening ten opzichte van de prognose van de 2e
tussentijdse rapportage fors lager uitgevallen.
Het voordeel op de inkomsten is grotendeels incidenteel. Er is een eenmalige bijdrage
ontvangen voor ondermijning en een incidentele vergoeding als gevolg van COVID-19. Tevens
is er een voordeel op het uitkeringen van het UVW in verband met ziekte- en zwangerschap.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur 1Stroom
Secretaris

Voorzitter

ir. M.R. Van der Jagt

drs. A.J. van Hout
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1 5.7 Aanbiedingsbrief gemeenteraad Westervoort jaarrekening 1Stroom 2021 (201558542)

1Stroom

Gemeente Westervoort
t.a.v. de griffie
Postbus 40
6930 AA Westervoort
datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

:
:
:
:

Postbus 6
6920 AA Duiven
(088) 695 3000
info@1stroom.nl
www.1stroom.nl

31 maart 2022
Z/22/092701/ 201558542
Aanbiedingsbrief jaarrekening 1Stroom 2021
Financiën en Belastingen

Geachte gemeenteraad,
Via deze weg bieden wij u ter kennisgeving de jaarrekening 2021 van 1Stroom aan.
De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 1.066.403. Hiervan komt op basis
van de afspraken omtrent grondexploitatie € 230.805 ten gunste van de gemeente Duiven. In
onderstaande tabel is de bestemming van dit resultaat verder uitgewerkt. Voor de post
bestemmingsreserves vragen wij u om uw zienswijze. Dit betreffen drie bestemmingsreserves,
te weten:
1. Een bestemmingsreserve te vormen van € 118.200 ter dekking van de bijdrage voor de
thuiswerkplek van medewerkers.
2. Een bestemmingsreserve te vormen van € 150.000 ter dekking van een pilot voor een
traineeship-programma.
3. Een bestemmingsreserve te vormen van € 101.500 ter dekking van
informatiebeveiliging. Voor de gemeente Duiven en Westervoort bedraagt dat

respectievelijk € 30.450 en €18.135.
Begroting 2021

Jaarrekening 2021 Verschil

Totale lasten 1Stroom
Overige baten

27.036.640
-562.463

26.372.933
-965.159

663.707
402.696

Netto te verrekenen

26.474.177

25.407.774

1.066.403

-599.000
-766.200

-599.000
-535.395

-230.805

25.108.977

24.273.379

835.598

Waarvan voor rekening Duiven
Afvalaanbiedstation
Grondexploitatie

-/-/-

Netto door te belasten volgens verdeelsleutel
Resultaat voor resultaatbestemming

835.598

Bestemmingsreserve:
Bijdrage thuiswerkplek
Opzet traineeships
Informatiebeveiliging en versterken interne organisatie SDL
Restant resultaat 2021
Aandeel Duiven
Aandeel Westervoort

118.200
150.000
48.585
316.785
518.813

63%
37%

326.852
191.961
518.813

Toelichting op de te vormen bestemmingsreserves
Ad 1) Tijdens de Corona-periode werkt het grootste deel van de medewerkers thuis. Nu de
Corona-maatregelen zijn opgeheven en thuiswerken meer norm is geworden, streeft de
1Stroom naar een evenwichtige combinatie tussen thuiswerken en werken op kantoor. Mede
ingegeven door het kabinet wil 1Stroom hybride werken blijven stimuleren, hierover goede
afspraken maken met de werknemers en dit vanuit goed werkgeverschap en haar zorgplicht
goed faciliteren. De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de
werknemer en voor een inrichting van de werkplek die dit mogelijk maakt. Dit geldt ook voor de
thuiswerkplek. De huidige thuiswerkplekken zijn ingericht met apparatuur en meubilair
afkomstig uit de gemeentehuizen. Om de medewerkers te faciliteren in het thuis inrichten van
een arbo-conforme werkplek is het voorstel om alle medewerkers een éénmalige bijdrage te
geven van € 300.
Ad 2) De huidige arbeidsmarkt is krap waarbij sprake is van schaarste. Met de huidige ambities
en opgaaf is het een uitdaging om nieuwe medewerkers te werven. Vanuit het strategische
personeelsbeleid van 1Stroom, schaarste op de arbeidsmarkt en externe adviezen (BMCrapport) komt duidelijk de noodzaak naar voren om naast de huidige instrumenten als werving
en selectie om andere instrumenten in te zetten om nieuwe medewerkers aan te trekken.
1Stroom wil dit doen door een pilot te starten voor een traineeship. Het doel hiervan is om
jonge, ambitieuze, goed opgeleide, jonge medewerkers in een traineeship van anderhalf jaar
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klaar te stomen en in te zetten voor onze organisatie.
Ad 3) De SDL zal de informatiebeveiliging van het ICT-landschap gelet op toenemende externe
bedreigingen moeten versterken. De SDL heeft u hierover, via uw college, per brief in meer
detail geïnformeerd. Door de vorming van een bestemmingsreserve worden deze incidentele
kosten afgedekt.
Toelichting op het resultaat 2021
Het resultaat van € 1.066.403 is als volgt te verklaren:
•
•

Voordeel op de uitgaven van € 664.403
Voordeel op de inkomsten van € 402.000.

Het voordeel op de uitgaven is grotendeels te verklaren door openstaande vacatures, de
financiële ruimte die ontstaat tussen het vertrek en de komst van nieuwe medewerkers en als
gevolg van lagere incidentele uitgaven door COVID-19. Denk hierbij aan lagere reiskosten als
gevolg van minder reisbewegingen en minder uitgaven aan opleidingen en trainingen. Tevens is
de bijdrage aan de SDL bij de jaarrekening ten opzichte van de prognose van de 2e
tussentijdse rapportage fors lager uitgevallen.
Het voordeel op de inkomsten is grotendeels incidenteel. Er is een eenmalige bijdrage
ontvangen voor ondermijning en een incidentele vergoeding als gevolg van COVID-19. Tevens
is er een voordeel op het uitkeringen van het UVW in verband met ziekte- en zwangerschap.

Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur 1Stroom
Secretaris

Voorzitter

ir. M.R. Van der Jagt

drs. A.J. van Hout
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6 Begroting 1Stroom 2023 - 2026 (Z/22/092544)
1 6.1 Voorstel AB concept begroting 1Stroom 2023-2026 (201555608)

Voorstel Algemeen Bestuur
Onderwerp
: Begroting 2023-2026 1Stroom
__________________________________________________________________________
Zaak- & documentnr. : Z/21/079583/201507448

Opsteller : R. Borgardijn
Afdeling : F&B

__________________________________________________________________________
Openbaarheid

: Openbaar

Afstemming met

:

__________________________________________________________________________
Samenvatting
De begroting 2023-2026 van 1Stroom is in concept gereed en wordt ter beoordeling en
bespreking voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 5 april 2022. Vervolgens wordt de
concept begroting 1Stroom voor zienswijze voorgelegd aan de raden van Duiven en
Westervoort.
Het begrotingskader vertaalt zich in een financiële begroting die is afgestemd op de huidige
dienstverlening en bestaand beleid van beide gemeenten waarbij financieel rekening is
gehouden met de autonome ontwikkelingen en de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen.
Beslispunten
1. De concept begroting ter zienswijze aan te bieden aan beide raden.
Aanleiding
De begroting 2023-2026 van 1Stroom dient vóór 1 augustus 2022 te zijn vastgesteld.
Voordat het Algemeen Bestuur daartoe besluit moet eerst aan de deelnemende gemeenten
de gelegenheid worden geboden om een zienswijze in te dienen.
Beoogd effect
Een door het AB vastgestelde begroting 2023-2026 binnen de vastgestelde normtijden.
Argumenten
1.1 AB en gemeenten krijgen voldoende tijd voor beoordeling en eventuele
aanpassingen.
Het tijdig vaststellen van de concept MJPB 2023-2026 door het Algemeen Bestuur
van 1Stroom zorgt er voor dat de deelnemende gemeenten voldoende gelegenheid
krijgen om de begroting te beoordelen en eventueel nog wijzigingen aan te brengen,
voordat de begroting aan de toezichthouder dient te worden aangeboden.
Kanttekeningen
1.1 De begroting die voorligt betreft een concept.
De begroting wordt in enkele processtappen voltooid, waarbij diverse afstem- en
bespreekmomenten plaatsvinden en op basis van deze opbrengst de begroting vóór
1 augustus definitief wordt afgerond en deze naar de toezichthouder kan worden
verzonden.
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Financiële paragraaf
De begroting van 1Stroom is een afgeleide van de begrotingen van de opdrachtgevers, de
gemeenten Duiven en Westervoort. De MJPB 2023-2026 1Stroom is beleidsarm ingestoken.
In de nieuwe begroting is ten opzichte van de MJPB 2022-2025 sprake van een lastendaling
van 1,9 mln euro. Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdrage van de GR Samenwerking de
Liemers (SDL) voor automatisering en inkoopkosten uit de begroting is gehaald (2,6 mln
voordeel). Deze bijdrage zal voortaan rechtstreeks bij de gemeenten Duiven en Westervoort
in rekening worden gebracht. Reden hiervoor is, dat het opdrachtgeverschap van de SDL
niet bij 1Stroom ligt, maar bij deze gemeenten. De gemeenten zijn dan ook degenen die de
begroting van SDL kunnen beïnvloeden middels het indienen van een zienswijze. De relatie
tussen opdrachtgeverschap en lasten is hiermee weer zuiver.
Tegenover deze lastendaling staat een stijging van de loonkosten van € 635.000 euro als
gevolg van de nieuwe CAO. Deze is hoger uitgevallen dan waar in de vorige MJPB rekening
mee is gehouden. De loonkostenstijging wordt deels gecompenseerd door een
lastenverlaging die gerealiseerd is bij de doorontwikkeling van 1Stroom in 2021. Met deze
besparing was al rekening gehouden in de taakstelling van 1Stroom.
Communicatie
Niet van toepassing.
Uitvoering
Niet van toepassing.
Bijlagen
201555745 - Concept Begroting 2023-2026 1Stroom
201558486– Aanbiedingsbrief conceptbegroting 1Stroom 2023-2026 Westervoort
201558480 – Aanbiedingsbrief conceptbegroting 1Stroom 2023-2026 Duiven
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1 6.2 Conceptbegroting 1Stroom 2023-2026 (201555745)

Programmabegroting 2023-2026

Registratienummer: 201555745
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1. Inleiding
Voor u ligt de begroting 2023 - 2026 van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom.
Met ruim 300 medewerkers werkt 1Stroom aan het realiseren van de ambities van de
gemeentebesturen van Duiven en Westervoort. 1Stroom is verantwoordelijk voor de dienstverlening
aan de ruim 40.000 inwoners, de ondernemers, instellingen en verenigingen van de beide
gemeenten. Deze dynamiek maakt ons werk bijzonder en uitdagend.
1Stroom is een gemeenschappelijke regeling waarin het ambtelijk apparaat van beide gemeenten is
ondergebracht. De begroting van 1Stroom kent één programma: de dienstverlening naar de twee
deelnemende gemeenten.
De begroting van 1Stroom is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De begroting van 1Stroom bevat
alleen budgetten voor de bedrijfsvoering. De programmabudgetten zijn onderdeel van de
programmabegrotingen van beide gemeenten. De kosten voor de bedrijfsvoering van 1Stroom
worden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel voor 63% ten laste gebracht van de gemeente
Duiven en voor 37% ten laste gebracht van de gemeente Westervoort. De kosten voor de
grondexploitaties en het afvalaanbiedstation van Duiven zijn hier een uitzondering op; deze komen
volledig ten laste van de gemeente Duiven.
In de begroting is de huidige situatie en de daarop afgestemde dienstverlening bij beide gemeenten
als uitgangspunt gehanteerd. Dit vertaalt zich in een begroting waarin de huidige dienstverlening
wordt gecontinueerd waarbij financieel rekening is gehouden met de autonome ontwikkelingen en
de vastgestelde taakstellende bezuinigingsmaatregelen.
Organisatieontwikkeling
Op 1 januari 2018 is 1Stroom gestart. In de afgelopen jaren is er veel bereikt binnen 1Stroom.
Tegelijkertijd is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er aanpassingen en verbeteringen nodig
zijn om door te groeien naar de gewenste veerkrachtige organisatie die middenin de vitale
samenleving staat. Daarom is in 2020 het traject ‘Doorontwikkeling 1Stroom’ van start gegaan. De
eerste stap in de veranderstrategie was de aanpassing van de structuur en sturing binnen de
organisatie. Deze aanpassing is per 1 september 2021 doorgevoerd. De nieuwe structuur bestaat uit
10 afdelingen, die aangestuurd worden door een afdelingsmanager. De directie bestaat uit één
algemeen directeur en twee adjunct-directeuren, die ook gemeentesecretaris zijn. Het organogram
ziet er als volgt uit:
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De aanpassing van de structuur was randvoorwaardelijk om verder te gaan met de tweede stap in de
veranderstrategie: het verder ontwikkelen van de cultuur en ontwikkeling van medewerkers. In 2021
is door managementteam een start gemaakt met het opstellen van een strategische
ontwikkelagenda voor de organisatie. Deze ontwikkelagenda gaat houvast bieden om de gewenste
ontwikkeling de komende jaren door te gaan voeren. In de ontwikkelagenda wordt de focus gelegd
op de volgende drie thema’s:
1. Structuur in het bestuurlijk proces
2. Eigenaarschap
3. Trots
De richting:
Ad 1. Structuur in het bestuurlijke proces
Hierbij gaat het om het verbeteren van het bestuurlijke proces en het versterken van de ambtelijke
ondersteuning en advisering. De besluitvormingsprocessen zijn voor iedereen helder. Waarbij
besluiten worden genomen op basis van een gedegen ambtelijke voorbereiding en integraal en
onafhankelijk advies. 1Stroom werkt hierbij toekomstgericht en anticipeert proactief op zaken die
(gaan) spelen, zowel in de organisatie als in de samenleving.
Ad 2. Eigenaarschap
In dit thema staat het nemen en krijgen van verantwoordelijkheid, de ontwikkeling van medewerkers
en de onderlinge samenwerking centraal. 1Stroom medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor
hun werk, durven risico’s te nemen en zijn trots op het werk dat we doen. Ze tonen eigenaarschap en
durven het verschil te maken, ook als het even tegenzit of als er iets misgaat.
Ad 3. Trots
Medewerkers werken graag voor 1Stroom en hebben plezier in hun werk. Medewerkers zijn trots op
de organisatie en de bijdrage aan de samenleving en zijn ambassadeurs voor de organisatie. Denk
verder aan thema’s als het vergroten van de zichtbaarheid van 1Stroom, het verbeteren van de
interne communicatie en het vieren van successen en feestjes met elkaar.
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De strategische agenda is gekoppeld aan onze sturingsfilosofie:
- We werken vanuit onze missie/visie en kernwaarden
- We zetten de juiste mens op de juiste plek
- We geven invulling aan onze veranderende rol in de samenleving
- Wij zijn de partner van de gemeentebesturen en haar ketenpartners bij het realiseren van
hun doelen
Het jaar 2023 zal qua externe ontwikkelingen o.a. in het teken staan van de implementatie en
uitvoering van de Omgevingswet, de Wet Open Overheid, de aanpassing van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen en de te verwachten rechtmatigheidsverantwoording. De
voorbereidingen op deze onderwerpen zijn al lang gaande in afwachting op de feitelijke
besluitvorming.
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2. Beleidsbegroting
2.1 Het programma dienstverlening
Het programma dienstverlening kent meerdere aspecten:
• dienstverlening aan de samenleving: inwoners, bedrijven, organisaties, andere overheden;
• dienstverlening aan de besturen: de colleges en de raden van Duiven en van Westervoort;
• interne dienstverlening/bedrijfsvoering.
Programmadoelstelling
1Stroom wil een betrouwbare partner zijn die optimale en passende dienstverlening biedt aan twee
gemeenten. Hiermee versterken we de positie van de gemeente als eerste overheid.

Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstellingen
1Stroom verricht alle gemeentelijke taken voor zover die niet bij derden belegd zijn. De uitvoering
bevat in ieder geval: het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, publieke dienstverlening, toezicht en
handhaving en het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel en organisatie.
In het dagelijks werk laten we ons leiden door de kernwaarden vertrouwen, aandacht en
verantwoordelijkheid. Een opsomming van inzet en activiteiten:
•

•

•
•
•

•
•
•

1Stroom investeert in een krachtig bestuurlijk ambtelijk samenspel door de bestuurders
professioneel te ondersteunen en (pro-)actief en helder te adviseren, rekening houdend met
de couleur locale.
1Stroom investeert in het zijn van een volwaardige partner in de regio. We bieden
professioneel tegenspel en medespel en leveren een proportioneel aandeel in regionale
taken en werkzaamheden.
1Stroom faciliteert de samenleving bij het nemen van initiatieven en het biedt hier ruimte
voor.
1Stroom waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening. Op basis van klanttevredenheidsonderzoeken wordt iedere 2 jaar de dienstverlening aan de samenleving in kaart gebracht.
1Stroom investeert in de professionele groei van de medewerkers naar persoonlijk
leiderschap en vakmanschap. Onder andere door de medewerkers te faciliteren met
opleidingen en trainingen zodat zij hun kennis en vaardigheden blijvend kunnen ontwikkelen.
In 2020 is gestart met de 1Stroomacademie, een pilot met een online leerplatform. Dit
platform is inmiddels aangevuld met diverse trainingen. Tevens speelt het idee om dit aan te
vullen met maatwerk voor specialisten. Bijvoorbeeld trainingen met registratievereisten
zoals het kwaliteitsregister jeugd. Binnen 1Stroom zijn ook enkele interne trainers werkzaam
die afdelingen en/of medewerkers actief begeleiden met hun ontwikkeling.
1Stroom investeert in de organisatieontwikkeling door het borgen van de kernwaarden en de
missie & visie in de organisatie en het waarmaken van de besturingsfilosofie.
1Stroom zorgt voor informatievoorziening, huisvesting en voor de benodigde (ICT)
apparatuur.
In het kader van leren en ontwikkelen wordt op de thema’s Doorontwikkeling & Leiderschap
en Professionele veerkracht ingezet op het programma bestuurlijk-ambtelijk samenspel. In
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dit programma worden adviseurs onder andere getraind om hun adviesvaardigheden en zelfen omgevingsbewustzijn te verbeteren. In 2022 is een nieuwe groep adviseurs van start
gegaan met deze training.

Wat mag het kosten?
De meerjarenbegroting ziet er in het kort als volgt uit:

Een toelichting op deze ramingen is opgenomen in de paragraaf financiële begroting.

De missie en visie van 1Stroom
Een veerkrachtige organisatie middenin een vitale samenleving.
Wij zijn een betrouwbare en betrokken partner die bijdraagt aan een samenleving waarin het goed
leven en werken is. Wij ondersteunen mensen bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun
welbevinden. Met gebundelde energie, kennis én plezier vinden we oplossingen voor de uitdagende
vraagstukken van de twee gemeentebesturen waarvoor wij werken.
1Stroom doet dit door:
•
een actieve rol te vervullen in het publieke domein;
•
in te spelen op de bewegingen in de samenleving;
•
beleid, regels en werkafspraken dienend te laten zijn aan de leefwereld van de mensen;
•
mensen met initiatieven met elkaar te verbinden;
•
energie te steken in goede relaties vanuit een open houding;
•
dingen mogelijk te maken (met aandacht, kennis, advies, dialoog, ruimte, geld);
•
ruimte te bieden aan passende oplossingen;
•
nieuwe samenwerkingsvormen te creëren;
•
integer te handelen en zuinig te zijn met belastinggeld;
7

•
•

te investeren in kennis en vakmanschap;
aandacht te hebben voor de plaatselijke culturen.

In de inleiding van deze begroting is kort stilgestaan bij de veranderstrategie om de organisatie
verder te ontwikkelen aan de hand van een strategische agenda.

2.2 Ontwikkelingen
1Stroom is een uitvoeringsorganisatie en kent geen eigenstandig nieuw beleid. Financiële
ontwikkelingen worden bepaald door nieuw beleid dat vanuit de gemeenten wordt aangedragen of
door ontwikkelingen in de uitvoering van het bestaande beleid.
In deze paragraaf worden (lange termijn) ontwikkelingen beschreven die we op ons af zien komen.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende jaren
waar 1Stroom rekening mee dient te houden.

2.2.1 Gemeenschappelijke regelingen
Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen gemeenten, provincies en
waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. De Wgr kent vijf vormen van
intergemeentelijke samenwerking: een publiekrechtelijke overeenkomst, de centrumgemeente, het
gemeenschappelijke orgaan, het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie. De vijf vormen
verschillen van elkaar in de organen die worden ingesteld, het wel of niet hebben van
rechtspersoonlijkheid en de mate waarin taken worden over gedragen. De wet is en gaat op
onderdelen wijzigen. Bijvoorbeeld de mate van invloed van de raad op de begroting van de
gemeenschappelijke regeling. Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de
wijziging van de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het nieuwe wetsvoorstel heeft als doel om de
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en
controlerende rol van gemeenteraden te versterken. Dat gebeurt door meer ruimte te geven voor
keuzes over de werking van een gemeenschappelijke regeling. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een
gemeenschappelijke adviescommissie of het gebruik van zienswijzen door gemeenteraden.
Daarnaast worden de participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de
besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen vergroot. Uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding
van deze wetswijzing zullen alle gemeenschappelijke regelingen aan de gewijzigde Wgr moeten zijn
aangepast. De wet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking.

2.2.2 Maatschappij
Hoe ziet de maatschappij van de toekomst eruit? Wat heeft die maatschappij nodig en wat mogen de
twee gemeenten van 1Stroom verlangen om de maatschappij op een juiste wijze te dienen.
Maatschappelijke veranderingen hebben impact op het leven van burgers en veranderen de rol die
de overheid speelt in het leven van burgers. De overheid vervult steeds meer een verbindende rol
door partijen bij elkaar te brengen en door met hen een gezamenlijke visie te ontwikkelen op
meedoen en zelfredzaamheid van burgers, de zogenaamde participatie maatschappij. De
veranderende verhoudingen leiden tot verminderde grip en controle (in klassieke zin). Gemeenten
zullen steeds meer afstand nemen van besturing en beheersing. 1Stroom zal de behoefte van de
burger centraal stellen en streven naar een vitale samenleving.
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2.2.3 Wet Open Overheid
De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken.
De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te
ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee komt de
huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. Het grote verschil met de Wob is dat de
Woo verplicht dat documenten in elf informatiecategorieën gefaseerd (5 jaar) actief openbaar
worden gemaakt. Tevens worden overheden verplicht om hun digitale informatiehuishouding op
orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken en te houden.
Op 1 mei 2022 dient de gemeente een Woo-contactfunctionaris te hebben die vragen over de
beschikbaarheid van publieke informatie kan beantwoorden. Daarnaast kunnen Woo-verzoeken per
1 mei ingediend worden bij de gemeente, die op enkele onderdelen verschillen van de Wobverzoeken. Via de meicirculaire 2021 zijn de gemeenten geïnformeerd over de compensatie in
verband met de uitvoering van de Woo. Deze worden in de gemeentelijke begroting verwerkt.
Deze wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen hangen samen met de verdere digitalisering
binnen de overheid. Denk daarbij aan nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de digitale
overheid zoals een nieuwe Archiefwet, de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

2.2.4. ICT, Informatisering, Automatisering en Informatieveiligheid
De gemeente is in steeds grotere mate afhankelijk van ICT. Deze ICT omgeving is volop in beweging
waarbij software steeds meer als een service geleverd gaat worden (SAAS) in plaats van in eigendom
en beheer bij de gemeente. De te voorziene verandering in de ICT architectuur heeft gevolgen voor
de manier waarop de gemeente zich op dit vlak moet organiseren.
Voor de uitvoerende Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum de Liemers (RID), dat onderdeel is
van de GR SdL, zijn strategische sessies gehouden met als centrale vraag hoe deze organisatie zich
richting de toekomst moet gaan ontwikkelen. Deze strategische sessies krijgen in 2022 een weerslag
in verschillende toekomstscenario’s.
Het beveiligen van informatie is essentieel voor het functioneren van de gemeente. Het voorbeeld
van ‘Hof van Twente’ toont aan dat een gemeente kwetsbaar is. Verschillende maatregelen worden
in verband met de toegenomen risico’s rondom met name ransomware genoemd.

2.2.5. Omgevingswet
Op 1 januari 2023 is de voorgenomen inwerkintreding van de nieuwe Omgevingswet. Deze vervangt
een hele lijst aan bestaande wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze
(fysieke) leefomgeving om willen gaan. De Omgevingswet bevat regels voor het beschermen en
benutten van deze leefomgeving. Daar vallen onderwerpen onder als wonen, economie, mobiliteit,
natuur/biodiversiteit, milieu, ruimtelijke ordening en water.
Naast de verandering op gebied van regelgeving wordt er ook gewerkt aan een nieuw Digitaal Stelsel
Omgevingsrecht (DSO), houding en gedrag en vindt de uitwerking plaats in verschillende
instrumenten zoals Omgevingsvergunning, Omgevingsplan, Omgevingsprogramma’s en Participatie.
Het betreft een transitie die tot uiterlijk 2029 zal duren.
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Relatie met andere ontwikkelingen
1. Participatie; Omgevingswet stelt eisen aan de participatie. Hiervoor zijn spelregels vastgesteld
die momenteel worden uitgewerkt in een handreiking. Naast dit loopt er een breed
participatietraject wat moet resulteren in een participatiebeleid en participatieverordening.
2. Wet Kwaliteitsborging (Wkb); Deze wet zal gelijktijdig in werking treden met de Omgevingswet.
Deze wet heeft gevolgen voor VTH en met name TH (Toezicht en Handhaving). Zo zal voor
gevolgklasse 1 vergunningaanvragen (het technische gedeelte) en toezicht worden uitgevoerd
door gecertificeerde private partijen en niet meer door de gemeente. Handhaving blijft wel een
verantwoordelijkheid van de gemeente.
3. Legesverordening; zowel de Wkb als de Omgevingswet hebben tot gevolg dat de
werkzaamheden zullen wijzigen en het aantal aanvragen voor vergunningverlening zullen
afnemen. Hiervoor zal een nieuwe legesverordening worden opgesteld.
4. VTH-beleid; Het beleid t.a.v. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving zal worden
geactualiseerd mede n.a.v. voornoemde ontwikkelingen.
5. Omgevingsprogramma’s, Themabeleid en projecten; een van de instrumenten die zijn
vastgesteld betreft de Omgevingsvisie. Deze visie schetst de ambities en doelstellingen voor de
aankomende 20 jaar. Bij de uitwerking in het instrument Omgevingsprogramma’s, van sectoraal
beleid en projecten zal rekening moeten worden gehouden met deze ambities en doelstellingen.

2.2.6 Transformatie Sociaal Domein
De decentralisaties vragen om een flinke cultuurverandering: een transformatie. Immers, we gaan
naar een participatiesamenleving, waarin mensen meedoen naar vermogen, met ondersteuning,
zoveel mogelijk, van mensen uit hun eigen omgeving. Dat vergt een andere manier van denken en
handelen. De toekomstvisie en transformatieagenda “Samen Sterk”, die door beide gemeenten is
vastgesteld, dient als leidraad voor 1Stroom.
Binnen het Programma Maatschappij wordt sinds 2021 uitvoering gegeven aan de acties die zijn
opgenomen in de toekomstvisie en transformatieagenda ‘Samen Sterk’ uit 2020. De gemeenteraad
wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma.
In het sociaal domein is veel aandacht voor een goede samenwerking met maatschappelijke
partners. Medewerkers van de gemeente spreken op diverse niveaus met de partners over zaken
binnen het sociaal domein. Dit kan op het niveau van de individuele inwoner, maar ook op beleidsen bestuurlijk niveau. Zo proberen we met elkaar de juiste dingen te doen voor onze inwoners.
Er wordt gewerkt aan de Transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De
gemeenteraad heeft in 2022 de regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022 en verder’, vastgesteld als
basis voor de regionale samenwerking en transformatie opgave van beschermd wonen naar
beschermd thuis in de regio Centraal Gelderland.
In de regio Centraal Gelderland is de inkoop van zorgproducten in het kader van de
maatwerkvoorzieningen WMO en de individuele voorzieningen Jeugdhulp centraal geregeld. De
inkoop organisatie is hier het centrale middelpunt. Echter, inhoudelijk zijn de gemeenten gezamenlijk
verantwoordelijk. Binnen het sociaal domein is er om die reden veel overleg met de 11
regiogemeenten.
In februari 2022 is de regiovisie Samenwerken en Opdrachtgeverschap Sociaal Domein Centraal
Gelderland door de gemeenteraad vastgesteld. Een steeds groter aandeel landelijke en
bovenregionale (Gelderland breed) ontwikkelingen behoeft aandacht voor onze gemeente. De
Hervormingsagenda Jeugd vraagt inzet van de gemeente op transformatie van de jeugdhulp door
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middel van diverse maatregelen. Daarmee moet het jeugdstelsel op den duur beter gaan werken en
financieel houdbaar worden.
In de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming worden in 2022 bovenregionale afspraken
uitgewerkt richting de regio Centraal Gelderland. Dit gebeurt in de vorm van Toekomsttuinen. Er is
niet gekozen voor de vorm van een project maar het in gang zetten van een beweging gericht op de
verschuiving van estafette naar integraliteit tussen de betrokken organisaties. Dit om de wachttijden
en wachtlijsten te bekorten voor de kwetsbare jeugdigen die het hier vaak betreft.
1Stroom zal net als in 2022 actief de landelijke ontwikkelingen blijven volgen en waar mogelijk
beïnvloeden. De dialoog die, hoofdzakelijk door de VNG, gevoerd wordt over de financiering van het
sociaal domein is van groot belang voor de gemeenten. Naast de uitvoering van de
transformatieagenda uit Samen Sterk zal aanpassing van de financiering door het Rijk een belangrijk
speerpunt zijn voor 2023.

2.2.7 Wet Inburgering
Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering in werking getreden. De uitvoering van de wet is
belegd bij de gemeente. Er zijn regionale inkoopafspraken in de regio Midden Gelderland gemaakt.
De verordening Inburgering zal na de verkiezingen van 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad
worden voorgelegd.

2.2.8 Schuldhulpverlening
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Het gemeentelijk beleid is vastgelegd in het beleidsplan ‘Schuldhulpverlening 2019-2022. Dit beleid
wordt voor 2023 geactualiseerd.

2.2.9 Regionale samenwerkingsverbanden
Samenwerking in de regio is en wordt steeds belangrijker om mee te kunnen veren met de
toenemende uitdagingen die op de gemeenten Duiven en Westervoort afkomen. De ambtelijke
organisatie dient daarvoor binnen de regio op de diverse vlakken aangehaakt te zijn om de
bestuurlijke belangen van de twee gemeenten op een juiste wijze te kunnen dienen en daarmee de
slagkracht te kunnen vergroten. Op sub-regionaal schaalniveau op het gebied van ICT, sociale dienst
en inkoop. Op het gebied van een duurzame en economische regio faciliteert 1Stroom De Liemerse
Ambassade om bij te dragen aan de vier sterke Liemerse sectoren vrijetijdseconomie, logistiek,
agrarische economie en maakindustrie.
Grote opgaven zoals hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat wij een
balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit worden opgepakt
samen met 17 andere gemeenten in de Groene Metropoolregio. 1Stroom ondersteunt de beide
gemeentebesturen bij regionale opgaven de verbonden regio (mobiliteit), de productieve regio
(economie), de circulaire regio (circulariteit), de ontspannen regio (recreatie, toerisme en cultuur), de
groene groeiregio (wonen).

2.2.10 Strategische personeelsplanning
Ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds sneller. Dit vraagt om een wendbare organisatie met
passende medewerkers. De strategische personeelsplanning geeft 1Stroom inzicht in de beschikbare
en benodigde capaciteiten en competenties van medewerkers. In de strategische agenda is
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opgenomen om een meer traditionele gesprekscyclus binnen 1Stroom in te zetten om de
ontwikkeling van medewerkers gestructureerd te begeleiden. Dit zal in 2022 reeds worden opgepakt.
De basis van deze gesprekscyclus zijn de huidige PEP gesprekken (plezier, energie en prestatie).
Tevens zal er een talentschouw worden gehouden om de gehele formatie van 1Stroom tegen het
licht te houden van de benodigde capaciteit in relatie tot de opgaaf van onze organisatie.
De komende jaren zal de krappe arbeidsmarkt voor 1Stroom een uitdaging geven voor het vinden
van voldoende en vakbekwame collega’s. Op basis van het formatieplan wordt een verdiepingsslag
gemaakt om tijdig in te kunnen spelen op (komende) behoeftes op het gebied van personeel. Goed
werkgeverschap, naamsbekendheid en innovatieve en originele wervingsmethodes zullen moeten
gaan bijdragen aan het op peil houden en versterken van de organisatie.

2.2.12 Rechtmatigheidsverantwoording & (verbijzonderde) interne controle
Al enige tijd is er een wetsvoorstel in voorbereiding, waarmee bij de verantwoording meer nadruk
komt te liggen op de rol van dagelijks bestuur en algemeen bestuur dan die van de accountant.
Daarop voorsorterend zijn diverse stappen gezet: Er zijn verordeningen aangepast, dagelijks bestuur
en algemeen bestuur zijn geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe wetgeving en ook in de
interne controle worden stappen gezet richting de rechtmatigheidsverantwoording.
Nog steeds is onduidelijk wanneer de wetgeving wordt aangenomen en wanneer de
rechtmatigheidsverantwoording zal worden ingevoerd. Vooruitlopend op een definitieve
goedkeuring van de wet wordt het interne controle proces stapje voor stapje zo ingericht dat aan de
nieuwe wetgeving kan worden voldaan. Stappen waaraan wordt gewerkt zijn het onder andere
verbeteren van het interne controle programma, meer controles uitvoeren in het primaire proces en
minder achteraf, minder gegevensgericht controleren en meer lijncontroles uitvoeren. Daarmee
worden de risico’s op fouten beperkt. In deze wordt nadrukkelijk de samenwerking en afstemming
met de accountant gezocht.

2.2.13 Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
De kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte stijgen de komende jaren door
regulier onderhoud en areaal uitbreiding. Ook sluit het vastgestelde onderhoudsniveau op enkele
disciplines niet aan bij het beschikbare budget. Er is een integraal beleidsdocument in ontwikkeling
waarin het beheer en onderhoudsniveau opnieuw wordt vastgesteld.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte heeft een directe relatie met de energietransitie,
de klimaat adaptatie en de omgevingswet.

2.3 Paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat er zeven zogenaamde
paragrafen moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. De onderwerpen van de
paragrafen zijn belangrijk voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De informatie
over deze onderwerpen is vaak versnipperd in de begroting opgenomen. De paragrafen zijn daarom
eigenlijk dwarsdoorsnedes van de verschillende programma’s. De paragrafen die in het BBV
benoemd zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud
kapitaalgoederen, treasury, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.
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De paragrafen ‘Lokale heffingen’ en ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ zijn geen onderdeel van de
begroting van 1Stroom. De reden hiervoor is enerzijds omdat de gemeente Duiven en Westervoort
zelf verantwoordelijk zijn voor het opleggen van de lokale heffingen en het verwerken van deze
baten in de administratie. Anderzijds bezit 1Stroom geen kapitaalgoederen als wegen, riolering,
water, groen en gebouwen die op grond van het BBV, artikel 12, lid 1 als verplicht onderdeel moeten
worden opgenomen.

2.3.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de gemeenschappelijke regeling 1Stroom in staat
is tegenvallers op te vangen.
Vanaf 1 januari 2018 tot en met 2021 zijn er bij 1Stroom geen reserves gevormd. Eventuele winsten
of verliezen worden verrekend met de deelnemende gemeenten. De risico’s van 1Stroom worden
daarmee door de deelnemende gemeenten afgedekt.
De gemeenschappelijke regeling van 1Stroom geeft wel de mogelijkheid om reserves te vormen. Ten
behoeve hiervan worden in 2022 de richtlijnen voor het vormen van reserves bij 1Stroom vastgesteld
door de gemeenteraden.
Lopende het begrotingsjaar worden de ontwikkelingen met betrekking tot de kosten van de
werkorganisatie periodiek en nauwgezet gemonitord teneinde tijdig te kunnen bijsturen. Dit gebeurt
aan de hand van tussentijdse rapportages. In de halfjaarsrapportage wordt wanneer nodig de
lopende begroting bijgesteld. Wanneer sprake is van een financiële tegenvaller wordt beroep gedaan
op het weerstandsvermogen van Duiven en Westervoort, waarbij het verdelingspercentage 63%-37%
wordt gehanteerd. Beide gemeenten betrekken dit risico in de reguliere programmabegroting.
Inflatie
De inflatie is fors opgelopen, onder andere als gevolg van stijgende energieprijzen. Weliswaar is er bij
het begroten van de loonkosten rekening gehouden met de te verwachten cao-ontwikkelingen, maar
met prijsstijgingen is slechts ten dele rekening gehouden. Op verslagdatum wordt enerzijds
gesproken over een stijgende inflatie, anderzijds over een recessie. Mocht de inflatie structureel
verder oplopen, dan heeft dit een kostenverhogend effect.
Horizontaal toezicht belastingdienst
Voor beide gemeenten is er sprake van horizontaal toezicht door de belastingdienst. Op basis van
transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen wordt inzicht gegeven in de mate van beheersing en
de mogelijke risico’s waardoor er snel duidelijkheid ontstaat over de fiscale positie. Per 1 januari
2023 gaat dit horizontaal toezicht verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen individuele- en/of fiscale
dienstverleningsconvenanten die moeten worden opgesteld. Vanuit 1Stroom wordt deze wijziging
voorbereid en opgepakt. Voor Westervoort zal een fiscaal dienstverleningsconvenant worden
opgesteld. Voor de gemeente Duiven wordt een advies uitgewerkt dat ter besluitvorming aan het
college zal worden voorgelegd. De gewijzigde regelgeving leidt in ieder geval tot een extra
werkbelasting bij de afdeling Financiën & Belastingen om dit goed en zorgvuldig in te bedden in 2023
en verdere jaren.
Ontwikkelingen Btw
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Met de belastingdienst is afgesproken dat de dienstverlening die 1stroom levert aan de gemeenten
volledig wordt belast. Het grootste gedeelte van die btw kan worden gecompenseerd bij het btwcompensatiefonds. Het kostprijsverhogende gedeelte echter wordt bij de gemeenten een extra last.

Risico’s van de bedrijfsvoering
Krapte op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is nog steeds volop in beweging. Voor 1Stroom betekent dit dat veel inspanning
moet worden verricht om talent aan te trekken en vast te houden als belangrijkste sleutel tot succes.
Aangezien vergrijzing een grote rol speelt in de samenleving en bij de gemeenten is het van belang
om meer jongeren aan te trekken. Doorgroeimogelijkheden, uitdagingen van het werk en
opleidingsmogelijkheden dragen er aan bij om jongeren aan 1Stroom te binden. Het voornemen is
om met minimaal 2 trainees een traineeship aan te gaan voor een periode van minimaal 1,5 jaar.
Hiervoor wordt bij de jaarrekening 2021 gevraagd om een reserve te vormen. 1Stroom wil hiermee
ervaring op doen en wil dit gebruiken als een van de mogelijkheden om de arbeidsmarkt op een
andere manier te benaderen.
Deskundigheid personeel
Zowel met het aanname als opleidingsbeleid probeert 1Stroom de juiste medewerkers aan zich te
binden en te ontwikkelen. Echter: waar gewerkt wordt, vallen spaanders die kunnen leiden tot
meerkosten of financiële risico’s. Binnen 1Stroom proberen we dit zo veel als mogelijk te voorkomen
door het hanteren van het 4-ogen principe, ons te richten op competentiemanagement en het
continu aandacht geven van opleidings- en trainingsfaciliteiten.
Werkloosheidsuitkering medewerkers
1Stroom is eigenrisicodrager voor de werkeloosheidsuitkering. Het beëindigen van contracten brengt
op dit gebied dus financiële risico’s met zich mee. De mitigerende maatregel die hierop wordt ingezet
is om medewerkers ten alle tijden van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor is een loopbaancoach
aanwezig.
Langdurig ziekteverzuim
Bij eventueel langdurig ziekteverzuim is het veelal noodzakelijk zijn om zorg te dragen voor tijdelijke
vervanging of uitbesteding van de werkzaamheden. Hiermee zijn extra kosten gemoeid. Een deel van
deze kosten worden bij langdurig verzuim vergoed vanuit het UWV. Denk hierbij ook aan de kosten
van zwangerschapsverlof.
Onvoldoende aansluiting op behoefte burgers
Het streven naar excellente dienstverlening is steeds belangrijker geworden. De veranderende
samenleving, digitalisering en innovatie maakt dat het van groot belang is om als organisatie
aangesloten te blijven op de doelgroep zodat onze dienstverlening hierop aangesloten kan worden.
Dit vraagt om een organisatie met voldoende adaptief vermogen en hoge mate van
veranderbereidheid.
Informatiebeveiliging en datalekken
Digitale veiligheid raakt ons allemaal. Ondanks dat de organisatie hier op alle onderdelen goed tegen
beschermd is, is bekend dat de wereld van cybercrime zich continu verbeterd en vaak een stap voor
loopt. Een groot risico dus wat tot zeer hoge kosten kan leiden met een enorm afbreukrisico. In de
paragraaf bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven hoe de organisatie hierop is ingericht.
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Kengetallen financiële positie
Door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat gemeenschappelijke
regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen opnemen. Voor 1Stroom zijn de kengetallen
grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing.

Netto schuldquote: geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen
1Stroom heeft geen gelden uitgeleend. Daardoor is de gecorrigeerde netto schuldquote gelijk aan de
netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen /totaal vermogen
1Stroom heeft geen eigen vermogen. Solvabiliteitsratio is daarmee 0.

2.3.2 Paragraaf Financiering
De paragraaf financiering geeft inzicht in de manier waarop 1Stroom wordt gefinancierd inclusief
bijbehorende risico’s. Het beleid omtrent financiering binnen 1Stroom is vastgelegd in de financiële
verordening (art. 212 GW).
Financiering
De reguliere exploitatiekosten van 1Stroom worden op basis van de vastgestelde begroting
gefinancierd door de deelnemende gemeenten Duiven en Westervoort. Deze bijdrage wordt
maandelijks gefactureerd zodat 1Stroom beschikt over voldoende liquide middelen voor de reguliere
bedrijfsuitoefening. Doordat de reguliere exploitatiekosten worden gefinancierd heeft 1Stroom in
principe geen geldleningen nodig. Dit kan echter wel het geval zijn bij de aanschaf en vervanging van
bedrijfsmiddelen met een meerjarig nut. In geval van (een tijdelijk) liquiditeitstekort wordt
beoordeeld of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende leningen.
Financieringsovereenkomst Bank Nederlandse Gemeenten
Met de Bank Nederlandse Gemeenten is in november 2018 een nieuwe financieringsovereenkomst
gesloten. In deze overeenkomst is een kredietarrangement opgenomen waarin onder andere de
kredietlimiet in rekening courant is vastgesteld. Deze kredietlimiet is vastgesteld op € 3,0 miljoen.
Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in ‘s Rijks schatkist aan te houden.
Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten, provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke
regelingen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het
begrotingstotaal met een minimum van € 1.000.000. Alles boven het drempelbedrag (2% van het
begrotingstotaal van € 25.273.000.) moet verplicht bij het rijk gestald worden. Voor 1Stroom is dit
drempelbedrag van toepassing van € 1.000.000
Kasgeldlimiet
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In de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is een kasgeldlimiet vastgelegd om het
renterisico bij decentrale overheden te beheersen door een grens te stellen aan de financiering op de
korte termijn. Dit betekent dat de korte schulden maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn.
Voor 1Stroom bedraagt de kasgeldlimiet ruim € 2,0 miljoen voor 2023.

Renterisiconorm
In de Wet FIDO is een renterisiconorm voor decentrale overheden vastgesteld. Het uitgangspunt van
de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. Dit betreffen
leningen met een looptijd langer dan één jaar. Beheersing gebeurt door het aanbrengen van
spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de
leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.
De renterisiconorm betreft 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat de jaarlijkse verplichte
aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Voor 2023 maximaal € 5.044.000 op jaarbasis.

2.3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering biedt inzicht in de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering. Onder
bedrijfsvoering rekenen we de inzet van (productie-)middelen en de toepassing van processen bij de
totstandkoming van producten. De directie en afdelingsmanagers zijn hiervoor integraal
verantwoordelijk. Integraal management, projectmatig en procesmatig werken, goed facilitair
beheer en een goed beheer van de middelen dienen te leiden tot het realiseren en vervolgens het in
stand houden van het gewenste niveau van dienstverlening richting burger en tot een daadkrachtige
en slagvaardige organisatie.
De gemeenten Westervoort en Duiven mandateren alle taken aan 1Stroom. 1Stroom staat daarmee
aan de lat om alle bestuurlijke ambities van zowel Westervoort als Duiven te realiseren. Deze
opdrachten vormen ook gelijk het bestaansrecht voor 1Stroom. Om de taken en bestuurlijke ambities
zo goed mogelijk te kunnen realiseren, heeft 1Stroom een missie en visie opgesteld die is
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weergegeven in hoofdstuk 2 bij programma Dienstverlening. Deze missie en visie vormen samen met
de strategische agenda de koers en opgaaf voor de organisatie.

2.3.4 Personeel
Hieronder het beeld van de formatie voor de jaren 2021 tot en met 2023.

.
De formatie 2023 laat een lichte stijging zien t.o.v. 2022. De reden hiervoor is, dat bij de
organisatiewijziging van 2021 er in sommige gevallen voor gekozen is zwaardere seniorfunctie in te
ruilen tegen meer fte’s in junior functies.

2.3.5 Informatiebeveiliging en Privacybescherming
De activiteiten en werkzaamheden voor wat betreft de onderwerpen informatiebeveiliging en
privacy waarvoor een budget nodig is betreffen de volgende onderwerpen:
1. Bewustwording (Awareness): Digitale veiligheid raakt ons allemaal. Daarom is het belangrijk
dat zowel de bestuurders als de medewerkers structureel en periodiek geïnformeerd worden
over de mogelijke risico’s over informatiebeveiliging en privacy.
2. ISMS (Information Security Management System). Het ISMS is ingevoerd in 2022. Het doel
van het ISMS is het continu beoordelen of beveiligingsmaatregelen passend en effectief zijn,
en of deze bijgesteld moeten worden. Het helpt onze organisatie onder andere om risico’s te
beheersen, passende beveiligingsmaatregelen te treffen, lering te trekken uit incidenten en
daarmee de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de informatievoorziening en
bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
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Financiële begroting

18

3. Financiële begroting en toelichting
3.1 Financiële meerjarenbegroting
De financiële meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

3.2 Toelichting op de financiële meerjarenbegroting
1Stroom is een uitvoeringsorganisatie en kent geen eigenstandig nieuw beleid. Financiële
ontwikkelingen worden bepaald door nieuw beleid dat vanuit de gemeenten wordt aangedragen of
door ontwikkelingen in de uitvoering van het bestaande beleid, in de vorm van autonome financiële
ontwikkelingen of doordat 1Stroom bestaand beleid op een andere wijze gaat uitvoeren.
De begroting van 1Stroom bestaat grotendeels uit de personele kosten en de kosten die gerelateerd
zijn aan personeel. Ontwikkelingen in de budgetten bestaan dan ook gewoonlijk grotendeels uit de
ontwikkeling van de loonkosten van het personeel.
Naast de ontwikkeling van de loonkostenbegroting bestaan de wijzigingen in de begroting uit
actualisatie van budgetten.

3.2.1 Personeelskosten
Salariskosten (397.000 nadeel)
Geraamd worden alle loonkosten van de medewerkers van 1Stroom met uitzondering van de griffie
en het bestuur van beide gemeenten. Deze kosten worden opgenomen in de begrotingen van de
gemeenten.
Ten opzichte van het voorgaande jaar 2022 is er sprake van een stijging van de salariskosten van €
397.000. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de CAO loonstijging van € 636.000.
Weliswaar was in de begroting 2022-2025 rekening gehouden met een CAO loonstijging, maar deze
stijging is uiteindelijk zowel in 2021 als in 2022 hoger uitgevallen dan waarmee rekening is gehouden.
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De stijging wordt deels gecompenseerd door de daling van loonkosten die gerealiseerd is in de
doorontwikkeling van 1Stroom (€ 239.000 voordeel). Met deze daling van loonkosten was al rekening
gehouden in de begroting middels een taakstelling.
Op basis van de huidige economische vooruitzichten is voor de te verwachten stijging van de
loonkosten een realistisch scenario gehanteerd. De basis voor dit scenario vormen de
geprognosticeerde loonkostenstijging uit de septembercirculaire en de verwachte economische
ontwikkeling van het CPB. In 2023 is rekening gehouden met een loonstijging van 2,3%. Voor 2024
bedraagt de verwachte stijging 2,1% en voor de jaren 2025 en volgende jaren 2,4%.
Het budget voor de studiekosten is verhoogd met € 10.000, waarmee de norm van 2% van de
loonsom wordt gerealiseerd. De post voormalig personeel is van € 25.000 verhoogd naar € 75.000.
Dit is ingezet op basis van de realisatiecijfers en ervaring van 2021.
Voor vervanging bij ziekte is een bedrag geprognosticeerd van € 100.000. Dit bedrag wordt
gecompenseerd door inkomsten van het UWV. In eerdere begrotingen was hier geen rekening mee
gehouden.

Huisvesting (34.000 nadeel)

Dit betreffen de kosten van beide gemeentehuizen en de gemeentewerf in Duiven. De kosten die
onder huisvesting worden verantwoord zijn onder andere: schoonmaakkosten, onderhoudskosten en
verzekeringskosten.
Aangezien er besloten is geen activa over te dragen van de gemeenten naar 1Stroom blijven beide
gemeentehuizen en de gemeentewerf in Duiven als activa op de balans van de gemeenten staan. De
bijbehorende kapitaallasten hebben logischerwijs ook betrekking op de administraties van beide
gemeenten. 1Stroom draagt bij aan deze kapitaallasten door een bedrag te betalen aan de
gemeenten, welke exact gelijk is aan de kapitaallasten. In 2021 is onderzocht of deze constructie
omgezet kan worden naar een zuivere huurconstructie, waarbij de ambitie is om dit in 2022 te
realiseren. Hiermee wordt het risico voor investeringen in activa gedragen door de eigenaar van deze
activa. Deze nieuwe constructie zal als uitgangspunt worden gehanteerd voor het
huisvestingsvraagstuk van 1Stroom. Op dit moment loopt het onderzoek nog.
Het verschil tussen de jaren 2023 en 2022 wordt veroorzaakt door hogere uitgaven op het gebied
van verzekeringen, publiekrechtelijke heffingen en hogere kapitaalslasten. Er is een bedrag voor
externe vergaderaccommodatie opgenomen voor de huur van een ruimte in de Stek te Duiven. De
reden hiervoor is dat er geen ruimte intern beschikbaar is om de huidige grote teams onder te
brengen bij vergaderingen en/of andere bijeenkomsten.

Automatisering (2.582.000 voordeel)
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Onder dit budget valt de bijdrage aan GR Samenwerking de Liemers (SDL) voor kosten van
automatisering en inkoopkosten. De bijdrage was voor 2022 geraamd op € 2.820.040.
Vanaf 2023 wordt het overgrote deel van deze kosten begroot bij de gemeenten Duiven en
Westervoort, omdat het begroten van deze kosten in de GR 1Stroom geen valide constructie is. De
SdL is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente Duiven en Westervoort, samen met de
gemeente Zevenaar, deelnemen en niet de GR 1Stroom. Besluitvorming, inclusief financiële
implicaties, worden genomen in het bestuur van de GR SdL. De GR 1Stroom is geen deelnemer in de
GR SdL en kan derhalve de kosten en inkomsten niet beïnvloeden. Door de verschuiving naar de
gemeentelijke begrotingen liggen de kosten weer bij de partijen die hier ook zeggenschap over
hebben.
Van het bedrag van € 2.820.040 blijft € 205.000 binnen 1Stroom zijnde het maatwerk dat 1Stroom
afneemt. 1Stroom koopt bijvoorbeeld bij de RID maatwerk in op het gebied van bedrijfsspecifieke
applicaties zoals bijvoorbeeld Join en Gouw. Hiervoor worden niet standaard eisen en wensen aan
deze applicaties gerealiseerd.
Het budget voor belastingen is verhoogd met € 35.000. Dit heeft te maken met extra kosten als
gevolg van de uitbreiding van modules alsmede de externe ondersteuning van het nieuwe
belastingpakket Gouw IT.

Overige bedrijfsvoeringkosten (17.000 voordeel)

Deze kosten bestaan uit kosten voor aanschaf van literatuur, portobenodigdheden, schrijf- en
bureaubehoeften, contributies en rechtskundige adviezen.

Overige baten (100.000 voordeel)

Naast de bijdragen die 1Stroom ontvangt van de gemeenten Duiven en Westervoort, ontvangt het
ook een aantal baten van ketenpartners. Dit zijn met name baten die worden ontvangen van
Samenwerking de Liemers (SDL) en de MGR voor door 1Stroom geleverde ondersteunende diensten.
Daarnaast worden jaarlijks vergoedingen ontvangen van het UWV voor onder andere zwangerschap
van medewerkers. Vanwege de variabiliteit werden deze baten tot nu toe niet geraamd. Inmiddels is
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geconstateerd dat er jaarlijks minimaal € 100.000 van het UWV wordt ontvangen. Dit bedrag is dan
ook als bate opgenomen. Hier tegenover zijn ook kosten geraamd voor de vervanging van personeel.

Bijdrage gemeente Duiven
De verdeelsleutel 63% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Duiven wordt toegepast nadat de
verwachte kosten omtrent grondexploitaties en het afvalaanbiedstation voor 100% zijn doorbelast
aan de gemeente Duiven.

Bijdrage gemeente Westervoort
De verdeelsleutel 37% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Westervoort wordt toegepast
nadat de verwachte kosten omtrent grondexploitaties en het afvalaanbiedstation voor 100% zijn
doorbelast aan de gemeente Duiven.

3.3 Bezuinigingen
Bij de fusie hebben de raden 1Stroom een bezuiniging opgelegd van een miljoen euro structureel
met ingang van 2021. Van die miljoen zou zes ton terugvloeien naar de gemeenten omdat 1Stroom
efficiencyvoordelen zou moeten weten te realiseren. De andere vier ton zou binnen 1Stroom
beschikbaar blijven voor kwaliteitsverbetering.

3.3.1 Taakstelling versus realisatie
In de MJPB 2021-2024 is aan de oorspronkelijke taakstelling van 1Stroom een nieuwe taakstelling
toegevoegd. Deze taakstelling loopt op tot € 732.000 vanaf het jaar 2024, waarmee de totale
besparing van 1Stroom € 1,3 mln bedraagt. De initiële taakstelling is inmiddels gerealiseerd en de
nieuw opgelegde taakstelling is verwerkt in de begroting die nu voorligt.
De resterende taakstelling over de jaren 2023 tot en met 2027 heeft voornamelijk betrekking op de
besparingen als gevolg van uitstroom van personeel met garantieschalen of uitloopschalen. Deze
uitstroom zal vervangen worden door nieuw personeel in de reguliere functieschalen, waarmee een
besparing wordt gerealiseerd. De nog te realiseren besparingen hebben geen invloed op de huidige
formatieruimte van 1Stroom.
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3.4 Toelichting op de bijdragen van de gemeenten

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald door een vaste methodiek. De bijdrage voor 2023
wordt hieronder toegelicht aan de hand van de cijfers.
Nadat de overige baten in mindering zijn gebracht op de totale lasten van 1Stroom worden de
verwachte lasten rondom het afvalaanbiedstation en de grondexploitaties voor 100% doorbelast aan
de gemeente Duiven. Voor de kosten op de grondexploitaties is daarbij uitgegaan van de verwachte
inzet in uren, vermenigvuldigd met het gecalculeerde uurtarief, op de diverse complexen zoals deze
door de diverse projectmedewerkers is aangegeven. Op het resterende bedrag wordt de
verdeelsleutel toegepast: 63% voor Duiven en 37% voor Westervoort. Uiteindelijk bedraagt de
bijdrage voor Duiven in 2023 € 16.158.000 en voor Westervoort € 8.799.000.
De bijdragen van de gemeenten aan 1Stroom worden door beide gemeenten verwerkt in hun
meerjarenramingen.
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3.5 Geprognosticeerde meerjarenbalans
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden
van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Onderstaande balans laat zien dat de
kortlopende schulden in principe opgevangen kunnen worden vanuit de waarde van de vaste en
vlottende activa. Een eventueel risico in de balans is hierdoor zeer beperkt.
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3.6 Vervangingsinvesteringen
Voor de komende jaren staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland. De kapitaalslasten van
deze investeringen zijn al verwerkt in de budgetten van deze begroting. In onderstaand overzicht is
te zien waarin geïnvesteerd wordt:
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Bijlage 1: Baten en lasten per taakveld
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1 6.3 Aanbiedingsbrief gemeenteraad Duiven programmabegroting 1Stroom 2023-2026 (201558480)

1Stroom

Gemeente Duiven
t.a.v. de griffie
Postbus 6
6920 AA DUIVEN

datum
zaaknummer
onderwerp

:
:
:

contactpersoon :

Postbus 6
6920 AA Duiven
(088) 695 3000
info@1stroom.nl
www.1stroom.nl

31 maart 2022
Z/22/092544/201558480
Aanbiedingsbrief programmabegroting 1Stroom 20232026
Financiën en Belastingen

Geachte gemeenteraad,
Bijgaand treft u de programmabegroting 2023-2026 van 1Stroom aan. Conform artikel 25 en 27
van de Gemeenschappelijke Regeling wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op
deze concept begroting kenbaar te maken.
De bijdrage voor de gemeente Duiven is in 2023 gedaald ten opzichte van de voorgaande
jaren. De daling wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling
Samenwerking De Liemers (SDL) niet meer verantwoord wordt in de begroting van 1Stroom.
Deze bijdrage zal voortaan door de gemeente Duiven worden voldaan. Reden hiervoor is, dat
de gemeente Duiven deelnemer is in de SDL en de gemeenschappelijke regeling 1Stroom niet
De gemeente is dan ook degene die de begroting van SDL kan beïnvloeden middels het
indienen van een zienswijze. De relatie tussen deelneming in de GR en lasten is hiermee weer
zuiver. De bijdrage wordt opgenomen in de begroting van de gemeente. Tegenover deze
lastendaling staat een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO. Deze is hoger
uitgevallen dan waar in de vorige meerjarenbegroting rekening mee is gehouden.
In de begroting is invulling gegeven aan de taakstelling om een bezuiniging te realiseren van
€1.300.000 structureel tot en met 2024. Een nadere toelichting op de bezuinigingen is
opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting.
Wij verzoeken u om uiterlijk 15 juni te reageren.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur 1Stroom
Secretaris

Voorzitter

ir. M.R. Van der Jagt

drs. A.J. van Hout

1 6.4 Aanbiedingsbrief gemeenteraad Westervoort programmabegroting 1Stroom 2023-2026 (201558486)

1Stroom

Gemeente Westervoort
t.a.v. de griffie
Postbus 40
6930 AA Westervoort

datum
zaaknummer
onderwerp

:
:
:

contactpersoon :

Postbus 6
6920 AA Duiven
(088) 695 3000
info@1stroom.nl
www.1stroom.nl

31 maart 2022
Z/22/092544/201558486
Aanbiedingsbrief programmabegroting 1Stroom 20232026
Financiën en Belastingen

Geachte gemeenteraad,
Bijgaand treft u de programmabegroting 2023-2026 van 1Stroom aan. Conform artikel 25 en 27
van de Gemeenschappelijke Regeling wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op
deze concept begroting kenbaar te maken.
De bijdrage voor de gemeente Duiven is in 2023 gedaald ten opzichte van de voorgaande
jaren. De daling wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling
Samenwerking De Liemers (SDL) niet meer verantwoord wordt in de begroting van 1Stroom.
Deze bijdrage zal voortaan door de gemeente Duiven worden voldaan. Reden hiervoor is, dat
de gemeente Duiven deelnemer is in de SDL en de gemeenschappelijke regeling 1Stroom niet
De gemeente is dan ook degene die de begroting van SDL kan beïnvloeden middels het
indienen van een zienswijze. De relatie tussen deelneming in de GR en lasten is hiermee weer
zuiver. De bijdrage wordt opgenomen in de begroting van de gemeente. Tegenover deze
lastendaling staat een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO. Deze is hoger
uitgevallen dan waar in de vorige meerjarenbegroting rekening mee is gehouden.
In de begroting is invulling gegeven aan de taakstelling om een bezuiniging te realiseren van
€1.300.000 structureel tot en met 2024. Een nadere toelichting op de bezuinigingen is
opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting.
Wij verzoeken u om uiterlijk 15 juni te reageren.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur 1Stroom
Secretaris

Voorzitter

ir. M.R. Van der Jagt

drs. A.J. van Hout

7 Nota reserves en voorzieningen 1Stroom (Z/21/087044)
1 7.1 Voorstel AB nota reserves en voorzieningen 1Stroom (201558154)

Voorstel Algemeen Bestuur
Onderwerp
: Aangepaste nota reserves en voorzieningen 1Stroom 2021
__________________________________________________________________________
Zaak- & documentnr. : Z/21/087044/201555909

Opsteller : Dagmare van de
Loosdrecht
Afdeling : F&B

__________________________________________________________________________
Openbaarheid

: Openbaar

Afstemming met

:

__________________________________________________________________________
Samenvatting
De nota reserves en voorzieningen is op 24 november 2021 vastgesteld door het algemeen
bestuur en vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan de raden van Westervoort en
Duiven. De nota is door de gemeenteraad van Duiven goedgekeurd. De gemeenteraad van
Westervoort heeft een amendement ingediend. Naar aanleiding van dit amendement is de
nota aangepast en wordt zij opnieuw in routing gebracht.
Beslispunten
1. Het voorgenomen besluit te nemen om de aangepaste nota reserves en
voorzieningen 1Stroom 2021 vast te stellen
2. De aangepaste nota reserves en voorzieningen 1Stroom 2021 ter goedkeuring
voorleggen aan de raden van Westervoort en Duiven
3. Voor de termijnen voor de zienswijze op reservevorming aan te sluiten op de
termijnen genoemd in de Gemeenschappelijke regeling 1Stroom.
Aanleiding
Op de nota reserves en voorzieningen 2021 die op 24 november 2021 door het algemeen
bestuur is vastgesteld, is door de gemeenteraad van Westervoort een amendement
ingediend. Dit amendement houdt in, dat het totale bedrag van de reserves en voorzieningen
wordt gemaximeerd op 20% van het budget van 1Stroom. Het amendement is in de nota
reserves en voorzieningen verwerkt in artikel 4.4. De nota is verder niet gewijzigd.
De gemeenteraad van Duiven heeft de nota goedgekeurd, met de kanttekening dat de
termijnen voor het inbrengen van een zienswijze op reservevorming duidelijk moeten worden
en dat een voorstel van 1Stroom tot reservevorming geen beletsel mag vormen voor de
tijdige afwikkeling van de jaarstukken van de gemeenten.
De aangepaste nota wordt nu ter goedkeuring aangeboden.
Beoogd effect
Met het vaststellen van de aangepaste nota reserves en voorzieningen 1Stroom wordt
verwacht dat zowel raad van Westervoort als de raad van Duiven de nota zal goedkeuren.
Na goedkeuring wordt voorzien in de bepaling in de financiële verordening 2018 van

1Stroom dat het Algemeen Bestuur richtlijnen vaststelt voor het instellen van reserves en
voorzieningen.
Argumenten
1. Met het aanpassen van de nota zal de nota naar verwachting door beide gemeenten
worden goedgekeurd.
Het maximeren van het totaal van de reserves en voorzieningen beperkt 1Stroom niet in
haar bedrijfsvoering. Daarmee maakt de aanpassing geen inbreuk op de oorspronkelijke
opzet van de nota, maar wordt wel voldaan aan de wens van de gemeente Westervoort.
2. Volgens de Gemeenschappelijke Regeling moeten de raden de richtlijnen goedkeuren
De richtlijnen voor het vormen van reserves en voorzieningen bij 1Stroom behoeven
volgens artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling voorafgaande instemming van
de raden van Duiven en Westervoort.
De aanpassing van de nota geeft invulling aan het amendement van de gemeenteraad
van Westervoort. Nu de nota is aangepast, dient zij opnieuw te worden goedgekeurd
door de gemeenteraad van Duiven. Aangezien de aanpassing invulling geeft aan het
amendement van de gemeenteraad van Westervoort is formele goedkeuring juridisch
gezien niet nodig, maar wordt deze ten behoeve van een heldere besluitvorming toch
gevraagd.
3. Aansluiting op Gemeenschappelijke Regeling 1Stroom
In de GR1Stroom is uitgewerkt op welke onderwerpen een zienswijzeprocedure van
toepassing is en welke termijnen hiervoor gelden. In het kader van de nieuwe Wet
gemeenschappelijke regelingen zal de GR1Stroom worden geactualiseerd. Hierbij zal de
zienswijzeprocedure voor reservevorming expliciet worden meegenomen.
Kanttekeningen
1/2 Zonder goedkeuring van de raden kunnen de richtlijnen niet in werking treden
Indien de raden van Westervoort en Duiven niet beiden hun goedkeuring verlenen aan
de nota, kan deze niet in werking treden.
3. De termijnen voor de zienswijze mogen geen belemmering vormen voor tijdige
afwikkeling van de jaarstukken
Een voorstel tot reservevorming van 1Stroom mag er niet toe leiden dat de jaarstukken
van de gemeenten niet tijdig kunnen worden vastgesteld. Dit aspect zal bij het opstellen
van een voorstel en bij het uitwerken van de procedure in de nieuwe GR1Stroom worden
meegenomen.
Financiële paragraaf
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Uitvoering
De aangepaste nota zal na vaststelling door het Algemeen Bestuur ter goedkeuring worden
aangeboden aan de raden van Westervoort en Duiven.
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1. Inleiding
Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch oogpunt is het belangrijk het beleid ten aanzien van
reserves en voorzieningen vast te stellen en periodiek te actualiseren.
Deze nota is de eerste nota reserves en voorzieningen van de GR 1Stroom. Startpunt vormt het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit zijn de
verslaggevingsvoorschriften voor (onder andere) de gemeenschappelijke regelingen. Hierin zijn een
aantal wettelijke beleidsbepalingen opgenomen. De beleidsvrijheid betreft vooral de aard en omvang
van de reserves.
Volgens artikel 9 van de financiële verordening 1Stroom 2018 stelt het dagelijks
bestuur de richtlijnen voor ten aanzien van het vormen van reserves en voorzieningen.
Volgens artikel 24 van de GR behoeven de richtlijnen voorafgaande instemming van de raden van
Duiven en Westervoort.

2. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
2.1 Algemeen

Op 1 februari 2003 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in

werking getreden. Het BBV werd met ingang van het begrotingsjaar 2004 van toepassing verklaard.
In het BBV worden onder meer regels gesteld voor de inrichting van de begroting en de jaarstukken,
die aansluiten op de duale verhoudingen tussen gemeenteraad en college, zoals die gelden sinds de
inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur per 7 maart 2002. Daarnaast is in de
nieuwe voorschriften sprake van een scherpere afbakening tussen enerzijds Boek 2 Burgerlijk
Wetboek (BW) en anderzijds de eigenheid van gemeenten (en provincies).
2.2 Aandachtspunten BBV

Het reservebeleid dient gebaseerd te zijn op het BBV. Dit betekent dat er een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen reserves en voorzieningen. Zolang de bestemming veranderd kan worden, is er
sprake van een (bestemmings)reserve. Zodra dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening. Het
onderscheid tussen voorzieningen en reserves is van belang omdat voorzieningen vreemd vermogen
zijn en reserves eigen vermogen. Met andere woorden: aan een voorziening kleeft een verplichting.
Dit onderscheid heeft uiteraard ook consequenties voor de definiëring van de reserves en
voorzieningen.
In het BBV is eveneens bepaald dat bij de begroting en ook bij de jaarrekening eerst alle baten en
lasten worden geboekt, vervolgens wordt het resultaat voor bestemming bepaald, daarna vinden de
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves pas plaats, zodat tenslotte het resultaat na
bestemming bepaald kan worden.
Andere belangrijke bepalingen uit het BBV zijn:
- er mag in principe geen rente meer worden toegevoegd aan reserves; deze moeten worden
gezien als reguliere dotaties;
- investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Bestemmingsreserves
mogen hierop niet rechtstreeks in mindering worden gebracht. Wel kunnen
bestemmingsreserves worden gevormd om de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken;
- er mag geen rente meer worden toegevoegd aan voorzieningen, tenzij deze op contante
waarde zijn berekend.

3. Reserves
3.1 Definitie

Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. Reserves dienen op
grond van het BBV (artikel 43) te worden onderscheiden in de algemene reserve en
bestemmingsreserves. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve, waaraan een
bepaalde bestemming is gegeven door het Algemeen Bestuur.
Mutaties in reserves zijn onderdeel van de resultaatbestemming, de bevoegdheid is opgedragen aan
het Algemeen Bestuur.

4. Richtlijnen reserves en voorzieningen
4.1 De bevoegdheid tot het instellen, wijzigen van het doel en opheffen van reserves en voorzieningen
ligt bij het Algemeen Bestuur;
4.2 Het instellen van een reserve en/of voorziening vindt plaats via een afzonderlijk besluit van het
Algemeen Bestuur;
4.3 Het instellen van een reserve dient tevens ter zienswijze aan de raden van de deelnemende
gemeenten voorgelegd te worden;
4.4 Het totaal van de voorzieningen en reserveringen bedraagt maximaal 20% van het budget van
1Stroom. Komt het totaal van voorzieningen en reserveringen boven dit bedrag, dan dient hiervoor
vooraf goedkeuring gevraagd te worden aan de raden van de deelnemende gemeenten;
4.5 Bij het instellen van een reserve en voorziening wordt minimaal ingegaan op het doel waarvoor de
reserve en/of voorziening wordt gevormd, de omvang, de mutaties (stortingen en onttrekkingen), de
dekking en de looptijd;
4.6 Alle mutaties, stortingen en onttrekkingen, op reserves vereisen goedkeuring van het Algemeen
Bestuur;
4.7 Het bestuur keurt de mutaties goed bij:
a. Het vaststellen van de begroting;

b. De vaststelling van een tussenrapportage;
c. Afzonderlijk besluit;
d. Resultaatbestemming van de jaarrekening;
4.8 Voorzieningen kunnen, conform de BBV, gevormd worden voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, maar wel redelijkerwijs is in te
schatten;
b. op de balansdatum bestaande risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen
waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten
zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de
voorziening strekt tot gelijkmatig verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren d. van derden
verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de
voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49 onderdeel b van de BBV.
4.9 Voor mutaties op de voorzieningen gelden de volgende richtlijnen
a. Een storting in of onttrekking aan een bestaande voorziening wordt geraamd in de begroting.
b. De daadwerkelijke storting vindt plaats conform het bedrag geraamd in de begroting, tenzij bij het
vormen van de voorziening anders is beschreven.
c. Een onttrekking aan de voorziening wordt rechtstreeks ten laste van de voorziening geboekt. Een
aanwending is dus geen last die via de exploitatie loopt, een begrotingswijziging is om deze reden dan
ook niet nodig. d. Indien een voorziening, die gevormd is ter gelijkmatige verdeling van lasten over
een aantal begrotingsjaren (bijv. voorziening voor groot onderhoud) hoger of lager is dan benodigd
voor de achterliggende verplichtingen dan dient een vrijval of een storting in de voorziening plaats te
vinden. Hiervoor is geen besluit van het Bestuur nodig.
4.10 Voor het wijzigen van het doel van een reserve en voorziening gelden de volgende richtlijnen:
a. Het Algemeen Bestuur is te allen tijde bevoegd het doel of de bestemming van een
(bestemmings)reserves te wijzigen. Voor een dergelijke wijziging is een besluit van het Algemeen
Bestuur en zijn zienswijzen van de raden nodig.
b. Het doel van een voorziening kan niet wijzigen, gegeven het verplichtende karakter en de harde
kaders.
4.11 Voor het opheffen van reserves en voorzieningen gelden de volgende richtlijnen:
a. Wanneer de looptijd van een reserve verstreken is, vallen de vrijkomende middelen ten gunste aan
de exploitatie en worden meegenomen in de afrekening bij de jaarrekening
b. Wanneer naar aanleiding van een besluit van het Algemeen Bestuur het doel of de bestemming van
een (bestemmings)reserve vervalt, wordt de reserve opgeheven. De vrijkomende middelen vallen vrij
ten gunste van de exploitatie en worden meegenomen in de afrekening bij de jaarrekening
c. Opheffing van een voorziening is mogelijk bij het verstrijken van de looptijd, indien de redenen voor
de vorming van de voorziening zijn weggevallen of er geen recent (beheer)plan meer aanwezig is voor
de voorziening. De vrijkomende middelen vallen vrij ten gunste van de exploitatie en worden
meegenomen in de afrekening bij de jaarrekening
5. Hardheidsclausule

Het Algemeen Bestuur kan nadere regels stellen met inachtneming van de regels opgenomen in
artikel 4 van deze nota en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
6. Bevoegdheden raden deelnemende gemeenten

Volgens de GR moet het instellen van reserves aan de raden van de deelnemende gemeenten worden
aangeboden teneinde deze in de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen weer te
geven.
Het vormen, de mutaties en het opheffen van voorzieningen is aan het Algemeen
Bestuur voorbehouden, omdat het verplichte uitgaven betreffen. Hiervoor is geen zienswijze van de
beide raden benodigd.
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Z/21/087044
Instemmingsverzoek nota reserves en voorzieningen 1Stroom
2021 – aangepaste versie
Dagmare van de Loosdrecht

Geachte gemeenteraad,
Bijgaand treft u een aangepaste versie van de nota reserves en voorzieningen van 1Stroom
aan.
De oorspronkelijke nota is op 15 februari 2022 besproken in de raadsvergadering van de
gemeente Duiven en op 21 februari 2022 in de raadsvergadering van de gemeente
Westervoort.
De gemeenteraad van Westervoort heeft op de nota een amendement ingediend. Dit
amendement behelst het maximeren van het totaal van de reserves en voorzieningen van
1Stroom op 20% van het budget van 1Stroom. Dit amendement is in de nieuwe versie van
de nota verwerkt in artikel 4.4. De nota is verder niet gewijzigd.
De gemeenteraad van Duiven heeft de nota goedgekeurd. Daarbij heeft zij verzocht de
termijnen van de zienswijze duidelijk te maken. Tevens heeft zij verzocht bij het vaststellen
van termijnen voor de zienswijze er rekening mee te houden dat deze zienswijzeprocedure
er niet toe mag leiden dat de jaarstukken van de deelnemende gemeenten niet tijdig kunnen
worden vastgesteld. Naar aanleiding van dit verzoek stelt het Algemeen bestuur van
1Stroom voor om de termijn van de zienswijze op reservevorming aan te laten sluiten op de
termijnen die gehanteerd worden in de gemeenschappelijke regeling van 1Stroom. Op dit
moment is er sprake van een termijn van 8 weken.
Naar aanleiding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen zal de GR1Stroom
worden geactualiseerd. De zienswijzeprocedure ten aanzien van reservevorming bij 1Stroom

zal dan expliciet in de regeling worden opgenomen. Hierbij zal rekening worden gehouden
met de aandachtspunten die door de raad van Duiven zijn meegegeven.
In de gemeenschappelijke regeling van 1Stroom is aangegeven dat richtlijnen over de
vorming van reserves en voorzieningen ter goedkeuring moeten worden aangeboden aan de
raden van de deelnemende gemeenten. Aangezien de oorspronkelijke nota is aangepast,
wordt zij nu opnieuw ter goedkeuring aangeboden.
Wij stellen het op prijs als u uw reactie op het instemmingsverzoek uiterlijk 15 juni aan ons
kenbaar maakt.

Hoogachtend,
algemeen bestuur van 1Stroom
Secretaris,

Voorzitter

ir. M.R van der Jagt

drs. A.J. van Hout
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