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AANBIEDINGSBRIEF 
 
Voor u ligt de kadernota 2023. Normaal gesproken een beleidsrijk document als eerste aanzet tot de 
begroting die in november wordt vastgesteld. In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats 
en momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe coalitie en een nieuw college.  
Dat college, en uiteindelijk de gemeenteraad, heeft de ruimte nodig voor eigen afwegingen. Daarom is 
in deze kadernota alleen het hoognodige aan nieuw beleid opgenomen. Dat laat ruimte voor keuzes 
die aansluiten bij de ambities van het nieuwe gemeentebestuur. Daarnaast willen we met deze 
kadernota de zaken netjes achterlaten. De afgelopen periode is er voor onze inwoners veel bereikt. 
We voerden de ambities uit ons collegeprogramma uit en zelfs meer. We zijn er trots op dat dit 
ondanks corona allemaal gelukt is. In deze kadernota blikken we vooruit, naar de rest van dit jaar en 
op de eerste noodzakelijke activiteiten in 2023.  
 
Deze kadernota komt tot stand in een onzekere tijd. Zo heeft de inval in Oekraïne een enorme impact. 
In de eerste plaats vanwege het menselijk leed. Door opvang van vluchtelingen in onze gemeente 
doen we hier wat we kunnen. Onze waardering is groot voor het harde werken en de inzet van 
inwoners en onze organisatie op dit vlak. Daarnaast veroorzaken stijgende energiekosten en inflatie in 
toenemende mate problemen waar we landelijk, maar ongetwijfeld ook op gemeentelijk niveau een 
antwoord op moeten zien te vinden. Onzeker is in hoeverre we de coronacrisis achter ons hebben 
kunnen laten. 
 
Ook is er onzekerheid over de rijksinkomsten. Het regeerakkoord Rutte IV reserveert extra geld voor 
gemeenten. Dit loopt via het Gemeentefonds. Echter in 2026 is dit ten opzichte van 2022 - 2025 fors 
minder. Dit bemoeilijkt het opstellen van een structureel sluitend perspectief. De verwachting is dat er 
met de komende meicirculaire van het Gemeentefonds meer duidelijkheid komt. Hoeveel we 
daadwerkelijk ontvangen van het Rijk en of dit voldoende is voor de grote opgaven waar we als 
gemeente voor staan, moet de toekomst uitwijzen. 
 
We hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe gemeentebestuur de uitdagingen het hoofd weet te 
bieden. Deze kadernota biedt daarvoor een solide basis en de ruimte om keuzes te maken.  
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HOOFDSTUK 1 NIEUW BELEID ACTIVITEITEN 
 
Zoals gebruikelijk in een verkiezingsjaar presenteren wij een beperkte kadernota. Beperkt in de zin 
van het nieuw beleid. De voorstellen die we nu opnemen kennen een focus op het tweede half jaar 
2022. Hiermee borgen wij de voortgang voor dit jaar. Daarnaast maken we de benodigde activiteiten 
inzichtelijk voor 2023 die onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat het wettelijk verplicht 
is. Deze activiteiten vertalen we financieel in deze kadernota. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen 
van de budgetten vindt plaats bij de Begroting 2023. Met uitzondering van de activiteiten die 
betrekking hebben op 2022. Wij vragen de gemeenteraad hiervoor met de vaststelling van deze 
kadernota de budgetten beschikbaar te stellen. 
 
De Begroting 2023 die wij in het najaar opstellen zal ook een financiële vertaling kennen van het 
nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Ook houden we dan rekening met de 
ontwikkelingen die staan toegelicht in Hoofdstuk 2. 
 
De activiteiten nieuw beleid die we nu voorstellen beschikbaar te stellen (2022) en voorstellen op te 
nemen (2023 en verder) in de Begroting 2023 kennen de volgende financiële consequenties: 
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    Activiteiten Nieuw Beleid            

  Bedragen in €              

                

  Nr. Progr. Activiteit Invest. Afschr. termijn 2022 2023 2024 2025 2026 S / I    

  1 0 Ondersteuning project Westerbork   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 S    

  2 0 Ondersteuning project Stolpersteine   20.000     I    

  3 0 Continueren bestuursondersteuner   64.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S    

  4 1 Uitvoeren audit Wet politie gegevens   13.000    13.000 S    

  5 2 Realiseren rondweg Lochem (inhuur)    68.000 68.000   I    

  6 2 Uitvoering Mobiliteitsplan Lochem 2022 (investeringen, 
onderzoeken en abonnementskosten) 

 822.000 div. 90.000 33.000 32.000 48.000 48.000 r+a/ 
I/S 

   

  7 4 Nieuwbouw Rank/Vennegotte 4.281.000 40     129.000 r+a    

  8 4 Nieuwbouw Vullerschool  3.674.000 40     110.000 r+a    

  9 5 Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen  
(materiaal en aanleg) 

  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 S    

  10 5 Schouwburg Lochem    120.000 140.000 150.000 150.000 S    

  11 6 Kwaliteitsslag Jeugdhulp   74.000 147.000 147.000   I    

    Dekking stelpost Jeugdhulp   -74.000 -147.000 -147.000   I    

  12 6 Jeugdhulp maatwerk   39.000 77.000 77.000   I    

    Dekking stelpost Jeugdhulp   -39.000 -77.000 -77.000   I    

  13 6 Wmo Uitvoeringskosten   48.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S    

  14 6 Extra benodigde inzet voor de invoering van  
Persoons Gebonden Budget 2.0: 

       S    

    -formatie   4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 S    

    -inzet voor invoering   4.000 23.000    I    

  15 6 Extra groep Inburgering   26.000     I    

    TOTAAL nieuw beleid   309.000 479.000 475.000 433.000 685.000     

                

  S = structureel              

  I = incidenteel              

  r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten)              
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Activiteiten programma 0 Bestuur en ondersteuning 

 

1. Ondersteuning project Westerbork 

 
Wat doen we al 
- 
Wat gaan we (extra) doen 
Sinds 1998 organiseren Amnesty-Lochem en Stichting Synagoge Lochem excursies voor kinderen uit 
groep 8 van de basisschool naar Kamp Westerbork, het Westerborkproject. Het project, waaraan 
jaarlijks kosten zijn verbonden (waaronder bijvoorbeeld het vervoer), is mogelijk door donaties. Wij 
willen dit bijzondere en waardevolle project bestendigen door jaarlijks financieel bij te dragen aan de 
kosten die de Stichting maakt. Uit onderzoek blijkt dat het gemeentebestuur van de voormalige 
gemeente Lochem  in het rechtsherstel van geroofd joods vastgoed vooral uit eigen (economisch) 
belang heeft gehandeld. Het toenmalige bestuur toonde geen compassie met het leed dat joden is 
aangedaan noch gaf het blijk van bewustzijn van eigen falen. Het Westerborkproject draagt bij aan de 
kennis en ervaring van kinderen dat bepaalde waarden en normen niet vanzelfsprekend zijn en willen 
wij om die reden steunen. 
Wat kost het 
2022: € 10.000 
2023: € 10.000 
2024: € 10.000 
2025: € 10.000 
2026: € 10.000 

2. Ondersteuning project Stolpersteine 

 
Wat doen we al 
- 
Wat gaan we (extra) doen 
De Stichting Stolpersteine Lochem heeft sinds haar oprichting in 2019 al diverse stenen neergelegd. 
Zij doet dit met behulp van fondsen en particuliere giften. De ambitie is om nog 150 stenen te leggen. 
Met een eenmalige financiële ondersteuning van € 20.000 stellen wij hen in staat om daaraan 
voortvarend uitvoering te geven.  
Wat kost het 
2022: € 20.000 

3. Continueren bestuursondersteuner 

 
Wat doen we al 
Vanaf februari 2019 ondersteunt een bestuursondersteuner de wethouders. De ondersteuner zorgt 
ervoor dat zij hun rol optimaal kunnen vervullen. Ook is de ondersteuner voor hen een belangrijke 
sparringpartner. De functionaris kan de juiste verbindingen maken in de organisatie en is bovendien 
breed inzetbaar, wat handig is bij onvoorziene situaties zoals bij de Oekrainecrisis. 
Met deze vorm van ondersteuning hebben wij zeer goede ervaringen opgedaan. Al met al een 
onmisbare functie binnen onze organisatie. 
Wat gaan we extra doen 
Door de goede ervaringen willen wij voor de toekomst de functie continueren. 
Wat kost het 
2022: € 64.000 
Structureel vanaf 2023: € 95.000 
Bedragen zijn inclusief werkgeverslasten en kosten voor overhead. Overheadkosten zijn alle kosten 
die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit 
zijn onder andere personele kosten voor ondersteunende diensten, huisvestings- en ict kosten. 
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Activiteiten programma 1 Veiligheid 

 

4. Uitvoeren audit Wet politie gegevens 

 
Wat doen we al 
In vrijwel alle gemeentes zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Een boa is een 
ambtenaar met opsporingsbevoegdheid, die meehelpt met toezicht houden op de lokale orde en 
veiligheid. Tijdens de werkzaamheden hebben boa’s te maken met het verwerken van 
persoonsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens valt onder de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Daarnaast verwerken boa’s ook politiegegevens voor de uitvoering van 
hun opsporingstaak. Die gegevens vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg), aangevuld met het 
Besluit politiegegevens (Bpg). Deze wet geldt sinds 1 januari 2019.  
Wat gaan we (extra) doen 
Vanuit de Wpg zijn wij verplicht om vanaf 2022 iedere 4 jaar een externe audit uit te laten voeren. 
Daarnaast voeren wij jaarlijks een interne audit uit. De Wpg-audit richt zich op: 

 hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd; 

 de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn; 

 én de werking daarvan.  
Wat kost het 
2022: 13.000 
2023: 
2024: 
2025: 
2026: 13.000 

Activiteiten programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

 

5. Realiseren rondweg Lochem 

 
Wat doen we al 
Samen met de provincie Gelderland is het voorlopig ontwerp en het plan voor de aanleg gemaakt en 
zijn de ruimtelijke procedures afgerond. De aannemer is inmiddels bekend. 
Wat gaan we (extra) doen 
De gemeentelijke bijdrage voor de Rondweg is gesteld op € 2 miljoen. Daarnaast is er tussen 2023 en 
2024 een budget van € 68.000 per jaar nodig voor projectbegeleiding. Met deze 
projectbegeleiding  hebben we naar verwachting voldoende expertise om het project richting 
uitvoering te brengen. De voorbereiding van de rondweg kende een langere voorbereiding. Dat is de 
reden waarom de projectleiding vanuit de gemeente verlengd moet worden.  
Wat kost het 
2023: € 68.000  incidenteel 
2024: € 68.000  incidenteel 

6. Uitvoering Mobiliteitsplan Lochem 2022 

 
Wat doen we al 
We werken doorlopend aan het verbeteren van de mobiliteit in onze gemeente.  In 2016 
actualiseerden we de Nota Mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we uitvoering gegeven aan de 
projecten die opgenomen zijn in het uitvoeringsprogramma van de Actualisatie Nota Mobiliteit.  In 
2021 werkten we aan het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan. 
Wat gaan we (extra) doen 
In de B&W-vergadering van 21 december 2021 is het raadsvoorstel 'Mobiliteitsplan 2022-2030' 
vastgesteld. Hierin is opgenomen het voorstel aan de raad om budgetten en (aanvullende) 
investeringskredieten beschikbaar te stellen voor projecten die we in 2022 uitvoeren. De 
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agendacommissie besloot de behandeling van het Mobiliteitsplan niet meer te agenderen in de oude 
raadsperiode. Wanneer de besluitvorming van het Mobiliteitsplan, inclusief uitvoeringsprogramma, 
plaatsvindt is nog niet bekend. De gevraagde budgetten en kredieten zijn dus nog niet beschikbaar 
gesteld. We nemen de financiële gevolgen van dit raadsvoorstel voor het uitvoeringsjaar 2022 nu als 
één regel op in het nieuw beleid Kadernota 2023. Om het jaar 2022 geen verloren jaar te laten zijn, 
zijn inmiddels een aantal projecten opgestart. Hierover heeft de raad medio maart 2022 een memo 
ontvangen.  
Wat kost het 
Uitvoering van de projecten vraagt voor 2022 een  investering van € 822.000. De incidentele lasten 
zijn € 90.000 en de structurele lasten bedragen € 11.500 per jaar. Besluitvorming beschikbaar stellen 
budgetten en (aanvullende) investeringskredieten voor 2022 vindt plaats bij het raadsvoorstel 
'Mobiliteitsplan 2022-2030'. 

Activiteiten programma 4 Onderwijs 

 

7. Nieuwbouw Rank/Vennegotte 

 
Wat doen we al 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2018-2028 is vastgesteld. Het IHP herijken we in 2022. De 
investering van het jaar 2025 wordt nu opgenomen. In de horizonlijst nemen we prijsindexatie op om 
te betrekken bij de integrale afweging bij de begroting 2023. 
Wat gaan we (extra) doen 
Voor de definitieve bouwplannen ontvangt de gemeenteraad een apart raadsvoorstel. 
Wat kost het 
Bouwkrediet € 3.889.000 
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)  € 392.000 is een wettelijke verplichting sinds  1 januari 2021. 
2026 € 129.000 structureel aan kapitaallasten 

8. Nieuwbouw Vullerschool 

 
Wat doen we al 
Integraal Huisvestingsplan 2018-2028 is vastgesteld. Het IHP herijken we  in 2022. De investering van 
het jaar 2025 wordt nu opgenomen. In de horizonlijst nemen we prijsindexatie op om te betrekken bij 
de integrale afweging bij de begroting 2023. 
Wat gaan we (extra) doen 
Uitvoering vindt plaats na besluitvorming over de Gorsselse accommodaties. 
Wat kost het 
Bouwkrediet € 3.338.000 
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) € 336.000 is een wettelijke verplichting sinds 1 januari 2021. 
2026 € 110.000 structureel aan kapitaallasten 

Activiteiten programma 5 Sport, cultuur en recreatie 

 

9. Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen 

 
Wat doen we al 
We herplanten jaarlijks 66% van de gekapte laanbomen. Daarmee voldoen we aan wat wettelijk nodig 
is.   
Wat gaan we (extra) doen 
We geven uitvoering aan de motie 100% herplanten gekapte laanbomen, die is aangenomen bij 
vaststelling van het nieuwe beleid duurzaambeheer laanbomen op 20 september 2021.  Alle gekapte 
laanbomen worden 1 op 1 herplant. Hiervoor is niet altijd ruimte in de gemeentelijke wegberm, of 
binnen gemeentelijk eigendom. We moeten ook naar andere locaties kijken, om deze herplant te 
kunnen invullen.  
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De jaarlijkse kosten voor extra herplant (materiaal en aanleg) zijn structureel ingeschat op € 30.000 
per jaar. 
Wat kost het 
2022: € 30.000 per jaar, structureel 

10. Schouwburg Lochem 

 
Wat doen we al 
We verstrekken Schouwburg Lochem jaarlijks subsidie conform de huidige subsidieafspraken. 
Wat gaan we (extra) doen 
We verhogen de subsidie zodat schouwburg Lochem kan voldoen aan doelstellingen op het gebied 
van personeel, exploitatie en maatschappelijk en cultureel ondernemen.  Het college heeft op 6 
december 2021 ingestemd over structurele verhoging van de subsidie. Over het betreffende 
raadsvoorstel inclusief beschikbaar stellen structureel budget neemt de raad medio mei 2022 een 
besluit. 
Wat kost het 
2023: €120.000 
2024: €140.000 
2025: €150.000 
2026: €150.000 

Activiteiten programma 6 Sociaal domein 

 

11. Kwaliteitsslag Jeugdhulp 

 
Wat doen we al 
We geven uitvoering aan de Jeugdwet. Dit betekent het verkennen van de vraag om ondersteuning 
voor jeugdigen en hun ouders en het bieden en regelen van ondersteuning. Ook gaat het over het 
toewijzen van jeugdhulp en het voeren van casusregie in complexe situaties. 't Baken voert deze 
taken uit.   
Wat gaan we (extra) doen 
Er ligt een opgave om de wijze waarop we zaken hebben georganiseerd (bijvoorbeeld rondom 
contracten) en de uitvoering van de jeugdbescherming verder door te ontwikkelen. Deze opgave is 
beschreven in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Alle deelnemende organisaties 
hebben zich verbonden aan deze samenwerkingsafspraken. In Lochem is deze Verbeteragenda in 
september 2021 door het college vastgesteld. Via een memo is de gemeenteraad geïnformeerd.  
De gemaakte afspraken hebben gevolgen voor de uitvoering en processen binnen 't Baken. Zij zal op 
inhoud een slag moeten maken door de huidige werkwijze aan te passen aan de nieuwe afspraken 
binnen de Verbeteragenda. 
Dat geldt ook voor de Hervormingsagenda Jeugd. We werken nu al in regionaal verband aan een 
aantal onderwerpen zoals het terugdringen van uithuisplaatsingen en optimaliseren van de huidige 
Raamovereenkomst. 
De uitvoering van deze taken vindt plaats in projecten waarin 't Baken een belangrijke rol heeft.  Dit 
vraagt veel extra werk en inzet van consulenten, administratie en staf, tijdelijke extra formatie van 1,5 
fte. 
Wat kost het 
2022: €   74.000 
2023: €147.000 
2024: €147.000 
We stellen voor deze kosten te betalen uit de beschikbare stelpost Jeugdhulp.  
Het rijk gaf gemeenten extra geld voor de structurele tekorten maar stelde voorwaarden in nog uit te 
werken hervormingen. Bij de Bestuursrapportage 2021 besloot de gemeenteraad het geld deels in de 
begroting te reserveren op een stelpost in afwachting van de definitieve beleidsmaatregelen die we als 
gemeente nemen. 
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12. Jeugdhulp maatwerk 

 
Wat doen we al 
't Baken is er voor iedere inwoner met een (hulp)vraag in het sociaal domein, waaronder hulp op het 
gebied van jeugd. Ondersteuning van 't Baken gaat uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van 
de jeugdigen en hun ouders. Dat betekent dat oplossingen uit eigen kracht en het eigen netwerk 
worden gestimuleerd.  Oplossingen bestaan uit een mix van basisvoorzieningen, specialistische zorg 
en hulp op maat/individuele voorzieningen. 
Wat gaan we (extra) doen 
Meer jeugdigen en ouders vragen aan 't Baken om ondersteuning. Steeds vaker leidt dit niet tot het 
toewijzen van jeugdhulp-maatwerk. Jeugdconsulenten vinden samen met de inwoners andere 
oplossingen, maar dat kost wel extra tijd. 
Ook zien we dat  (sinds 2020) dat de complexiteit van de problemen groter wordt. Wat daarnaast 
speelt is dat de jeugdbeschermingsketen vast begint te lopen. Er zijn  wachttijden voor de raad voor 
de kinderbescherming, zij bieden daardoor geen actieve dienstverlening. Dat is een landelijke trend. 
We zien hier voorlopig geen verbetering in optreden en verwachten dat het verder toeneemt.  Dit is 
extra zorgelijk omdat het hier gaat om de meest kwetsbare kinderen. Door al deze externe 
ontwikkelingen blijft de complexe casuistiek langer bij de consulenten van 't Baken. De werkdruk is 
hierdoor al tijden hoog. Daardoor is zeker voor de tweede helft van 2022 en heel 2023 en 2024 extra 
formatie nodig van 1 voltijd consulent.  
Wat kost het 
2022: € 39.000 
2023: € 77.000 
2024: € 77.000 
We stellen voor deze kosten te betalen uit de beschikbare stelpost Jeugdhulp.  
Het rijk gaf gemeenten extra geld voor de structurele tekorten maar stelde voorwaarden in nog uit te 
werken hervormingen. Bij de Bestuursrapportage 2021 besloot de gemeenteraad het geld deels in de 
begroting te reserveren op een stelpost in afwachting van de definitieve beleidsmaatregelen die we als 
gemeente nemen. 

13. Wmo Uitvoeringskosten 

 
Wat doen we al 
We geven uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We willen graag dat alle 
inwoners zich gewaardeerd voelen en kunnen meedoen in de Lochemse samenleving. De 
dienstverlening is dichtbij en past bij wat een inwoner nodig heeft.  
Wat gaan we (extra) doen 
Vanaf 1 januari 2020 is landelijk het abonnementstarief ingevoerd, een vast tarief voor de eigen 
bijdragen aan Wmo-voorzieningen. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid, de uitvoering en 
ook voor de uitgaven.   
Als gevolg van dit abonnementstarief als ook de vergrijzing in Lochem is het aantal meldingen in 2021 
met 13% gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt overeen met de omvang van een volledige 
caseload van een consulent. Er is 1 fte extra nodig voor het 't Baken om dienstverlening dichtbij, snel 
en passend uit te kunnen blijven uitvoeren. 
Wat kost het 
2022: € 48.000 
Structureel vanaf 2023: € 95.000 
Bedragen zijn inclusief werkgeverslasten en kosten voor overhead. Overheadkosten zijn alle kosten 
die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit 
zijn onder andere personele kosten voor ondersteunende diensten, huisvestings- en ict kosten. 

14. Extra benodigde inzet voor de invoering van Persoons Gebonden Budget (PGB) 2.0 

 
Wat doen we al 
Het Persoons Gebonden Budget (PGB) is een budget dat inwoners met een chronische beperking of 
ziekte toegekend krijgen om zorgverleners in te schakelen. De administratie (het ICT-systeem) 
hierachter moet hierop worden aangepast.   
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Wat gaan we (extra) doen 
Het nieuwe PGB 2.0 systeem zorgt vooral voor betere ondersteuning van de budgethouder en 
zijn/haar zorgverlener. Het nieuwe systeem werkt digitaal, budgethouders krijgen een actueel inzicht 
in de status van zorgovereenkomsten, declaraties en budget. 
Landelijk is afgesproken dat gemeenten verplicht in 2022-2023 overgaan op PGB 2.0. Implementatie 
vraagt extra inzet omdat PGB 2.0 gevolgen heeft voor de hele zorgketen. Naast de beleidskeuzes die 
er te maken zijn, vergt de voorbereiding en implementatie van PGB 2.0 vooral ook tijd van ’t Baken 
(kwaliteitsmedewerkers, consulenten, administratie, communicatiemedewerkers en 
applicatiemedewerkers). Dat willen we goed inregelen. Na implementatie is de gemeente het eerste 
aanspreekpunt voor de budgethouder of zijn vertegenwoordiger. Dit betekent dat naast de 
implementatie ook op structurele basis extra inzet gevraagd wordt van 't Baken. 
Wat kost het 
2022: €   8.000 
2023: € 28.000 
Structureel vanaf 2024: €  5.000 
Bedragen zijn inclusief werkgeverslasten en kosten voor overhead. Overheadkosten zijn alle kosten 
die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit 
zijn onder andere personele kosten voor ondersteunende diensten, huisvestings- en ict kosten. 

15. Extra groep Inburgering 

 
Wat we al doen 
We verzorgen al de trajecten inburgering voor statushouders. Daarnaast is in 2021 de pilot Duale 
trajecten gestart. 
Vanaf dit jaar is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. 
Wat gaan we (extra) doen 
We hebben een groep inwoners in Lochem die nog niet volledig is ingeburgerd. Deze doelgroep valt 
niet onder de nieuwe doelgroep van de Wet Inburgering. De betreffende doelgroep heeft in 2021 
gekozen om via een andere weg dan de pilot Duale trajecten in te burgeren.  Deze inburgering is niet 
voldoende succesvol gegaan, ze doen nog niet voldoende mee in de samenleving. We zijn wettelijk 
gezien verantwoordelijk voor deze groep en gaan alsnog aan de slag met hen op het gebied van taal 
en werk. Het budget hiervoor was beschikbaar maar kon niet meer naar 2022 worden meegenomen. 
Een voorstel daartoe heeft door de werkzaamheden voor Oekraïne vertraging opgelopen.  Nu is dit 
budget alsnog nodig. De kosten voor het opstarten van deze extra groep in 2022 is € 26.000. 
Wat kost het 
2022: €26.000 Incidenteel 

Beslispunt hoofdstuk 1 

Om het college te laten beschikken over de budgetten die in 2022 nodig zijn, vragen wij de 
gemeenteraad de bijbehorende budgetten beschikbaar te stellen. De financiën die 2023 raken, 
worden gevraagd beschikbaar te stellen bij de vaststelling van de Begroting 2023 in het najaar. 
  
Beslispunt 1:     
Instemmen met: 
a.    het beschikbaar stellen van het budget nieuw beleid voor het jaar 2022 inclusief de meerjarige 
gevolgen. Het gaat om de volgende activiteiten: 
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    Activiteiten Nieuw Beleid 2022          

  Bedragen in €            

              

  Nr. Progr. Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 S / I    

  1 0 Ondersteuning project Westerbork 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 S    

  2 0 Ondersteuning project Stolpersteine 20.000     I    

  3 0 Continueren bestuursondersteuner 64.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S    

  4 1 Uitvoeren audit Wet politie gegevens 13.000    13.000 S    

  9 5 Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen 
 (materiaal en aanleg) 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 S    

  11 6 Kwaliteitsslag Jeugdhulp 74.000 147.000 147.000   I    

    Dekking stelpost Jeugdhulp -74.000 -147.000 -147.000   I    

  12 6 Jeugdhulp maatwerk 39.000 77.000 77.000   I    

    Dekking stelpost Jeugdhulp -39.000 -77.000 -77.000   I    

  13 6 Wmo Uitvoeringskosten 48.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S    

  14 6 Extra benodigde inzet voor de invoering  
van Persoons Gebonden Budget 2.0: 

     S    

    -formatie 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 S    

    -inzet voor invoering 4.000 23.000    I    

  15 6 Extra groep Inburgering 26.000     I    

    TOTAAL nieuw beleid 219.000 258.000 235.000 235.000 248.000     

              

              

              

 
 
b.    de activiteiten nieuw beleid 2023 en verder opnemen in de Begroting 2023. Beschikbaarstellen 
van budget vindt plaats bij de vaststelling van de Begroting 2023. Dit zijn: 
               

               

    Activiteiten Nieuw Beleid 2023           

  Bedragen in €             

               

  Nr. Progr. Activiteit Invest. Afschr. termijn 2023 2024 2025 2026 S / I    

  5 2 Realiseren rondweg Lochem (inhuur)   68.000 68.000   I    

  7 4 Nieuwbouw Rank/Vennegotte 4.281.000 40    129.000 r+a    

  8 4 Nieuwbouw Vullerschool  3.674.000 40    110.000 r+a    

    TOTAAL nieuw beleid   68.000 68.000 0 239.000     
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HOOFDSTUK 2 NIEUW BELEID ONTWIKKELINGEN 
 
Deze kadernota bevat geen beleidskeuzes, maar alleen onvermijdelijke ontwikkelingen. Dat komt door 
het momentum. Tijdens de voorbereidingen van de kadernota vond de vorming van het nieuwe 
college plaats. Het doorvertalen van het coalitieakkoord moet nog plaatsvinden. Wel brachten wij 
ontwikkelingen binnen nieuw beleid in beeld waar keuzes mogelijk zijn. Dit nieuw beleid sluit aan op 
de huidige ambities. In deze kadernota plaatsen wij deze voornemens voor nu financieel 'buiten 
haakjes'.  
Wij betrekken de ontwikkelingen bij de integrale afweging rond het opstellen van de Begroting 2023 in 
het najaar.   
 
Dit betreft onderstaande lijst met ontwikkelingen. 
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17 

              

              

   Nieuw beleid ontwikkelingen    

 Bedragen in €             

              

 Nr. Programma Activiteit Invest. Afschr. termijn 2023 2024 2025 2026 S / I    

 1 0 Verbeteren (digitale) dienstverlening:           

   - chatbox; online robot, geprogrammeerd om vragen van een klant af te handelen   3.000 3.000 3.000 3.000 S    

   - continu werkprocessen optimaliseren en software hier op aanpassen   10.000 10.000 10.000 10.000 S    

 2 0 Budget 'dichtbij' -  interactieve burgerparticipatie college   50.000 50.000 50.000 50.000 I    

 3 0 Taxatie panden brandverzekering   40.000        

 4 1 Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes  900.000 25   40.000 40.000 r+a    

 5 2 Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden en educatie campagne  
landbouwverkeer (voorlichting) 

  30.000    I    

 6 2 Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen (onderzoek)   30.000    I    

 7 2 Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair (uitvoering)   10.000    I    

 8 2 Mobiliteitsplan 2022-2030; Fietsstraat Gloep - Albert Hahnweg  Lochem (investering)  2.400.000 25   108.000 108.000 r+a    

 9 3 Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw (onderzoek)   28.000    I    

 10 4 Nieuwbouw Rank/Vennegotte investering 2025 Prijs 6,38% 2022 en in 2023 4,92%  452.000 40    14.000 r+a    

 11 4 Nieuwbouw Vullerschool investering 2025 Prijs 6,38% in 2022 en in 2023 4,92%  388.000 40    12.000 r+a    

 12 5 Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte   30.000 30.000 30.000 30.000 I    

 13 6 Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld           

   - formatie aandachtsfunctionarissen   49.000 49.000 49.000 49.000 S    

   - bijdrage aan derden   15.000 15.000 15.000 15.000 S    

 14 6 Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) (formatie)   97.000 97.000 97.000 97.000 S    

 15 6 Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp   50.000 50.000 50.000 50.000 S    

  0 Dekking stelpost Jeugdhulp   -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 S    

 16 6 Zorgcoördinatoren in Lochem en meer inzet onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO)   40.000 40.000 40.000 40.000 S    

 17 7 Opleiding en inzet energie-adviseurs           

   - scholing   5.000    I    

   - bijdrage aan derden   25.000 25.000 25.000 25.000 S    

 18 7 Verlenging coördinatie energiecoaches (bijdragen aan derden)   30.000 30.000 30.000 30.000 I    

 19 7 Routeplanner naar energieneutraliteit (opstellen planning)   35.000    I    

 20 7 Communicatie en participatieprogramma energieneutrale gebouwde omgeving (opstellen plan)   36.000    I    

 21 7 Renovatie begraafplaatsen (investering)  125.000 15   9.000 9.000 r+a    

 22 8 Uitbreiding formatie wonen   104.000 104.000 104.000 104.000 S    

 23 8 Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder           
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   - Specialistische begeleiding omgevingsplan (inhuur)   45.000    I    

   - Extra inzet uitwerking omgevingsvisie in omgevingsprogramma's (inhuur)   162.000    I    

   - Extra inzet op samenwerking ketenpartners en behandeling initiatieven (inhuur)   162.000    I    

   - Extra inzet op het omgevingsloket (inhuur)   72.000    I    

   - Participatie stimuleren en faciliteren (formatie)   104.000 104.000 104.000 104.000 S    

   - Maken en beheren Toepasbare Regels (formatie)   104.000 104.000 104.000 104.000 S    

 24 8 Functie sturing grondbeleid structureel (formatie)    118.000 118.000 118.000 S    

 25 8 Uitbreiding formatie gegevensbeheer en Geo-informatie:           

   - Uitbreiding formatie BGT gegevensbeheerder   95.000 95.000 95.000 95.000 S    

     Dekking door inleenbudget BGT-BAG-BOR beheer   -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 S    

   - Uitbreiding formatie Geo-informatie specialist   104.000 104.000 104.000 104.000 S    

   TOTAAL nieuw beleid ontwikkelingen   1.450.000 913.000 1.070.000 1.096.000     

              

 S = structureel            

 I = incidenteel            

 r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten)           
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Ontwikkelingen programma 0 Bestuur en ondersteuning 

 

1. Verbeteren (digitale) dienstverlening 

 
De (digitale) dienstverlening aan onze inwoners ontwikkelt zich blijvend. Ons dienstverleningsconcept 
gaat uit van het snel, betrouwbaar en eenduidig informeren van onze inwoners. Via verschillende 
kanalen kan de inwoner contact met ons leggen. Sinds dit jaar zijn we met een nieuw kanaal gestart 
als extra service. Dit is de chatbot. Een chatbot of virtuele assistent is een online robot die is 
geprogrammeerd om vragen van een klant af te handelen. Hiermee kan de klant ook buiten 
openingstijden snel en eenvoudig informatie op onze website vinden.  De chatbot is op dit moment op 
proef. De verwachting is dat wij in de toekomst de dienstverlening via de chatbot verder willen 
uitbreiden. De structurele kosten hiervoor bedragen € 3.200. 
Het aanbod digitale producten op gebied van burgerzaken blijft groeien. Daarmee vergemakkelijken 
we steeds verder de dienstverlening aan onze inwoners. Om dat mogelijk te maken is het blijvend 
nodig om de werkprocessen te optimaliseren. En om de software hier op aan te passen. Dit vraagt 
extra inzet op het gebied van applicatiebeheer. En inzet op training en opleiding van de 
medewerkers.  Vooral het applicatiebeheer is inmiddels zodanig complex dat het er niet meer even bij 
gedaan kan worden. Extra inzet en ondersteuning vanuit de leverancier is onmisbaar om de 
ontwikkelingen bij te kunnen benen.  En daarmee veilig en verantwoord onze (digitale) dienstverlening 
aan inwoners uit te breiden.  De structurele kosten hiervoor bedragen € 10.000. 

2. Budget Dichtbij 

 
De afgelopen vier jaar heeft het college voor interactieve burgerparticipatie apart budget 
gereserveerd. € 50.000 op jaarbasis. voor dit budget is beleid opgesteld en het beoogt participatieve 
initiatieven van, uit en in de samenleving te ondersteunen. Het is belangrijk om dit beleid in 2023 te 
continueren en daarvoor budget beschikbaar te houden. 

3. Taxatie panden brandverzekering 

 
Periodiek laten wij onze verzekerde panden taxeren in verband met de brandverzekering.  Hiermee 
beperken wij het financiële risico dat er bij brand te weinig wordt uitgekeerd om te verbouwen of 
nieuwbouw te plegen. Het uit laten voeren van de taxatie kost incidenteel € 40.000. 

Ontwikkelingen programma 1 Veiligheid 

 

4. Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes 

 
De wettelijke eisen die worden gesteld aan de huisvesting van de brandweer maken dat in de 
toekomst aanpassingen aan diverse brandweerkazernes moeten worden gepleegd. Ook vanuit de 
VNOG stelt eisen aan de huisvesting. Een onderzoek naar de gevolgen voor de huisvesting loopt. 
Voor de noodzakelijke aanpassingen zijn geen middelen beschikbaar. Rekening moet worden 
gehouden met een noodzakelijke investering van ongeveer € 900.000. Dit is betreft nu nog een ruwe 
inschatting. 

Ontwikkelingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 
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5.  Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden woongebieden en educatie 
campagne landbouwverkeer 

 
Op het gebied van verkeerseducatie geven we uitvoering aan het activiteitenprogramma die jaarlijks in 
samenwerking met de provincie Gelderland en de Cleantech regio wordt opgesteld. Buiten de 
reguliere verkeerseducatie programma’s zetten  extra in op te hard rijden in woongebieden. Dit doen 
we door middel van een bewustwordingscampagne. Daarnaast zetten we in op de verkeersveiligheid 
bij landbouwverkeer. Dit doen we door het opzetten van een campagne rondom landbouwverkeer. 
Met als doel begrip voor landbouwbestuurders en veilig verkeersgedrag bij zowel 
landbouwbestuurders als overige weggebruikers. De incidentele lasten voor deze campagnes 
bedragen voor 2023  € 30.000 .   

6. Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen 

 
We hebben veel aandacht voor de fietser.  We stimuleren het fietsgebruik door het realiseren van 
veilige, comfortabele  en snelle fietsverbindingen. En door het verbeteren van fietsvoorzieningen. In 
2023 voeren we een netwerkscan inrichtingskenmerken en sociale veiligheid fietsvoorzieningen 
uit.  De incidentele lasten hiervoor bedragen € 30.000. Met deze netwerkscan krijgen we meer inzicht 
in de knelpunten op onze fietsroutes. De netwerkscan omvat een overzicht met verbetermaatregelen. 
Met het uitvoeren van deze maatregelen geven we invulling aan het doel om een impuls aan de 
kwaliteit van onze fietsroutes te geven. Hiermee  stimuleren we het fietsgebruik. 

7. Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair 

 
In 2022 brengen we de belangrijkste looproutes binnen onze kernen in beeld. En beoordelen we de 
toegankelijkheid van deze looproutes. Dit naar aanleiding van de motie: Inwonersinitiatief 
toegankelijkheid (Begroting 2022). In 2023 gaan we verder aan de slag met het toegankelijk maken 
van de looproutes in onze kernen. We verwijderen zoveel mogelijk paaltjes en onnodig 
straatmeubilair. Met deze saneringsslag vergroten we het comfort en de veiligheid van looproutes. De 
incidentele lasten bedragen hiervoor € 10.000. 

8. Mobiliteitsplan 2022-2030; Fietsstraat Gloep - Albert Hahnweg Lochem 

 
In de kern Lochem werken we aan een comfortabele en snelle ‘’ Hoofdfietsroute centrum’’ . Deze 
route loopt tussen het station, het centrum en het Staring college. De route  Gloep – Albert Hahnweg 
is een belangrijk onderdeel van deze hoofdfietsroute. De komende jaren werken we aan het realiseren 
van de ‘’ Hoofdfietsroute Centrum’’, waar de Albert Hahnweg en de Gloep onderdeel van uit maken. 
De route moet  zoveel mogelijk bestaan uit vrijliggende fietspaden en fietsstraten. De Albert Hahnweg 
en de Gloep  willen we inrichten als fietsstraat (periode uitvoering 2023- 2024).  De investering voor 
de realisatie bedraagt  € 2.400.000. Maar we verwachten dat dit bedrag lager uitvalt in verband 
met  op te halen subsidies. De kapitaallasten voor 2025 en verder zijn € 108.000 per jaar. 
Door de inrichting van de Gloep en Albert Hahnweg als fietsstraat creëren we een veilige en 
comfortabele route. De fietser krijgt prioriteit boven de auto. Op deze wijze verbeteren we het 
fietsnetwerk en geven we een impuls aan de kwaliteit van onze fietsroutes. Bij de herinrichting van de 
Albert Hahnweg maken we werk – met werk en pakken we ook  de riolering aan.  

Ontwikkelingen programma 3 Economie 

 

9. Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw 

 
We staan voor grote opgaven in de landbouwsector. Onder meer op het gebied van de waterkwaliteit, 
bodem, klimaat, biodiversiteit en sociaal economisch. Dat vraagt om een transitie in het voedsel- en 
landbouwsysteem naar een meer duurzame kringlooplandbouw. 
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Het Rijk werkt aan een transitiefonds van € 25 miljard voor de landbouw. Dit is afgesproken in het 
coalitieakkoord van het nieuwe kabinet Rutte IV ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. 
Dit instrument is een gebiedsgerichte aanpak met een toekomstperspectief voor de landbouw. Uitkoop 
is hierbij een mogelijkheid. Deze regeling en proces treedt in het jaar 2022 en/of 2023 in werking. 
We ontkomen niet aan deze ontwikkeling en moeten ons hierop voorbereiden. Daarvoor is inzicht in 
de Lochemse agrarische sector nodig. Hiervoor is incidenteel € 28.000 aan extra middelen, voor 
externe begeleiding nodig.   

Ontwikkelingen programma 4 Onderwijs 

 

10/11. Prijsindexatie Nieuwbouw Rank/Vennegotte en Nieuwbouw Vullerschool 

 
Onder nieuw beleid  namen we de investeringsbedragen voor de nieuwbouw Rank/Vennegotte en 
nieuwbouw Vullerschool op. Naast de bedragen uit het Integraal Huisvestings Plan en de bedragen 
voor Bijna Energie Neutrale gebouw is er ook sprake van een prijsindexatie waar we rekening mee 
moeten houden.  Voor de Rank/Vennegotte is dat een investeringsbedrag van € 452.000 daardoor 
vanaf 2026 € 14.000 structurele kapitaallasten. Voor de Vullerschool een investeringsbedrag van € 
388.000 en vanaf 2026  €12.000 aan structurele kapitaallasten. 

Ontwikkelingen programma 5 Sport, cultuur en recreatie 

 

12. Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte 

 
Een vorm van kunst realiseren in de openbare ruimte bij één of meerdere aanrijroutes tot de 
gemeente. Dit conform de aangenomen motie ‘Kunst in de Openbare Ruimte’ (d.d. 7 maart 2022). 
Aansprekende kunst bij de entree van de gemeente draagt bij aan de uitstraling richting inwoners en 
toeristen. De muurschildering op de OOCON opslagsilo in Lochem is een goed voorbeeld.  
De motie draagt op om budget beschikbaar te stellen voor nieuwe kunst bij aanrijroutes tot de 
gemeente. Bij verschillende kernen, over meerdere jaren verspreid. Dit budget moet toereikend zijn 
voor zowel ontwerp en realisatie, als voor onderhoud. Het meerjarentraject wordt doorlopen in 
samenwerking met de verschillende kernen en benodigde partijen zoals lokale kunstenaars, lokale 
kunstorganisaties en Muzehof centrum voor de Kunsten.  
Incidentele kosten bedragen € 30.000 per jaar voor de periode 2023 - 2026. 

Ontwikkelingen programma 6 Sociaal domein 

 

13. Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld 

 
Op dit moment geven we uitvoering aan het Actieplan kindermishandeling/huiselijk geweld. Dat doen 
we onder andere op regionaal niveau, via een subsidie aan Veilig Thuis. Er zijn ook lokale actielijnen 
die we uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verhogen van deskundigheid van professionals en 
vrijwilligers. Binnen het Actieplan hebben we aandachtsfunctionarissen benoemd die bij 't Baken en 
SWL uitvoering aan deze actielijnen. Het Actieplan kindermishandeling/huiselijk geweld en de 
bijpassende financiering stopt in 2022. We beschrijven de ervaringen van de afgelopen tijd in een 
evaluatie die we eind 2022 naar de gemeenteraad sturen.  
We continueren graag de huidige inzet van de aandachtsfunctionarissen vanaf 2023. Het gaat om 1 
aandachtsfunctionaris bij Stichting Welzijn Lochem (SWL) en 4 aandachtsfunctionarissen bij 't Baken. 
In totaal gaat het om een structurele inzet van € 64.000 per jaar vanaf 2023. Bedrag voor formatie  is 
inclusief werkgeverslasten en kosten voor overhead. 
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14. Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) 

 
Een van de gevolgen van de landelijke Toeslagenaffaire is de toegenomen aandacht voor de rol en de 
positie van kwetsbare inwoners in onze samenleving. Deze kwetsbare inwoners hebben door de 
Toeslagenaffaire vaak het vertrouwen in de overheid verloren. Passende hulp voor deze doelgroep is 
erg belangrijk om problemen gezamenlijk op te lossen en deelname aan de Lochemse samenleving te 
bevorderen.  
Het Rijk heeft aan gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld voor het verder versterken van de 
dienstverlening aan deze kwetsbare inwoners. Dit zijn de zogenaamde POK-middelen (Parlementaire 
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Het gaat hier met name om het versterken van de 
uitvoering van het integraal samenwerken. ’t Baken vult deze opgave in door in te zetten op 
begeleiding van complexe casuïstiek in de uitvoering en intervisie op de vraagstukken die daarin 
spelen. Het gaat niet zozeer om extra ondersteuning in de dagelijkse uitvoering, maar aan reflectie op 
de systematiek en het hiervan leren binnen 't Baken. Met deze inzet bereiden we ons ook voor op het 
wetsvoorstel Wams (Wet aanpak samenhangende meervoudige problematiek in het sociaal domein).   
De benodigde inzet kost € 97.000 vanaf 2023. Bedrag is inclusief werkgeverslasten en kosten voor 
overhead. 

15. Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp 

 
We voeren binnen de jeugdhulp projecten en pilots uit om het beroep op relatief dure 
maatwerktrajecten te verminderen. Twee succesvolle pilots willen we continueren. Stichting Welzijn 
Lochem (SWL) voert voor de Zorgregio Team Ervaringsdeskundigen (€45.000 uit.  Dit is een 
buddysysteem van jongeren en ervaringsdeskundigen. Daarnaast betreft het het Ambulantenteam  (€ 
5.000) die 't Baken met enkele zorgaanbieders uitvoert. Het gaat hier om intensieve vraagverkenning 
en het uitvoeren van vroeg-interventies. Beide pilots willen we structureel dekken gezien het gebleken 
effect en de (regionale) verplichtingen.  
In totaal gaat het om € 50.000. 
Deze kosten zijn te betalen uit de beschikbare stelpost Jeugdhulp.  
Het rijk gaf gemeenten extra geld wegens de aangetoonde structurele tekorten, maar stelde ook 
voorwaarden die in een hervormingsagenda worden uitgewerkt. Bij de Bestuursrapportage 2021 
besloot de gemeenteraad het geld deels in de begroting te reserveren op een stelpost in afwachting 
van de definitieve beleidsmaatregelen die we als gemeente nemen.  

16. Zorgcoördinatoren in Lochem en meer inzet onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) 

 
Zorgcoördinatoren in Lochem 
In de gemeente Lochem maken we in vier kernen gebruik van zorgcoördinatoren. Een zorgcoördinator 
helpt inwoners met het vinden van de juiste oplossing of hulp wanneer er een vraag is van een 
inwoner. Door hulp dichtbij te organiseren hopen we dat inwoners langer thuis kunnen wonen en 
minder vaak een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).  
De inzet van de zorgcoördinatoren vindt op dit moment plaats in de vorm van een pilot. We zien veel 
waardering van inwoners. We zien de lasten in 2022 stijgen naar in totaal € 75.000 voor de vier 
kernen. Deze stijging is het gevolg van extra inzet in de kernen en door extra lasten vanwege 
wettelijke btw betaling. Dit betekent een extra structurele uitgave van € 25.000 per jaar vanaf 2023.    
Meer inzet Onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) 
In de gemeente Lochem is onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) beschikbaar voor inwoners. 
MEE voert dat voor ons uit. Cliëntondersteuning bestaat uit advies, informatie of kortdurende 
praktische hulp voor inwoners die zorg of hulp krijgen van een (zorg)instantie.  Cliëntondersteuning is 
gratis voor inwoners. We zien het beroep op de OCO flink toenemen. De oorzaak is het beter 
zichtbaar maken en daardoor vaker inzetten van de cliëntondersteuner. We willen graag dat alle 
inwoners met een vraag voor ondersteuning zo snel mogelijk geholpen worden.   
In de Bestuursrapportage  2021 is de begroting voor uitvoeringskosten Wmo voor 2022 incidenteel 
verhoogd om de lasten te dekken voor extra inzet. Deze extra  lasten zijn niet structureel verwerkt 
voor 2023 en verder.  Het gaat om een extra structurele uitgave van € 15.000  per jaar vanaf 2023 . 
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Ontwikkelingen programma 7 Volksgezondheid en milieu 

 

17. Opleiding en inzet energie-adviseurs 

 
Om te bepalen welke energiebesparende maatregelen mogelijk en doelmatig zijn  in een woning  is 
een professioneel energie-advies van een officieel erkende adviseur noodzakelijk. De energie-
adviseur toetst of de woning daadwerkelijk geschikt is voor isolatiemaatregelen. Op dit moment 
ontbreekt een duidelijke samenwerking tussen de energiecoaches en een professionele adviseur. Dat 
maakt dat energiecoaches hun advies steeds verder gaan uitrekken tot een niveau dat eigenlijk niet 
meer bij een vrijwilliger past.  
We willen daarom dat er meer professionele energie-adviseurs in onze gemeente actief zijn. Op dit 
moment is het probleem dat energie-adviseurs zeer schaars zijn. Door energie-adviseurs op te leiden 
en hun inzet voor woningeigenaren gedeeltelijk te vergoeden verwachten we dat de daadwerkelijke 
isolatie en daarmee energiebesparing in de gebouwde omgeving zal toenemen.  Er is € 5.000 nodig 
voor scholing in 2023 en structureel € 25.000 voor de vergoeding. 

18. Verlenging coördinatie energiecoaches 

 
Tot op heden is er een goed werkend systeem  om informatie over te dragen naar de woningeigenaar 
of huurder aan het begin van de klantreis. De energiecoaches bezoeken de mensen die vragen 
hebben thuis om de informatie beter toegankelijk te maken. De energiecoaches zijn vrijwilligers. Er is 
tot en met 2022 een coördinator gefaciliteerd die de vrijwilligers begeleid. Ook de samenwerking met 
andere organisaties (zoals de budgetcoaches of het regionaal energieloket) worden door de 
coördinator verzorgd. Om deze inwonergerichte service instant te houden is er verlenging van de 
dienstovereenkomst noodzakelijk. Voor vier jaar (2023 t/m 2026) is € 30.000 per jaar nodig 
(incidenteel). 

19. Routeplanner naar energieneutraliteit 

 
In het uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie beschrijven we welke activiteiten er worden 
uitgevoerd. Hieraan is geen directe doorrekening van de effecten gekoppeld.  
In het verleden is afgesproken met de raad dat de monitoring van de voortgang op het gebied van 
klimaat en energie plaatsvindt op basis van bestaande databases. In 2023 willen we een routeplanner 
opstellen waarbij we scherper in beeld krijgen welke acties nodig zijn om te komen tot 
energieneutraliteit. De ambities worden daarmee scherper gesteld en concreter gemaakt per thema uit 
het uitvoeringsprogramma. Dit helpt bij de praktische planning van projecten en bij de actualisatie van 
het Uitvoeringsprogramma per 2024. Hiervoor hebben we een incidenteel budget nodig in 2023 van € 
35.000. 

20. Communicatie en participatieprogramma energieneutrale gebouwde omgeving 

 
Begin 2022 is de transitievisie warmte aangenomen. We moeten opvolging geven aan deze visie. Bij 
de warmtetransitie moeten eigenaren zelf aan de slag met het verduurzamen van hun gebouw. 
Hiervoor wordt een communicatie- en participatieplan geschreven, met onder andere diverse concrete 
acties. Het is belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van de warmtetransitie. Daarnaast moeten we 
aan de slag met het toepassen van duurzame maatregelen. Hiervoor gaan we naar de inwoners toe, 
de dorpen langs. Na twee jaar, nu de gevolgen van corona verminderen, is hier de mogelijkheid weer 
toe. Hiervoor is een incidenteel budget van € 36.000 nodig in 2023. 

21. Renovatie begraafplaatsen 

 
De begraafplaatsen worden regulier onderhouden. De onderhoudskosten zijn hoger dan de inkomsten 
via grafrechten. Hierdoor is het product Begraafplaatsen niet budgetneutraal. De afgelopen periode is 
daardoor gekeken naar de onderhoudskosten: hoe kunnen we die verlagen of kunnen andere 
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maatregelen bijdragen aan kostenneutraliteit. 
In de raadsmotie van 29 juni 2020 uit de gemeenteraad zijn zorgen over de in de Kadernota 2021 
opgenomen voorgenomen structurele bezuiniging. Het gaat dan om een bezuiniging vanaf 2023 van € 
100.000 per jaar op het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeenteraad gaf te 
kennen dat het niet van zorgvuldigheid getuigt om, zonder nadere heldere normstelling, verder te 
bezuinigen. 
Om de vijf gemeentelijke begraafplaatsen aantrekkelijker, efficiënter en onderhoudsvriendelijker in te 
richten is een eenmalige investering nodig van € 125.000 in 2023 (uitvoering 2023-2024). De 
kapitaallasten van deze investering zijn € 9.000 per jaar vanaf 2025. Met deze investering kan vanaf 
2025 € 50.000 van de € 100.000 taakstelling worden gehaald. De taakstelling voor 2023 en 2024 van 
€ 100.000 is niet haalbaar.  

Ontwikkelingen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

 

22. Uitbreiding formatie wonen 

 
Het jaar 2021 heeft laten zien dat de druk rondom het beleidsthema wonen enorm is toegenomen. Bij 
het vaststellen van raadsvoorstel Strategische keuzes woningbouw is de motie dynamische woonvisie 
aangenomen (8 maart 2022). Een dynamische woonvisie samen met een jaarlijkse woonmonitor 
betekent veel extra ambtelijke inzet. Het voeren van meer regie op het woonbeleid vraagt voldoende 
ambtelijk inzet.  Een beperkte bezetting belemmert de inhoudelijke voortgang. Het gaat daarbij om het 
beleidsthema in volle breedte. Het thema wonen is belangrijk voor de gemeente Lochem. De extra 
opdracht vanuit de raad en de toegenomen inzet die het thema wonen vraagt, hebben als gevolg dat 
de ambtelijke capaciteit daarvoor structureel moet worden uitgebreid met 1 FTE.  Structureel  budget 
€ 104.000. Bedrag is inclusief werkgeverslasten en kosten voor overhead. 

23. Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder 

 
De raad stelde begin dit jaar extra budget beschikbaar voor de implementatie van de Omgevingswet. 
In 2022 richten we ons met deze capaciteit onder meer op het doorbouwen aan de omgevingsvisie en 
aan het verkennen van het omgevingsplan. Ook zorgen we voor het inrichten van werkprocessen, 
software en het opdoen van kennis en ervaring door onze medewerkers. Zodat we onze inwoners bij 
de inwerkingtreding van de wet zo goed mogelijk van dienst zijn. 
In het raadsvoorstel schrijven we dat de implementatie van de wet complexer is dan we in eerste 
instantie dachten.  We zien dit beeld ook bij andere gemeenten in de regio.  Ook de verbeterslag na 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt extra inzet. De besparingen die het Rijk verwachtte, 
zijn niet op korte termijn realiseerbaar. Dit is een landelijk herkenbaar beeld.  
We leren "al doende" door het maken van  de omgevingsvisie, het verkennen van het omgevingsplan 
en door de uitvoering van onze taken op gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving.  Op 
basis van de kennis die we nu hebben, maken we de inschatting voor de formatie in 2023 en verder. 
Ervaringen die we komende periode opdoen kunnen tot nieuwe inzichten leiden.  En tot bijstelling van 
de benodigde (structurele) capaciteit. 
Tijdelijk: 
- Specialistische begeleiding omgevingsplan  
Per invoering van de Omgevingswet op 1-1-2023 moeten we werken met het instrument 
Omgevingsplan. Voor een goede beoordeling en verwerking van ruimtelijke initiatieven is het 
belangrijk dat we dit meteen goed doen. En we willen onze kennis en vaardigheden versterken. 
Daarvoor willen we de samenwerking met externe deskundigen in 2023 doorzetten.  Incidenteel 
budget 2023: € 45.000. 
- Extra inzet uitwerking omgevingsvisie in omgevingsprogramma's 
We ontwikkelen de omgevingsvisie, het omgevingsplan en omgevingsprogramma’s steeds meer in 
samenhang. Specifieke maatschappelijk of politiek urgente onderwerpen willen we versneld uitwerken 
in omgevingsprogramma’s. Hiervoor is in elk geval tijdelijke extra capaciteit nodig. Want dan kunnen 
we het instrument leren gebruiken. En meteen toepassen. Incidenteel budget 2023: € 162.000. 
- Extra inzet op samenwerking ketenpartners en behandeling initiatieven 
Als de Omgevingswet op 1 januari 2023 in gaat, dan ervaren we hoe de nieuwe werkwijze 
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functioneert. Deze praktijkervaring gebruiken we om het proces van vergunning, toezicht en 
handhaving efficiënter en effectiever te maken. We zetten daarbij extra in op samenwerking met 
ketenpartners en op de werkwijze voor het behandelen van ingewikkelde aanvragen. Want daardoor 
sluiten we aan op het doel van de Omgevingswet om procedures sneller te doorlopen. En op het doel 
om ruimte voor maatwerk te bieden. 
Met de bestaande formatie kunnen we de reguliere werkdruk aan. Door tijdelijke extra inzet kunnen 
we werkwijzen en integrale samenwerking met ketenpartners verbeteren. Incidenteel budget 2023: € 
162.000. 
 
- Extra inzet omgevingsloket 
We helpen inwoners en ondernemers als zij vragen hebben bij het indienen van een 
vergunningsaanvraag. Dat doen we fysiek en digitaal.  Uit landelijke berichtgeving en eigen ervaring 
blijkt dat onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet optimaal werken als de 
Omgevingswet in gaat. Daardoor is het niet altijd even eenvoudig om online te checken of een 
omgevingsvergunning nodig is. Of om een aanvraag online in te dienen.  We hebben geen invloed op 
de werking van deze onderdelen.  
We verwachten daarom dat inwoners vaker hulpvragen aan ons gaan stellen.  
We willen zorgen dat inwoners en ondernemers zo min mogelijk last hebben van tijdelijke problemen 
rondom de invoering van de Omgevingswet. We bieden daarom in het eerste half jaar extra hulp aan 
inwoners en ondernemers die er niet goed uitkomen. Hiervoor hebben we tijdelijk extra capaciteit 
nodig. Incidenteel budget 2023: € 72.000. 
 
Structureel: 
-  Participatie stimuleren en faciliteren 
Het goed organiseren, faciliteren en stimuleren van participatietrajecten vergt structureel extra inzet. 
Daarmee komen we ook tegemoet aan de vraag van de samenleving om steeds nauwer betrokken te 
zijn bij het maken en uitvoeren van plannen in de leefomgeving. Structureel budget € 104.000. Bedrag 
is inclusief werkgeverslasten en kosten voor overhead. 
- Maken en beheren Toepasbare Regels 
In 2021 en 2022 hebben we toepasbare regels gemaakt voor de belangrijkste activiteiten waarvoor 
een omgevingsvergunning aangevraagd wordt. Met toepasbare regels vertalen we juridische teksten 
uit het Omgevingsplan in begrijpelijke taal.  We willen inwoners en ondernemers helpen om in 
het  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) eenvoudig een omgevingsvergunning aan te vragen. 
Daarvoor moeten we duidelijke toepasbare regels en online formulieren maken.  
We hebben structureel extra formatie nodig voor het maken en beheren van de toepasbare regels. 
Zoals veel andere gemeenten willen we hiervoor de nieuwe functie “Regelanalist” toevoegen. Mogelijk 
is op termijn nog meer capaciteit nodig voor het beheren en archiveren van de toepasbare regels. 
Structureel budget € 104.000. Bedrag is inclusief werkgeverslasten en kosten voor overhead. 

24. Functie sturing grondbeleid structureel 

 
Als gevolg van de grote woningbouwopgave en de vestiging van de wet voorkeursrecht gemeenten 
werken we aan nieuwe plannen.  
Tijdens de behandeling van de begroting 2022 is door middel van het amendement 'Sturing bij 
grondexploitaties' voor de jaren 2022 en 2023 tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor inhuur . 
Gezien de voorliggende ontwikkeling voor woningbouw is het noodzakelijk om als gemeente 
voldoende regie te kunnen voeren. Gedegen kennis en voldoende ambtelijke capaciteit op het gebied 
van grondzaken is daarbij een randvoorwaarde. De regie op deze ontwikkelingen zal echter een lange 
looptijd kennen. Bovendien is het wenselijk dat de gemeente deze kennis zelf in huis heeft en niet 
volledig afhankelijk is van externe adviseurs. Het voorstel is om het budget voor tijdelijke inhuur om te 
zetten in een structurele formatieplaats. Bij de begroting gaat het om een structurele formatieplaats 
vanaf 2024 € 118.000 structureel. Bedrag is inclusief werkgeverslasten en kosten voor overhead. 

25. Uitbreiding formatie gegevensbeheer en Geo-informatie 

 
We beheren als wettelijke plicht (bronhouder) onze basisregistraties. Sinds 2018 beheren wij de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De minimale taken hiervoor zijn altijd 
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uitbesteed.  Sinds 2020 zijn we bronhouder voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het beheer is 
vanwege te weinig capaciteit nooit volledig geborgd in onze organisatie. Bovenstaande heeft geleid tot 
een onvoldoende score in de ENSIA verantwoordingsrapportage 2021. Vanuit het verbeterprogramma 
basisregistraties – en in lijn met de verbetermaatregelen uit de ENSIA-rapportage 2021 - is voorstel 
om bij de begroting 2023 het beheer en het toepassen van Geo informatie per 2023  structureel te 
versterken.   
1) Uitbreiding van de formatie met een BGT gegevensbeheerder. Voor het in eigen beheer bijhouden 
van de BGT en BRO . Centrale inwinning en zelfstandig integraal gegevensbeheer is een vereiste 
voor de komst van de 
Samenwerkende Objecten Registratie(SOR).  Het belang van goede kwaliteit van gegevens in de 
eigen organisatie neemt steeds meer toe. En hiermee ook de inspanning die dit aan integrale 
kwaliteitsbewaking vergt. Structureel budget € 95.000, dekking uit bestaand budget BGT-BAG-BOR 
beheer voor een deel mogelijk (€ 65.000). Bedrag voor formatie is inclusief werkgeverslasten en 
kosten voor overhead. 
2) Uitbreiding van de formatie met een Geo-informatie specialist. We zorgen dat inwoners, 
ondernemers en eigen medewerkers steeds beter en sneller kunnen zien wat kan en mag op een 
bepaalde locatie in de gemeente Lochem. Daarvoor moeten we zelf digitale kaarten kunnen maken, 
aanpassen en onderhouden. Deze kaarten gebruiken we om de dienstverlening via het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO) te verbeteren. En beter data gestuurd, integraal beleid te ontwikkelen en 
uitvoeren. Structureel budget € 104.000. Bedrag is inclusief werkgeverslasten en kosten voor 
overhead. 

Overige ontwikkelingen 

Enkele onderwerpen zijn bij het opstellen van deze kadernota nog te weinig concreet om bijvoorbeeld 
financieel te vertalen. Deze onderwerpen benoemen wij onderstaand.  
 

Toekomst van Werk 

 
In het project Toekomst van Werk  werken we vanuit de pijlers Cultuur en Structuur.  
Binnen de werkgroep Cultuur streven we ernaar om onze kernwaarden: Gezamenlijk eigenaarschap, 
Slagvaardigheid, Verbinding, Mensgericht en Vitaliteit en daarmee onze wendbaarheid als organisatie 
te versterken.  
Binnen de werkgroep Structuur ligt de focus op de (her)inrichting van ons kantoorpand. Zodat in het 
post- coronatijdperk op een prettige en efficiënte manier fysiek, hybride en digitaal gewerkt kan 
worden.  Het onderzoek naar onze ICT-infrastructuur wordt daarin meegenomen. De uitkomsten 
worden in een nieuw vlekkenplan inclusief kostenraming uitgewerkt en gepresenteerd. De verwachting 
is dat dit nog voor de zomervakantie gereed is. Na besluitvorming door het college kan deze activiteit 
opgenomen worden in de Begroting 2023-2026 en wordt daarmee ter besluitvorming aangeboden aan 
de gemeenteraad.   

Ontwikkeling nieuw beleid gemeentelijke wegen incl. zandwegen 

 
Onze wegen zijn onderdeel van onze gemeentelijke kapitaalgoederen. Om deze heel en veilig te 
houden is grip op het onderhouden van al onze wegen essentieel.  Er wordt vanaf 2022 een nieuw 
meerjarig onderhoudsplan ontwikkeld. Hierin staat grip op onderhoud met de daarbij behorende 
budgetten centraal en worden nieuwe ontwikkelingen en bestaand beleid meegenomen. 

Ontwikkeling nieuw beleid civiele kunstwerken 

 
Onze civiele kunstwerken zijn onderdeel van onze gemeentelijke kapitaalgoederen. Om deze heel en 
veilig te houden is grip op het onderhouden van al onze civiele kunstwerken essentieel.  Er wordt 
vanaf 2022 een nieuw meerjarig onderhoudsplan ontwikkeld. Hierin staat grip op onderhoud met de 
daarbij behorende budgetten centraal en worden nieuwe ontwikkelingen en bestaand beleid 
meegenomen. Daar waar het mogelijk is, wordt dit meerjarig onderhoudsplan samen ontwikkeld met 
het wegenbeleidsplan. 
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Herijking project Landbouwbrug Almen 

 
Het project landbouwbrug Almen gaan we herijken Dit komt mede door de langlopende 
projectontwikkelingen waardoor het budget door o.a. prijsstijgingen niet meer toereikend is. Bij de 
herijking wegen we de rechtvaardiging van het totale project opnieuw af. Hierin worden o.a. de 
gemaakte verwachtingen en lopende contracten afgewogen tegen de bestaande budgetten en aan het 
nieuw aan te vragen budget. 

Onderhoud begaanbaarheid Bruggeweerdsdijk 

 
Aangrenzende (agrarische) perceeleigenaren van de Bruggeweerdsdijk (Gorssel) benaderden de 
gemeente. Door de extra strenge regelgeving konden zij geen onderhoud meer uitvoeren. De 
Bruggeweerdsdijk, liggend in overstromingsgebied, is zeer slecht begaanbaar. 
De gebiedscommissie bestaande uit aangrenzende perceeleigenaren hebben de gemeente gevraagd 
om de verantwoordelijkheid te nemen om de Bruggeweerdsdijk plaatselijk, op de slechtste plekken, 
wel te verbeteren. Zij ondervinden daar steeds vaker schade aan hun landbouwmaterieel. Aanvullend 
speelt het veiligheidsaspect hier ook nog een rol. De bereikbaarheid van het zandgat door 
hulpdiensten is niet te garanderen, terwijl de visvereniging Gorssel bijv. van oudsher daar haar 
viswater heeft. Ook wordt het zandgat regelmatig gevonden voor recreatief gebruik. Als wegbeheerder 
zijn wij als gemeente eindaansprakelijk voor de bereikbaarheidssituatie. Bij eventuele calamiteiten is 
goede bereikbaarheid een vereiste. Het voorstel is om met noodzakelijk onderhoud de 
Bruggeweerdsdijk toegankelijk te houden voor aangrenzende percelen en hulpdiensten.  

Economische agenda en inzet MKB-manager 

 
Sinds een aantal jaar is er een MKB-manager actief in onze gemeente. Kernwoorden van de MKB-
manager zijn: vraagbaak, probleemoplosser, toegankelijk en met verstand van ondernemerszaken. 
Dankzij het laagdrempelige karakter van deze functie en de bekendheid bij de 
ondernemersverenigingen en netwerkorganisaties worden snel kansen en problemen gesignaleerd en 
aangepakt.  In de meeste kernen is de behoefte groot aan een persoon die  mee kan denken en 
werken aan een aantrekkelijker ondernemers- en leefklimaat. 
De middelen voor de inzet van deze mkb-manager zijn voor een aantal jaar incidenteel beschikbaar 
gesteld door de raad. De ervaringen met de MKB-manager de laatste jaren zijn goed. Er is daarom 
behoefte om de MKB-manager een structurele plek te geven.  Later dit jaar zal de economische 
agenda 2019-2022 worden geëvalueerd en eventueel een vervolg worden opgesteld. Een concreet 
voorstel voor de structurele inzet van de MKB-manager volgt parallel daaraan.  

Onderwijs en jeugdhulp 

 
Ondersteuning en hulp aan kinderen en jongeren vindt steeds meer plaats in en vanuit de school. De 
beweging naar meer inclusief onderwijs versterkt dit verder. We willen samen met het onderwijs het 
pedagogisch klimaat op de scholen verbeteren. Snelle en flexibele inzet van zorg aan een kind helpt 
bij de ontwikkeling. Door eerder te signaleren en actie te ondernemen vermindert de kans op (grotere) 
problemen. De samenwerking binnen de zorgstructuur op scholen moet daarvoor worden versterkt. 
De door corona opgelopen achterstanden verlangen daarnaast ook een gezamenlijke meerjarige 
inzet. Al ingezette ontwikkelingen vragen ook in 2023 inzet vanuit de gemeente Lochem. Dit kan 
leiden tot hogere kosten vanuit  jeugdhulp (als scholen daarin niet kunnen voorzien) en tot meer 
personele inzet vanuit de gemeente. 

Project Gorsselse accommodaties 

 
Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van samenvoeging van de 
Vullerschool en 't Trefpunt in Gorssel. Wanneer de onderzoeksresultaten en de bijbehorende 
financiële consequenties bekend zijn, betrekken we inwoners  en belanghebbenden. Hierna bereiden 
wij een zorgvuldig besluit voor waarbij we alle financiële consequenties meerjarig in beeld brengen. 
Planning hiervoor is het vierde kwartaal 2022. 
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Verduurzaming/modernisering De Beemd 

 
Om het sportcomplex De Beemd te verduurzamen en te moderniseren onderzochten wij, samen met 
het bestuur van De Beemd, een aantal scenario's. Het voorstel voor het meest passende scenario is 
gereed voor besluitvorming door het nieuwe college en raad. De meerjarige financiële consequenties 
(investering, exploitatie en subsidie) zijn hierin opgenomen. De extra structurele lasten van de 
verschillende scenario's variëren tussen € 110.000 en € 330.000 per jaar. Na besluitvorming 
verwerken wij de financiële effecten en leggen dit in de Begroting 2023 aan u voor. 

Toekomst buitenbaden Almen en Gorssel 

 
De huidige zwembaden in Almen en Gorssel hebben het einde van hun levensduur bereikt. De 
Stichting Gorsselse Zwembaden heeft opdracht verstrekt voor een onderzoek naar vervangende 
nieuwbouw van de twee zwembaden in de toekomst. Hierbij is uitgangspunt een kostenefficiënte 
exploitatie van de baden in de toekomst. Zodra de onderzoeksresultaten worden opgeleverd, toetsen 
wij deze vanuit onze rol als eigenaar en subsidiënt van de zwembaden. De gemeentelijke 
beleidskaders betrekken wij hierbij. De consequenties voor investeringen, beheer en exploitatie op 
lange termijn moeten helder zijn voordat wij de  besluitvorming verder voorbereiden. Verschillende 
opties en combinaties van renovatie of nieuwbouw zijn hierbij nog denkbaar. De besluitvorming staat 
gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.  

Herziening Bosbeheerplan 

 
We herzien het bosbeheerplan 2004-2014 voor de bossen op gemeentelijk eigendom. Dit is onderdeel 
van het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Nieuwe ontwikkelingen in het bosbeheer nemen we 
mee, en we besteden aandacht aan biodiversiteit. Ook de meerjarige financiële consequenties van het 
bosbeheer brengen we in beeld. Indien haalbaar en nodig nemen wij de financiële effecten bij het 
proces van de Begroting 2023 mee.  

Invoering woonplaatsbeginsel afgerond en doorontwikkeling Jeugdbescherming 

 
Het nieuwe woonplaatsbeginsel is in het eerste kwartaal van 2022 geheel ingevoerd. Dit vertaald zich 
in 2023 in minderuitgaven voor de 28 jeugdigen die zijn over gegaan naar een andere gemeente. En 
meer uitgaven voor de 9 jeugdigen die aan gemeente Lochem zijn over gedragen. Op dit moment 
gaan we er van uit dat de begroting op dit onderwerp niet hoeft worden aangepast. 
De landelijke hervormingsagenda jeugd is nog niet definitief vastgesteld. De onderhandelingen tussen 
de VNG en het ministerie liggen stil. Dit komt mede door de bezuiniging op eerder toegezegde extra 
middelen. Uiteindelijk komen er wel landelijke ontwikkelingen die regionaal en lokaal vertaald zullen 
moeten worden. welke dat zijn en wat de gevolgen dat heeft is nu nog niet duidelijk. 
Via de Gelderse Verbeteragenda wordt al wel gewerkt aan verbeteringen in de organisatie en de 
uitvoering van de jeugdbescherming. Aanleiding van deze Verbeteragenda ligt in het rapport 
'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uit 
2019.  De Verbeteragenda bestaat uit zogenaamde bouwstenen die ingaan op onder andere 
contracten en basisafspraken, samenwerken en kennisdelen en administreren en monitoren. In deze 
kadernota vragen we extra geld voor de verhoogde tarieven van de jeugdbescherming en voor 
ureninzet van vooral 't Baken. 

GGD,  Yunio en ODA 

 
In 2022/2023 stijgen naar verwachting de kosten van de GGD, Yunio en ODA. Het gaat om de 
volgende zaken: 

 NOG Robuust (GGD): in 2020 en 2021 voerden GGD en 22-regiogemeentes een taken- en 
robuustheidsdiscussie. Die leidde tot het voornemen om op 8 aandachtsgebieden extra 
uitgaven te doen zodat de GGD robuuster wordt. Structureel stijgen de kosten vanaf 2023 met 
€ 15.000. Incidenteel zijn de stijgingen voor 2023  € 26.000, voor 2024 € 17.000 en voor 2025 
€ 11.000. Hierover neemt het Algemeen Bestuur van de GGD op 7 juli 2022 een besluit bij de 
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vaststelling van de begroting 2023. De GGD probeert de kosten voor gemeenten zoveel 
mogelijk te beperken en zet diverse budgetten in als dekking voor de incidentele kosten. 

 Stijging CPB index (GGD):  door de oorlog in Oekraïne stijgen landelijk de kosten. Als er een 
financieel nadeel ontstaat, nemen we dit mee in de Bestuursrapportage 2022.    

 Yunio maakt meer kosten dan begroot. Dit komt door extra werkzaamheden voor 
vluchtelingen. Als er een financiële mutatie uit voorkomt nemen we dit mee in de 
Bestuursrapportage 2022. 

 De ODA heeft ook te maken met stijgende kosten voor 2022 en 2023. Onze bijdrage voor 
2022 stijgt met € 18.000 door met name hogere loonkosten. Voor 2023 en verder stijgt onze 
bijdrage met € 130.000 door met name de Omgevingswet die voor extra taken zorgt. Of we 
voor deze extra taken financiële compensatie krijgen is onderwerp van discussie met het Rijk. 
Afhankelijk van het besluit van het AB op 4 juli 2022 verwerken we dit in de 
Bestuursrapportage 2022. 

Krediet aankoop gronden Wvg locaties 

 
Bij de begroting voor 2022 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van locaties voor 
woningbouw waarop Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is gevestigd. 
De eerste gronden worden aangeboden. Bij het aanbieden van gronden volgen wettelijke termijnen 
waarbinnen een gemeente moet reageren. Voor komende jaren is zeer waarschijnlijk aanvullend 
krediet nodig. Bij de behandeling van de begroting voor 2023 kunnen we in beeld brengen welk deel 
van het krediet nog resteert en welke aanvulling van het krediet nodig is voor 2023 en verder. 
Doel is om gronden te verwerven waarop woningbouw kan worden gerealiseerd. Door het aankopen 
van gronden heeft de gemeente meer regie op de woningbouwplannen. De aankoopkosten zullen 
worden verwerkt in de grondexploitaties. 

Cofinanciering Starterslening vervallen 

 
Sinds november 2020 heeft de Provincie de gemeentelijk Starterslening voor 50% meegefinancierd. 
Het budget van de Provincie is volledig benut. De regeling is per 14 maart 2022 gestopt. Dit betekent 
dat nieuwe aanvragen voor startersleningen weer volledig ten koste van ons eigen budget gaan.  Er 
zit nog voldoende budget in het Startersfonds. Er is nu geen aanleiding om bij te storten.   

Budget Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) -Toekomstbestendig wonenlening 

 
De Toekomstbestendig wonenlening is een succes.  In de eerste twee maanden zijn al 9 leningen 
verstrekt voor in totaal ongeveer € 100.000.  Een mogelijke verklaring is dat mensen willen investeren 
in duurzaamheidsmaatregelen nu de energieprijzen sterk stijgen. We verwachten dat in de loop van 
2022 het budget volledig benut is. Aan de raad wordt dan gevraagd om bijstorting in het fonds.   

Stijging personeelskosten 

 
Door diverse ontwikkelingen zien we een stijging van de salariskosten van ambtelijke personeel en 
inhuur (extern) personeel. 
De extreme krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan specialistische functies leidt ertoe dat wij 
vacatures steeds moeilijker kunnen invullen. Om het werk toch gedaan te krijgen huren we personeel 
in. De hogere kosten van inhuur moeten gedekt worden uit het bestaande personeelsbudget. De extra 
ambtelijke inzet voor coronacrises en nu de Oekraïnecrisis stuwen de personeelskosten ook op. 
Bovendien hebben we te maken met een hoger ziekteverzuim waarvan de gevolgen, door de inzet 
van extern personeel, worden opgevangen. Nieuwe taken die op ons afkomen betekenen vaak ook 
meer inzet van personeel. De verwachting is dat wij de stijgende personeelskosten niet volledig 
kunnen dekken met de bestaande middelen. 
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Onzekerheden door prijsstijgingen 

 
Door de landelijke en wereldwijde ontwikkelingen zijn er onzekerheden over kosten en leveringen. We 
zullen in onze Begroting 2023 rekening moeten houden met te verwachten prijsverhogingen voor 
nieuwe projecten en contracten. Een voorbeeld is prijsstijgingen van brandstof en materialen. Het is 
nog te vroeg om hier concreet invulling aan te geven. In de begroting 2023 komen we hier op terug. 
Voor 2022 gaat het met name over lopende projecten en contracten. Wij zijn intern bezig met het 
handelingskader hoe om te gaan met voorstellen van leveranciers voor tussentijdse prijsverhogingen. 
Hiervoor is het uitgangspunt dat wij op dit moment niet meegaan in extra prijsverhogingen. Als er in 
een overeenkomst een prijsindexcijfer is opgenomen dan houden we dat indexcijfer aan.  De gevolgen 
voor de huidige contracten proberen we te  sturen door het handelingskader. Als er toch een 
financieel nadeel uit voortkomt nemen we dit mee in de Bestuursrapportage 2022. 

Beslispunt hoofdstuk 2 

Beslispunt 2:     
Kennisnemen van de ontwikkelingen nieuw beleid en deze betrekken bij het opstellen van de 
Begroting 2023. 
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HOOFDSTUK 3 FINANCIEEL KADER 
 
Gemeenten zitten momenteel financieel in een onzekere situatie. Het vorige kabinet schoof 
verschillende besluiten voor zich uit. Besluiten over (de afschaffing van) de opschalingskorting, de 
uitspraken van de arbitragecommissie rond de Jeugdzorg, het verplicht gestelde WMO-
abonnementstarief en een besluit over de daadwerkelijke effecten en het moment van invoering van 
de herijking van het Gemeentefonds. 
Vervolgens verscheen het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. In zijn algemeenheid is zichtbaar 
dat het kabinet verder doorzet op de eerder ingezette lijn van fondsen en incidentele financiering, 
specifiek gericht op de regeerperiode van het kabinet zelf (2022-2025). Dit staat op gespannen voet 
met de eis van een meerjarig sluitende begroting waar gemeenten jaarlijks aan moeten voldoen. Voor 
de eerste jaren tot en met 2025 lijkt het regeerakkoord meer bestedingsruimte te bieden. Voor die 
jaren is de opschalingskorting bevroren. En is sprake van een hoger accres op basis van de 
indicatieve bedragen uit de startnota. Maar dat kan nog gaan schuiven bij de meicirculaire van het 
Gemeentefonds. 
Voor 2026 wordt de financiële ruimte minder gunstig. Zo wordt vanaf 2026 de opschalingskorting 
opnieuw doorgevoerd. En neemt het accres van de algemene uitkering fors af als gevolg van het 
eenzijdig stopzetten van de normeringssystematiek (samen ‘trap op – trap af’). Daarbij gaat 
onderzocht worden of een vergroting van het lokaal belastinggebied vanaf 2026 een alternatief kan 
zijn. 
 
De VNG uitte op meerdere momenten haar zorgen over de financiële situatie van gemeenten. Met als 
gevolg dat gemeenten niet meer in staat zijn hun bijdrage te leveren aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen voor hun inwoners. Inwoners die bijvoorbeeld te maken krijgen met 
zaken als krapte op de huizenmarkt, een (kostbare) omschakeling naar andere energievormen, 
oplopende inflatie en een steeds krapper voorzieningenniveau. 
Op dit moment (begin mei) is een extern procesbegeleider benoemd om in een contourennota 
oplossingen aan te dragen voor een meer stabiele financieringssystematiek. 
De uitkomst van de meicirculaire van het Gemeentefonds is het eerstvolgende moment dat bepalend 
is voor ons toekomstig financieel kader. Op het moment van opstellen van de Kadernota 2023 is de 
meicirculaire nog niet verschenen. Wij verwachten deze eind mei. Wij informeren de gemeenteraad 
met een afzonderlijk memo over de uitkomst. Ook om reden van hiervoor geschetste onzekerheden 
beperkt de Kadernota 2023 zich tot het onvermijdelijk nieuw beleid en de financiële gevolgen van de 
continuering van de bedrijfsvoering. 
De meicirculaire betrekken wij bij het opstellen van de Begroting 2023. Naar verwachting is met de 
meicirculaire ook meer bekend over het financieel resultaat van de herijking van het Gemeentefonds. 
Dit zou voor Lochem voorlopig een structureel voordeel van circa € 7 ton per jaar betekenen. Dit 
resultaat wijzigt nog vanwege de actualisatie van landelijke cijfers. Voor de invoering geldt een 
ingroeipad, het eerste jaar is het resultaat gemaximeerd op € 7,50 per inwoner, daarna € 15 per 
inwoner. 
 
Een ander onderwerp waar de meicirculaire meer inzicht geeft, is de ontwikkelingen in de prijs- en 
loonindexatie. Met deze kadernota verwerken we de indexatie van de stelpost lonen en prijzen op 
basis van de septembercirculaire. Bij het opstellen van de Begroting 2023 actualiseren we deze op 
basis van de meeste recente rijksinformatie in de meicirculaire. 
 
Het financieel vooruitzicht is voor 2023 structureel sluitend 
Deze kadernota geeft inzicht in wat nu beschikbaar is aan geld en laat zien wat nodig is aan 
activiteiten. Dit zijn de onvermijdelijke activiteiten nieuw beleid (Hoofdstuk 1) en de onvermijdelijke 
bijstellingen ter continuering van de bedrijfsvoering (bijlage 1). Daarmee is de kadernota, in afwachting 
van het nieuwe coalitieakkoord, beperkt in het nieuw beleid. Bij het opstellen van de Begroting 2023 
betrekken wij het nieuw beleid uit het coalitieakkoord en de ontwikkelingen (Hoofdstuk 2) in de 
integrale afweging. 
Het jaar 2023 is structureel sluitend. Dat wil zeggen dat daar de structurele baten hoger zijn dan de 
structurele lasten. Op basis van de wettelijke voorschriften moet minimaal de begroting voor het 
volgende jaar (2023) structureel in evenwicht zijn. Met de huidige doorkijk in deze kadernota voldoen 
wij daaraan. De Provincie Gelderland betrekt ook de status van de taakstellingen bij het financieel 
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toezicht. Met deze kadernota geven wij een update van de taakstellingen. 
 
Vanaf 2024 zijn er tekorten. Dit wordt inzichtelijk door de saldi exclusief de incidentele baten en lasten. 
Hiermee blijven de structurele lasten en baten over. De financiële doorkijk laat zien dat voor de jaren 
2024 – 2026 de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten. 
Het meerjarenoverzicht met de incidentele baten en lasten ziet u in bijlage 3. 
 
Voortgang taakstellingen lichten wij toe 
In eerdere begrotingen namen wij verschillende taakstellingen op. Financieel zijn deze verwerkt. Om 
de haalbaarheid inzichtelijk te maken, lichten wij de inhoudelijke voortgang toe. Bijlage 2 geeft inzicht 
in de voortgang. De maatregelen die inhoudelijk zijn gerealiseerd, markeren wij met een vinkje. Deze 
taakstellingen nemen we een volgende keer niet meer op in de het voortgangsoverzicht. 
De financiële positie na verwerking van de activiteiten nieuw beleid en de financiële mutaties voor de 
continuering van de bedrijfsvoering in deze kadernota ziet er zo uit: 
  
  
bedragen x €     - = nadeel  

 2022 2023 2024 2025 2026  

Saldo -1.898.000 -673.000 -293.000 704.000   

Moties en amendementen Kadernota 2022 -40.000 -10.000 260.000 260.000   

 -1.938.000 -683.000 -33.000 964.000   

Onttrekkingen aan Algemene Reserve voor dekking begrotingstekort:       

Begroting 2021 1.459.000 827.000 278.000    

Kadernota 2022 439.000      

Saldo Kadernota 2022 na moties en amendementen -40.000 144.000 245.000 964.000   

Bestuursrapportage 2021 1.160.000 405.000 2.000 -722.000   

Saldo 1.120.000 549.000 247.000 242.000 242.000  

Aanvullend nieuw beleid -241.000 -75.000 -115.000 -115.000 -115.000  

Terugdraaien onttrekking AR voor dekking begrotingstekort -439.000 - - - -  

Moties en amendementen Begroting 2022 -170.000 -100.000 - - -  

Saldo Begroting 2022 (na moties en amendementen) 270.000 374.000 132.000 127.000 127.000  

Besluiten gemeenteraad met financiële gevolgen:       

Raadsvergadering 29-11-2021:       

Aanvullend krediet nieuwbouw scholen Laren  249.000 249.000 -72.000 -72.000  

Raadsvergadering 31-1-2022:       

Extra capaciteit voor invoering omgevingswet -162.000 -216.000 -216.000 -216.000 -216.000  

Openbare toiletvoorziening voor mindervaliden Stadshuus  -3.000 -3.000 -3.000 -3.000  

Raadsvergadering 14-2-2022:       

Ontwerp herinrichting openbare ruimte Markt Lochem  -6.000 -6.000 -6.000 -6.000  

Tablets beschikbaar stellen raadsperiode 2022-2026  -15.000 -15.000 -15.000 -15.000  

 108.000 383.000 141.000 -185.000 -185.000  

Kadernota 2023:       

Activiteiten nieuw beleid (hoofdstuk 1) -309.000 -479.000 -475.000 -433.000 -685.000  

Financiële mutaties (bijlage 1) 1.283.000 230.000 97.000 235.000 527.000  

Saldo Kadernota 2023 1.082.000 134.000 -237.000 -383.000 -343.000  

Saldo van incidentele baten en lasten 479.000 -69.000 -31.000 127.000 105.000  

Structureel begrotingssaldo 1.561.000 65.000 -268.000 -256.000 -238.000  

       

 

Wij blijven de algemene reserve meerjarig inzetten 
Ons financieel beleid is er op gericht om de inzet van de algemene reserve voor het afdekken van 
begrotingstekorten te beperken. Uiteraard is de algemene reserve beschikbaar om tegenvallers in de 
begroting op te vangen. Dit geeft in de regel de tijd om tekorten met structurele maatregelen op te 
vangen. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 dekten wij de tekorten met een onttrekking aan de 
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algemene reserve. Deze onttrekkingen zij nu nog steeds nodig om de incidentele tekorten op te 
vangen. 
Bijlage 4 geeft het meerjarig overzicht van alle verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de 
algemene reserve en onze bestemmingsreserves. 

Beslispunten hoofdstuk 3 

Beslispunt 3:  
Instemmen met: 
a.     het bijstellen van de begroting met alle incidentele en structurele financiële wijzigingen uit bijlage 
1. 
b.    het wijzigen afschrijvingstermijn ondergrondse containers van 15 jaar naar 10 jaar 
c.     het beschikbaar stellen van de volgende ICT kredieten met betrekking tot de nieuwe jaarschijf 
2026: 
- Hardware 2026 - krediet € 400.000 
- Switches 2026 - krediet € 25.000 
Beslispunt 4: 
Kennisnemen van de voortgang invulling taakstellingen (bijlage 2). 
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HOOFDSTUK 4 BEGROTINGSRICHTLIJNEN 2023 
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Begrotingsrichtlijnen 2023     

Tussentijdse raadsvoorstellen met 
financiële gevolgen (drie O's) 

Tussentijdse raadsvoorstellen met financiële gevolgen komen alleen in 
aanmerking als die voldoen aan de drie O’s van onvoorzien, onvermijdelijk 
en onuitstelbaar. 

   

Zwart blokje (investeringen) In het investeringsplan bij de begroting staan de nieuwe activiteiten met 
bijbehorende kosten. In dit investeringsplan kan achter de activiteit een 
zogenaamd 'zwart blokje' staan. Dit betekent dat bij de vaststelling van de 
begroting inclusief het investeringsplan het budget van die activiteit meteen 
beschikbaar is. Er volgt op een later moment geen afzonderlijk 
raadsvoorstel meer om budget beschikbaar te stellen. 

   

Doorlooptijd kredieten De doorlooptijd van een krediet voor een investering is maximaal drie jaar. 
Tenzij aantoonbaar sprake is van bijzondere omstandigheden. 

   

Berekening kosten vaste formatie Op diverse momenten brengen wij kosten voor formatie in beeld. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn bij een voorstel tot uitbreiding. De kosten bepalen wij door 
uit te gaan van de verwachte inschaling inclusief de werkgeverslasten. Dit 
bedrag verhogen wij met de kosten voor overhead. Overheadkosten zijn 
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. Dit zijn onder andere kosten voor 
ondersteunende diensten, huisvestings- en ict kosten. Voor de overhead 
rekenen wij een vast bedrag van  
€ 18.000 per fte. 

   

Indexatie exploitatiebudgetten en 
reserves 

Het percentage voor indexatie baseren wij op gegevens uit de 
gemeentefondscirculaire van september 2021. Op basis van deze 
reguliere methodiek is het indexatiepercentage voor onze exploitatie 2023 
1,5%. Dit percentage gebruiken we voor aanpassing van de 
exploitatiebudgetten en reserves. 
Door de landelijke en wereldwijde ontwikkelingen zijn er vele 
onzekerheden. Bij het opstellen van de Begroting 2023 beoordelen wij of 
het percentage afdoende is voor de te verwachten stijging van kosten. 

   

Indexatie loonkosten De laatst afgesloten CAO loopt van 1-1-2021 tot 1-1-2023. Deze is 
verwerkt in het budget salarissen.Het verwachte percentage voor onze 
exploitatie 2023 en volgende jaren is gemiddeld 2%. Dit percentage is 
gebaseerd op ramingen in de gemeentefondscirculaire september 2021. 

   

Indexatie subsidies Het percentage waarmee we subsidies verhogen is gelijk aan het laatst 
bekende Consumentenprijsindexcijfer (CPI) over een heel jaar. Het 
percentage voor 2023 bedraagt 2,7% (= CPI 2021). 

   

Indexatie tarieven De belastingen en tarieven verhogen met 1,8%. Dit percentage is een 
combinatie van de verwachte loon- en prijsstijging bij de overheid. Het 
percentage is gebaseerd op de gemeentefondscirculaire van september 
2021. 

   

Rentepercentage investeringen De rekenrente bij investeringen is 0,5%.    

Rentepercentage 
vennootschapsbelastingplichtige 
activiteiten 

Voor de kostprijsberekening bij de jaarwinstbepaling van activiteiten die 
vennootschapsbelastingplichtig zijn bedraagt het rentepercentage 1,25 %. 
Dit percentage wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde 
rentepercentage van de bestaande leningportefeuille, naar verhouding 
vreemd vermogen/totaal vermogen per balansdatum aan het begin van het 
betreffende boekjaar. 

   

Gemeentefonds circulaires 
verwerken 

De belangrijkste mutaties in het Gemeentefonds maakt het rijk bekend via 
circulaires in mei en september. We verwerken de financiële uitkomst van 
de meicirculaire in de Bestuursrapportage (najaar) van het lopende jaar. 
De financiële uitkomst van de septembercirculaire verwerken wij in de 
Kadernota van het volgende jaar. 

   

Taakstellende uren uitgangspunten Bij de voorbereiding en uitvoering van investeringen en grondexploitaties 
zetten wij interne uren in. Dit houdt in dat wij het investeringsbedrag 
inclusief de benodigde interne uren ramen. Hierdoor ontstaat het voordeel 
dat deze salarislasten niet meer op de reguliere begroting drukken. Wij 
ramen hiervoor € 675.000 structureel lagere lasten in de begroting. 

   

Meerjaren Prognose 
Grondexploitaties 

Jaarlijks nemen wij een geactualiseerd overzicht op van de wijzigingen in 
baten en lasten van de grondexploitaties conform de Notitie ‘Grondbeleid 
in begroting en jaarstukken’ van de commissie BBV. 

   

Aantal inwoners (per 1 januari) 2023 2024 2025 2026 

 34.150 34.250 34.350 34.450 

 We gaan uit van een toename van 100 inwoners per jaar. Dit is gebaseerd 
op 33.948 inwoners per 1-1-2021 en het verloop over de afgelopen 15 jaar. 

   

Woningvoorraad (per 1 januari) 2023 2024 2025 2026 

 15.436 15.566 15.696 15.826 
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 Het aantal woningen is gebaseerd op de gegevens die gebruikt worden 
voor de berekeningen binnen het gemeentefonds. Voor de toename van 
het aantal woningen is een inschatting gemaakt op basis van de 
planningslijst woningbouw. 

   

     

     

     

 

Beslispunt hoofdstuk 4 

Beslispunt 5: 
Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2023. 
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HOOFDSTUK 5 BESLISPUNTEN 
 
Beslispunt 1:     
Instemmen met: 
a.   het beschikbaar stellen van het budget nieuw beleid voor het jaar 2022 inclusief de meerjarige 
gevolgen. Het gaat om de volgende activiteiten: 
              

              

    Activiteiten Nieuw Beleid 2022          

  Bedragen in €            

              

  Nr. Progr. Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 S / I    

  1 0 Ondersteuning project Westerbork 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 S    

  2 0 Ondersteuning project Stolpersteine 20.000     I    

  3 0 Continueren bestuursondersteuner 64.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S    

  4 1 Uitvoeren audit Wet politie gegevens 13.000    13.000 S    

  9 5 Uitvoering motie 100% herplanten gekapte laanbomen 
 (materiaal en aanleg) 

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 S    

  11 6 Kwaliteitsslag Jeugdhulp 74.000 147.000 147.000   I    

    Dekking stelpost Jeugdhulp -74.000 -147.000 -147.000   I    

  12 6 Jeugdhulp maatwerk 39.000 77.000 77.000   I    

    Dekking stelpost Jeugdhulp -39.000 -77.000 -77.000   I    

  13 6 Wmo Uitvoeringskosten 48.000 95.000 95.000 95.000 95.000 S    

  14 6 Extra benodigde inzet voor de invoering  
van Persoons Gebonden Budget 2.0: 

     S    

    -formatie 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 S    

    -inzet voor invoering 4.000 23.000    I    

  15 6 Extra groep Inburgering 26.000     I    

    TOTAAL nieuw beleid 219.000 258.000 235.000 235.000 248.000     

              

              

              

 
 
b.    de activiteiten nieuw beleid 2023 en verder opnemen in de Begroting 2023. Beschikbaarstellen 
van budget vindt plaats bij de vaststelling van de Begroting 2023. Dit zijn: 
  
               

               

    Activiteiten Nieuw Beleid 2023           

  Bedragen in €             

               

  Nr. Progr. Activiteit Invest. Afschr. termijn 2023 2024 2025 2026 S / I    

  5 2 Realiseren rondweg Lochem (inhuur)   68.000 68.000   I    

  7 4 Nieuwbouw Rank/Vennegotte 4.281.000 40    129.000 r+a    

  8 4 Nieuwbouw Vullerschool  3.674.000 40    110.000 r+a    

    TOTAAL nieuw beleid   68.000 68.000 0 239.000     

               

               

               

 
 
Beslispunt 2:     
Kennisnemen van de ontwikkelingen nieuw beleid en deze betrekken bij het opstellen van de 
Begroting 2023. 
Beslispunt 3:  
Instemmen met: 
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a.     het bijstellen van de begroting met alle incidentele en structurele financiële wijzigingen uit bijlage 
1. 
b.    het wijzigen afschrijvingstermijn ondergrondse containers van 15 jaar naar 10 jaar 
c.     het beschikbaar stellen van de volgende ICT kredieten met betrekking tot de nieuwe jaarschijf 
2026: 
- Hardware 2026 - krediet € 400.000 
- Switches 2026 - krediet € 25.000 
Beslispunt 4: 
Kennisnemen van de voortgang invulling taakstellingen (bijlage 2). 
Beslispunt 5: 
Instemmen met de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2023. 
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BIJLAGE 1 - FINANCIËLE MUTATIES 
 



 
 

40 

    Bedragen in € 

     - = nadeel 

Onderwerp en toelichting 2022 2023 2024 2025 2026 

Autonome ontwikkelingen      

      

Programma 0 Bestuur en ondersteuning      

Toename loonkosten door vierde wethouder -67.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 

Het coalitieakkoord van GB, VVD en MML gaat uit van de benoeming van vier 
wethouders. Dit betekent dat het huidige aantal van drie wethouders met één 
wordt uitgebreid. De structurele meerkosten bedragen in 2022 € 67.000 en 
vanaf 2023 € 115.000. 

     

      

Accountantskosten -15.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 

Wij maken structureel hogere accountantskosten door corona en de toename 
van het aantal SiSa-regelingen (specifieke uitkeringen van het rijk). 

     

      

Naturalisatie - leges 20.000     

Naturalisatie - kosten -10.000     

In 2021 nam het aantal aanvragen om naturalisatie sneller toe dan verwacht. 
Corona en de toenemende maatschappelijke onzekerheid kan hier een oorzaak 
voor zijn geweest. De verwachting is dat ook in 2022 het aantal aanvragen 
hoger ligt dan wij eerder dachten. Dit betekent een toename in zowel de lasten- 
als de batenkant. Omdat dit een tijdelijk effect kan zijn, gaan we voorlopig uit 
van een incidentele aanpassing van het budget. 

     

      

Bijdrage Tribuut 69.000 -16.000 -13.000 -8.000  

Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2021 heeft het bestuur van Tribuut een 
besluit genomen over de reserves. Er is besloten om een deel uit te keren aan 
de gemeentes en een deel te reserveren om eventuele risico’s op te kunnen 
vangen. Samen met de uitkering van het positieve resultaat over 2021 betekent 
dit een incidenteel voordeel van €69.000 in 2022. 
Door de geactualiseerde verdeelsleutels stijgt de bijdrage aaan Tribuut in de 
jaren 2023-2025. 

     

      

Meerjaren onderhoudsplan 2018-2022 (MOP)     -38.000 

Met de vaststelling van het MOP 2018-2022 heeft de raad ingestemd met de 
meerjarenprognose. Elk jaar komt er een jaarschijf bij. In 2022 leggen wij een 
geactualiseerd MOP aan de raad voor. 

     

      

Uitvoeren actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) -45.000     

In 2022 actualiseren wij het meerjaren onderhoudsplan van de gemeentelijke 
objecten. Hiervoor huren wij expertise in, daarvoor is incidenteel € 45.000 aan 
inhuurbudget nodig. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de opdracht is al 
verstrekt. 

     

      

Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -14.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 

      

Programma 1 Veiligheid      

Evenementen - leges -35.000     

De geraamde opbrengsten komen vanuit een lopende taakstelling. Deze 
taakstelling ontstond door het aanbrengen van differentiatie in de tarieven voor 
evenementen. Insteek is om een onderscheid te maken naar de grootte en de 
impact van een evenement. De aanpassing van de leges hangt samen met de 
aanpassing van het evenementenbeleid. Het evenementenbeleid is nog niet 
aangepast en daarmee de leges ook nog niet. Ook besloot de raad in 2021 de 
leges niet aan te passen vanwege corona. Een stijging van de tarieven in een 
lastige tijd voor ondernemers vond men niet gepast. De taakstelling is dit jaar 
dus niet haalbaar. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 35.000. 

     

      

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat      

Zwerfvuilprojecten  16.000 16.000 16.000 16.000 

Bijdrage Afvalfonds m.b.t. Project Inspanning Zwerfafval 2013-2022  -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 

Afvalstoffenheffing  24.000    

Bijdrage op basis van “Besluit regeling voor uitgebreide producenten 
verantwoordelijkheid” 

  24.000 24.000 24.000 
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De raamovereenkomst verpakkingen vervalt per 31 december 2022. Hiermee 
vervalt de vergoeding die wij op grond van deze overeenkomst voor incidentele 
zwerfvuilprojecten ontvangen. Vanaf 1 januari 2024 ontvangen wij op grond van 
het  “Besluit regeling voor uitgebreide producenten verantwoordelijkheid” een 
vergoeding voor de opruimkosten van zwerfvuil. In 2023 ontvangen wij dus geen 
vergoeding voor zwerfvuilprojecten. Wij vinden het belangrijk om in het 
overbruggingsjaar 2023 de vele zwerfvuilvrijwilligers te kunnen blijven faciliteren. 
De kosten hiervoor dekken wij éénmalig uit de afvalstoffenheffing. Vanaf 2024 
dekken wij deze kosten uit de nieuwe vergoeding. 

     

      

Uitvoering Havenbedrijfsplan 2022-2025 (bijdrage) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

In het vastgestelde Bedrijfsplan 2022-2025 (november 2021) is jaarlijks een 
bedrag op genomen van € 68.000 t/m 2025 voor deelname aan de Port of 
Twente. Daarmee worden zowel de organisatorische kosten, inzet 
havenmeester als de in het plan opgenomen werkzaamheden betaald.  In 
afwachting van het nieuwe bedrijfsplan was dit bedrag voor 2022 als aanname 
op € 53.000 gesteld en moeten we dus tot € 68.000 bijstellen. 

     

      

Project ontmoeting op het marktplein -30.000     

Met dit project willen we een ontmoetingsplek creëren op het marktplein in 
Lochem. Het hoofddoel is het creëren van spontane ontmoeting voor kinderen, 
jongeren en ouders/verzorgers in de openbare ruimte. Daarbij integreren we 
doelen vanuit duurzaamheid, ontmoeting en jeugdeducatie. Betrokken partners 
zijn het netwerk Lochemse Mama’s en Lochem Energie. De kosten stellen we 
voor te dekken uit de bestemmingsreserve corona. We geven hierdoor invulling 
aan het herstel en perspectief van de impact van  corona op de jeugd. 

     

      

Programma 3 Economie      

De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) 2021-
2023 

-62.000 -61.000    

Subsidie provincie Gelderland en EU-ELFPO (Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling) 

57.000 57.000    

Bijdrage gemeente Zutphen, Bronckhorst en Lochem (budget project innovatie 
coöperatie) 

5.000 4.000    

Dit nieuwe project is het vervolg op het voorgaande POP3 project “Korte Ketens 
in Lochem, Bronckhorst en Zutphen”. Het samenwerkingsverband, bestaande uit 
de gemeente Lochem Bronckhorst, Zutphen, Landwinkel & Bloembinderij "De 
Winde" | Mosterdmakerij, Camping en Veebedrijf de Braakhekke, Versboerderij 
Daalwiek, en Vereniging Streekproducten Achterhoek-Liemers (VSA), gaat de 
bestaande korte ketens in Lochem, Bronckhorst en Zutphen in de context van 
de hele Achterhoek professionaliseren. Wij doen dit door een Achterhoekse 
productbeleving neer te zetten. Dit willen we bereiken door het gezamenlijk 
formuleren van een op innovatie gericht projectplan én via de uitvoering van één 
(of meerdere) innovatieprojecten. Deze richten zich op zowel de vraagzijde als 
de aanbodzijde. 
Het voortraject heeft aangetoond dat, ondanks het enthousiasme, het 
afzetpotentieel niet wordt benut vanwege een versnipperde aanpak van de afzet 
en verwerking, samenwerking en een gebrek aan kennis. 
Dit alles heeft tot doel om een duurzame verwerking en afzet van lokale 
Achterhoekse producten via boerderijwinkels te realiseren. 

     

      

Forensenbelasting 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 

Park de Lochemse Berg, Resort de Achterhoek en De Vlinderhoeve zijn nog 
steeds in ontwikkeling. Hierdoor steeg het aantal forensen in 2020 en 2021. De 
stijgende lijn zet waarschijnlijk in 2022 ook nog door, maar minder dan de 
voorgaande jaren. 

     

      

Subsidie Provincie Gelderland centrummanagement 14.000     

We ontvingen een subsidie uit de provinciale regeling Steengoed benutten, voor: 
I.  Sterkere functie en rol van de LOV door groter draagvlak bij niet aangesloten 
leden die waarde gaan leveren. 
II. Versterking van de positie van de warenmarkt als gewaardeerd onderdeel van 
de binnenstad. 

     

      

Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

      

Programma 4 Onderwijs      

Projectgelden uit Regio stedendriehoek 15.000     
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We ontvangen nog € 15.000 voor projectgelden Jeugdhulp in de school vanuit 
Regio Stedendriehoek. Eenmalig voor 2022. 

     

      

Leerplichtkwalificatie 30.000     

Wij ontvangen via de gemeente Zutphen een bedrag uit het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt- regio Stedendriehoek. Dit bedrag is voor uitvoering van de 
kwalificatieplicht in Lochem. Het bedrag over 2021 was op peildatum afsluiting 
boekjaar nog niet ontvangen, maar hebben we ontvangen in 2022. Hier staan 
geen extra uitgaven in 2022 tegenover. Incidenteel voordeel. 

     

      

Plus OV  157.000 115.000 74.000 28.000 

PlusOV (de regionale vervoersorganisatie) heeft een begroting 2023-2026 
opgesteld. Er is gekeken naar de verwachte ontwikkeling van het aantallen 
leerlingen en de vervoerskosten voor de komende jaren. Deze prognose wijkt af 
van eerdere jaren. Dit komt omdat het aantal vervoersbewegingen op een lager 
niveau zitten dan voorheen.    
De gemeentelijke begroting sluiten we met deze mutatie aan bij de begroting 
van PlusOV. 
De begroting van PlusOV kan in de toekomst veranderen, bijvoorbeeld als de 
stijgende brandstofprijzen en inflatie leiden tot andere indexeringen. We zullen 
dan op dat moment opnieuw de gemeenteljke begroting hierop aanpassen. 

     

Plus OV verwacht dat 80% van het Vraagafhankelijk vervoer van voor coronatijd 
wordt hervat in 2022. dit betekent een lagere ontvangst van de eigen bijdrage in 
2022. 

-10.000     

Plus OV heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld. In de vastgestelde jaarrekening 
is het akkoord met één van de vervoerders over een langlopend juridisch geschil 
over routegebonden vervoer verwerkt en er is een lagere continuïteitsbijdrage 
toegekend. 
Dit betekent voor ons een extra uitgave van € 92.000 voor de afwikkeling van 
het juridisch geschil en een voordeel van € 62.000 door een lagere 
continuïteitsbijdrage. 

-30.000     

      

Nationaal Programma Onderwijs -134.000 -134.000 -134.000 -67.000  

Bijdrage Rijk 134.000 134.000 134.000 67.000  

Wij ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) van € 469.000 voor 
het Nationaal Programma Onderwijs. Deze gelden geven wij uit aan activiteiten 
op de volgende vier actielijnen: 1) sport, bewegen en gezonde leefstijl, 2) 
taalontwikkeling, 3) emotioneel welbevinden en 4) versterken van de lokale 
zorgstructuur op scholen.  De uitgaven worden gedaan in de jaren 2022 tot en 
met juli 2025. 

     

      

Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000    -6.000  

      

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie      

Onderhouden areaaluitbreiding openbare ruimte     -20.000 

Met de vaststelling van de Kadernota 2017 is door de raad ingestemd met het 
jaarlijks verhogen van het onderhoudsbudget voor openbare ruimte met € 
20.000 vanwege areaaluitbreiding. Elk jaar komt er een jaarschijf bij. 

     

      

Grote bouw- en verbouwprojecten -75.000     

Voor de uitvoering van diverse bouw- en verbouwprojecten (zwembaden Almen/ 
Gorssel, accommodaties kern Gorssel en verduurzaming de Beemd) is er de 
afgelopen periode externe expertise ingehuurd. Al deze projecten komen in het 
3e of 4e kwartaal naar de raad. Om de expertise te behouden en de lopende 
projecten af te maken c.q. de daaruit voortvloeiende nieuwe projecten weer op 
te starten, wordt de externe inhuur verlengd tot het einde van het jaar. 

     

      

Klompenpaden -20.000 -20.000    

Subsidie klompenpaden Provincie (Vitaal Gelderland) 20.000 20.000    

Afronding realisatie klompenpaden Laren in jaar 2022 en Harfsen in jaar 2023. 
Kosten worden gedekt door provinciale subsidie. 

     

      

Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

      

Programma 6 Sociaal Domein      

Opvang vluchtelingen Oekraïne in het Fletcherhotel de Scheperskamp -
1.400.000 
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Opvang vluchtelingen Oekraïne voorlopig werkbudget -300.000     

Dekking rijksmiddelen 1.700.000     

In het kern Gemeentelijk Beleidsteam Oekraine (GBT) stemden we in met de 
opvang van vluchtelingen in Fletcherhotel de Scheperskamp. Dit was nodig om 
snelheid te maken onder de huidige omstandigheden. Daarnaast vragen wij 
werkbudget om opvang op andere locaties mogelijk te maken. Wij gaan ervan 
uit dat deze uitgaven worden gedekt door een rijksbijdrage. 
B&W besluit 5-04-2022 

     

      

Uitvoering administratie Participatiewet -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 

De uitvoering van de financiële administratie voor de Participatiewet is een 
wettelijke taak van 't Baken en is gekoppeld aan het ICT-systeem. Deze taak 
was tot 1 juni 2021 bij gemeente Zutphen belegd. Vanaf 1 juni 2021 maken wij 
gebruik van het systeem CSam. Dit heeft ’t Baken in eigen beheer. Bij de 
overgang naar CSam is geen budget opgenomen voor deze taak. Het gaat om 
structureel 0,22 fte. 

     

      

Energietoeslag -800.000     

Door het college is besloten dat er € 800.000 beschikbaar komt voor een 
eenmalige energietoeslag voor minima ter hoogte van € 800 per huishouden. 
We gaan hierbij in eerste instantie uit van 1.000 huishoudens die hier gebruik 
van gaan maken. Er kan meer of minder gebruik worden gemaakt van de 
regeling. Via de meicirculaire krijgt de gemeente geld voor deze regeling. Er is in 
totaal € 679 miljoen beschikbaar. De verdeling gaat via de systematiek van de 
bijzondere bijstand. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel geld de 
gemeente Lochem krijgt. 
B&W besluit 29-03-2022 

800.000     

      

Uitvoering administratieve werkzaamheden Persoons Gebonden Budget  -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 

SDO Support voert werkzaamheden voor ’t Baken uit, waaronder 
administratieve werkzaamheden in het PGB proces voor Wmo en Jeugd. Deze 
werkzaamheden gaat ’t Baken vanaf 1 januari 2023 zelf uitvoeren, waardoor het 
PGB proces efficiënter verloopt. Het contract met SDO Support wordt met € 
12.000 verlaagd. De werkzaamheden kosten structureel 0,21 fte. 

 12.000 12.000 12.000 12.000 

      

Stichting Welzijn Lochem -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

In de afgelopen jaren is voor de verhoging van de subsidie Stichting Welzijn 
Lochem (SWL) uitgegaan van de gemeentelijke indexering. SWL is 
geconfronteerd met hogere loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO. 

     

      

Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Met een sociaal medische indicatie kunnen we ouders/gezinnen tijdelijk 
ontlasten door een tegemoetkoming te verstrekken in de kosten voor de 
kinderopvang. Dit doen we voor ouders/gezinnen die geen aanspraak kunnen 
maken op de landelijke kinderopvangtoeslag. Door kinderen tijdelijk naar de 
kinderopvang te laten gaan, kan met de ouders gewerkt worden aan de 
oplossing van ervaren problematiek, zoals lichamelijke, psychische of sociale 
problemen. 
   
In de Bestuursrapportage 2020 namen we hiervoor incidenteel € 70.000 
aanvullend budget op. Via deze mutatie sluiten we aan bij de de uitgaven van 
het jaar 2021. 

     

      

Ontmoetingsinitiatieven  -20.000    

In Lochem zijn we sinds 2019 actief met de pilots ontmoetingsinitiatieven. In 
deze pilot willen we ouderen die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor 
dagbesteding naar het ontmoetingsinitiatief in de kern laten gaan. Zorg en 
ondersteuning wordt dichtbij onze inwoners georganiseerd. De pilots lopen tot 
september 2023 in de kernen Barchem, Harfsen en Gorssel. In 2023 evalueren 
we de pilots, de uitkomsten komen terug in de begroting 2024. Om de pilots in 
2023 te continueren tot aan 1 januari 2024 komen we € 20.000 tekort. Voor de 
continuïteit van de pilots is het belangrijk om uitvoeringsbudget beschikbaar te 
hebben. Het risico is dat de opgezette structuur, netwerken en contacten 
verdwijnen voordat er een structurele keuze is gemaakt. 

     

      

Taakstelling besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda  -100.000    

In de Kadernota 2023 geven we aan de taakstelling 'besparing als gevolg van 
doorwerking preventie-agenda' niet te realiseren in 2023. Deze taakstelling is € 
100.000 in 2023. 
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Sociaal raadslieden werk -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 

Er is sinds 2020 sprake van groei van het aantal hulpvragen, zowel door 
ketenpartijen als door inwoners. Dit gaat om ondersteuning bij juridische vragen, 
bijvoorbeeld over bezwaar en beroep. Ook vragen over betalingsregelingen en 
schulden worden aan de sociaal raadslieden gesteld. Sinds 2021 worden de 
toegekende uren volledig uitgenut en momenteel is er een wachtlijst. Deze 
wachtlijst zorgt ervoor dat inwoners die zich melden niet direct de ondersteuning 
van het Sociaal Raadslieden Werk krijgen. Dit leidt tot onwenselijke gevolgen, 
bijvoorbeeld in situaties waarin sprake is van een beschikking die gekoppeld is 
aan termijnen. 

     

      

Sociale recherche -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

De sociale recherche wordt door 't Baken ingezet als er een vermoeden is van 
fraude met bijvoorbeeld een uitkering. Deze specifieke dienstverlening wordt bij 
de gemeente Deventer ingekocht. Het uurtarief hiervoor is verhoogd van € 80 
naar € 95. Daarnaast wordt meer ingezet op huisbezoeken en controles. 
Hierdoor was in 2021 een overschrijding van het budget zichtbaar. 

     

      

Gebundelde uitkering (BUIG) uitgaven 301.000 301.000 301.000 301.000 301.000 

Gebundelde uitkering (BUIG) bijdrage Rijk 201.000 -301.000 -301.000 -301.000 -301.000 

Het aantal BUIG uitkeringen is in 2021 sterker gedaald dan verwacht. We zijn 
2021 uitgegaan met 396 bijstandsuitkeringen. De ambitie voor 2022 is in de 
begroting vastgesteld op 400. In 2022 verwachten we een stabilisatie. De 
uitgaven in 2021 zaten onder de € 6.000.000. We ramen dit budget daarom af 
met € 300.000 naar een totaal budget van € 6.000.000.  
Op 1 oktober 2021 is het voorlopige BUIG budget 2022 vanuit het Rijk 
vastgesteld op € 6.502.000. Dit voordeel van € 201.000 verwerken we in de 
begroting. 

     

      

Volwassenenfonds Sport en Cultuur -11.000     

Bijdrage volwassenenfonds Sport en Cultuur 11.000     

Voor een eenmalige stimuleringsimpuls ontvangen wij een bijdrage van het 
Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Met deze middelen gaan we het 
volwassenenfonds goed neerzetten in de samenleving. 

     

      

Bijstand aan zelfstandigen (BBZ) -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 -112.000 

De BBZ is een regeling die financiële hulp biedt aan ondernemers en starters. 
Deze wordt in zijn geheel uitgevoerd door het ROZ. Het stoppen van de TOZO 
regeling per 1 oktober 2021 heeft geleid tot een fors hoger beroep op de BBZ. 
We verwachten dat het toegenomen beroep op de BBZ wel matigt de komende 
periode. Toch zal er structureel een hoger gebruik van de BBZ blijven. We 
verhogen dit budget daarom structureel met € 112.000. 

     

      

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 

De BBZ 25% regeling bestaat niet meer sinds 2020. Deze baten komen niet 
meer binnen. Er is sprake van een structurele aframing. 

     

      

Tegemoetkoming zorgkosten 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 

Het budget tegemoetkoming zorgkosten wordt al jaren minder gebruikt. De 
afgelopen 5 jaar is er nooit meer dan € 70.000 op deze post uitgegeven. We 
stellen daarom voor om het budget structureel tot dit bedrag af te ramen. Vanaf 
2022 houden we wel rekening met een stijging in het gebruik door een 
beleidswijziging die ook is ondersteund door een motie van de gemeenteraad. 
We verwachten niet dat met deze stijging de uitgaven boven de € 70.000 per 
jaar uitkomen. Deze motie heet motie 'tegemoetkoming eigen bijdrage 
zorgkosten' en is op 14 februari 2022 door de raad aangenomen. 

     

      

WMO tariefsverhoging -21.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 

Bijdrage Rijk (gereserveerde middelen uit de septembercirculaire 
Gemeentefonds) 

21.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

De OVA (loonkostenverhoging) in de zorg betekent een stijging van de tarieven 
en daardoor lastenstijging. Hierbij is de 1,5% prijscompensatie zoals 
opgenomen in de begroting 2022 al verrekend. De tariefstijging gaat in per 1 juli 
en geldt in 2022 voor een half jaar. 

     

      

Jeugdhulp tariefsverhoging -89.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000 

Stelpost Jeugdhulp 60.000 77.000 77.000 77.000 77.000 
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Bijdrage Rijk (gereserveerde middelen uit de septembercirculaire 
Gemeentefonds) 

29.000 58.000 58.000 58.000 58.000 

Voor maatwerk jeugdhulp zijn de tarieven op een aantal onderdelen verhoogd. 
Per 1 juli 2022 nemen we de salarisverhoging voor de hele sector op in die 
tarieven. Dat betekent € 28.000 extra kosten op het gehele budget ZiN in 2022. 
Daarnaast worden per die datum ook de tarieven verhoogd voor Gezinshuizen 
(€ 10.000). De tarieven voor heel 2022 waren al verhoogd voor Verblijf-
JeugdzorgPlus (€ 29.000) en Jeugdbescherming. (€ 22.000). 
We stellen voor de kosten deels te betalen uit de beschikbare stelpost 
Jeugdhulp.  
Het rijk gaf gemeenten extra geld voor de hervormingsagenda. Bij de 
Bestuursrapportage 2021 besloot de gemeenteraad het geld in de begroting te 
reserveren op een stelpost in afwachting van de definitieve beleidsmaatregelen 
die we als gemeente moeten nemen. 

     

      

Doorbelasting gemeente Zutphen 26.000     

Betreft nog te ontvangen detacheringsvergoeding van de gemeente Zutphen.      

      

Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) -140.000     

Extra inzet op Wmo en Jeugd is nodig om binnen de wettelijke 
(afhandel)termijnen te blijven. Vanwege het hoge ziekteverzuim, mede vanwege 
corona, lukt het ons nog niet om de wachtlijst bij Wmo aanvragen op een 
acceptabel niveau te houden (binnen wettelijke termijnen en een eerste contact 
binnen 2 weken). We verlengen daarom de inhuur van een tweetal (ingewerkte) 
medewerkers voor de Wmo in 2022.   
Het begeleiden van jeugdigen in deze corona periode is zeer intensief. Er zijn 
veel vragen rondom GGZ problematiek en juist bij deze aanbieders zijn 
wachttijden. Naast een toenemende complexiteit is het aantal meldingen 
afgelopen jaar gestegen met 10%. Het lukt ons al enige tijd niet meer om de 
aanvraag direct in behandeling te nemen. Daardoor ontstaat een wachtlijst voor 
de intake bij ’t Baken waarna er ook nog vaak een wachttijd is bij de 
zorgaanbieder. Het is nodig om een extra consulent in te zetten om de wachttijd 
te verkorten en gezinnen eerder te kunnen ondersteunen.     
De kosten hiervoor bedragen € 140.000 in 2022. Als we eerder afschalen dan 
vloeit het restant terug naar de bestemmingsreserve corona.  
B&W besluit 16-02-2022 

     

      

Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 1.000     

      

Programma 7 Volksgezondheid en milieu      

Uitvoeren vervanging ondergrondse verzamelcontainers 2022 -27.000     

Begroting vervanging ondergrondse containers 2023  -68.000    

Begroting vervanging ondergrondse containers 2024   16.000   

Begroting vervanging ondergrondse containers 2025    66.000  

Begroting vervanging ondergrondse containers 2026     -144.000 

Voorziening vervanging ondergrondse verz.containers 27.000 68.000 -16.000 -66.000 144.000 

Eind 2020 heeft de gemeenteraad het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025, en 
daarmee het ambitieniveau voor de komende jaren, vastgesteld. Daarbij heeft 
de gemeenteraad besloten de afschrijvingstermijn van de ondergrondse 
verzamelcontainers te verlagen van 10 jaar naar 15 jaar.  
Wij hebben de gevolgen van het wijzigen van de afschrijvingstermijn onderzocht. 
Voor een goed gebruik van de  milieuparkjes is het belangrijk dat de 
verzamelvoorzieningen schoon, heel en veilig zijn (“de basis op orde”). Dit 
voorkomt verkeerd gebruik en bijplaatsingen. 
De ondergrondse verzamelcontainers worden intensief gebruikt.  Uit ons 
onderzoek blijk dat een termijn van 10 jaar technisch gezien het maximum is. 
Daarna vertonen ze in de praktijk gebreken en/ of beschadigingen. We stellen 
daarom voor de afschrijvingstermijn voor ondergrondse verzamelcontainers 
weer op 10 jaar te zetten. Zie beslispunt 3b. 
Wij hebben in 2022 € 53.500 beschikbaar voor vervangingen. Uit inspectie in het 
voorjaar van 2022 blijkt het uitstellen van het vervangen van 4 textielcontainers, 
3 papiercontainers en 3 restafvalcontainers die in 2012 zijn geplaatst, niet 
verantwoord. Deze moeten zo spoedig mogelijk worden vervangen. Dit vergt 
een investering van € 80.000. Het verschil (€ 26.500) voeren we op als mutatie. 
Wij hebben de vervangingsplanning voor de ondergrondse 
verzamelvoorzieningen voor de komende jaren bijgesteld. De financiële mutaties 
ten opzichte van de huidige raming in onze begroting staan hier boven. De 
planning voor de komende jaren ziet er dan als volgt uit: 

     

jaar             bedrag      

2022           €   80.000      
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2023           € 208.000      

2024           €   28.000      

2025           €   24.000      

2026           € 144.000      

      

Huishoudelijk afval - toename kosten afvalinzamelng  -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 

Huishoudelijk afval - dotatie voorziening vervanging ondergrondse 
verzamelcontainers 

 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 

Huishoudelijk afval - PMD vergoeding  -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

Afvalstoffenheffing  185.000 185.000 185.000 185.000 

Circulus voert de afvalinzameling in de gemeente Lochem uit. De uit te voeren 
werkzaamheden liggen vast in een dienstverleningsovereenkomst. Deel C is het 
kostendeel. De kosten worden ieder jaar geindexeerd. Circulus hanteert een 
voorlopige index van 3,6 %. Dit komt vooral door gestegen brandstofkosten. 
Daarnaast heeft er in 2022 een uitbreiding van de dienstverlening op het 
recycleplein Lochem plaatsgevonden. 

     

Door de afschrijvingstermijn van de ondergrondse verzamelcontainers naar 10 
jaar te wijzigen (zie de argumentatie bij het vervangingsplan ondergrondse 
containers), wijzigt de dotatie aan de voorziening. 

     

Voor de inzameling van PMD ontvangen wij een vergoeding van het Afvalfonds 
Verpakkingen. Er is op dit moment (april 2022) nog geen overeenstemming over 
de hoogte van de vergoeding in 2022 en de daaropvolgende jaren. Wel is door 
de VNG aangegeven dat de vergoeding waarschijnlijk omlaag zal gaan. Om die 
reden stellen wij de raming bij vanaf 2023. 

     

De kosten nemen wij mee bij de berekening van het tarief afvalstoffenheffing.      

      

Compensabele BTW huishoudelijk afval  -144.000     

We hebben minder begrote kosten in 2022 dan in 2021 en daardoor minder 
compensabele BTW op huishoudelijk afval. De raming brengen we hiermee op 
het kostenniveau 2022. Door de verwachte kostenstijging voor 2023 e.v. 
verwachten we dat dit een incidenteel nadeel is. 

     

      

Verkenning Thermische Energie afval/oppervlaktewater -18.000     

Met het aannemen van de TransitieVisie Warmte door de raad (31-1-2022) is 
een toezegging gedaan dat er in de wijk Molengronden nader onderzoek 
gedaan zal worden naar de mogelijkheden voor een collectief (lage temperatuur) 
warmtenet. Onderzoek moet uitwijzen of een dergelijk net gevoed kan worden 
via Thermische Energie uit Oppervlaktewater. Uitvoering 2e helft 2022. 

     

      

Ombuiging begraafplaatsen  -100.000 -100.000 -50.000 -50.000 

De herziening van het begraafplaatsenbeleid is in een afrondende fase. Om de 
begraafplaatsen anders in te richten en het wegwerken van achterstallig 
onderhoud is een eenmalige investering nodig van € 125.000. Hiermee kan 
vanaf 2025 € 50.000 van de € 100.000 taakstelling worden gehaald. De 
taakstelling voor 2023 en 2024 is niet haalbaar. De € 125.000 investering is als 
'Ontwikkeling' opgevoerd in deze Kadernota 2023 (hoofdstuk 2). 

     

      

Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 10.000 10.000    

      

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing 

     

Tijdelijk medewerker RO -81.000     

Leges bestemmingsplannen 40.000     

Door hoge werkdruk binnen de afdeling Ruimte is een RO medewerker 
ingehuurd voor 2022. We verwachten extra leges inkomsten 
bestemmingsplannen, vanwege de toenemende vraag om te bouwen. De 
toegenomen aanvragen bestemmingsplanwijzigingen kunnen gerelateerd 
worden aan de coronapandemie. Mensen gaan niet of minder op vakantie, maar 
investeren in hun woongenot. Vandaar dat we voorstellen de inhuur voor een 
deel te dekken uit de extra leges inkomsten en de coronareserve. 

     

      

Stedenbouwkundig advies -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 
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Stedenbouwkundig advies boeken we tot nu toe op het budget 
bestemmingsplannen, maar dit budget is daarvoor niet bedoeld. In de 
jaarrekening 2021 gaven we aan dat we een overschrijding van het budget 
bestemmingsplannen hierdoor hebben. De kosten voor het stedenbouwkundig 
advies kunnen we niet verhalen via de leges, maar zijn noodzakelijk voor 
plannen van voldoende ruimtelijke kwaliteit. Dit zal een structureel karakter 
krijgen. Door het toenemen van het aantal plannen en beperkte ambtelijke 
capaciteit is externe ondersteuning nodig. 

     

      

Voorbereiden Omgevingswet: plan Milieueffectrapportage -78.000     

We maken een plan Milieueffectrapportage (plan-MER) voor de Omgevingsvisie. 
Voor het maken van de plan-MER huren we een extern bureau in. Ook moeten 
we de plan-MER verplicht laten toetsen door de Commissie voor de 
milieueffectrapportage. 

     

      

Voorbereiden Omgevingswet: communicatie -15.000     

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. We moeten inwoners en 
ondernemers informeren over de invoering van de Omgevingswet. Dit doen we 
in het derde en vierde kwartaal van 2022. We huren een extern bureau in om te 
ondersteunen bij de planning en uitvoering van de communicatie activiteiten. 

     

      

Inhuur planeconomie/ grondexploitaties -52.000     

Binnen de nieuwe woningbouwopgave komen er meer grondexploitaties op ons 
af. Dit vraagt extra personele inzet. Daarnaast ontbreekt er een reguliere inzet 
voor 12 uur op grondexploitaties als gevolg van langdurige ziekte. Het contract 
van de externe planeconoom wordt derhalve verlengd tot het einde van het jaar. 

     

      

Sturing bij grondexploitaties 50.000     

Tijdens de behandeling van de Begroting 2022 is door middel van het 
amendement 'Sturing bij grondexploitaties' voor de jaren 2022 en 2023 tijdelijk 
budget beschikbaar gesteld voor inhuur (2x € 100.000). De invulling zal niet 
eerder dan de 2e helft 2022 plaats vinden. We stellen voor bij de Begroting 2023 
dit structureel in te vullen. 

     

      

Aanpak energiearmoede 2022-2023 -180.000 -80.000    

Bijdrage Rijk 180.000 80.000    

Door het Rijk is een bedrag van € 260.000 toegekend aan de gemeente te 
Lochem te gebruiken voor de aanpak energiearmoede. Dit bedrag is te 
besteden in 2022 en 2023 (voor 1 mei 2023).  Op basis van het vastgestelde 
projectvoorstel Aanpak energiearmoede van LochemEnergie, wordt per 
huishouden maatwerk geleverd. Dit kan bestaan uit een bezoek van een 
energiecoach die vooral adviseert, het toepassen van kleine maatregelen 
(spaardouchekop, LED-lampen, radiatorfolie) tot het vervangen van witgoed of 
grotere maatregelen.  
B&W besluit 29-03-2022 

     

      

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 51.000     

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is opnieuw uitgesteld. De wet treedt 
nu op 1 januari 2023 in werking. De verwachte daling van de legesopbrengsten 
treedt daarom ook een half jaar later pas in. 

     

      

Woonvisie Lochem 2018-2025 -19.000     

Op 8 maart 2022 heeft de raad het addendum op de woonvisie 2018-2025 
vastgesteld ("Strategische keuzes woningbouw"). Vervolgacties zijn: 
- Het weer oppakken van de Kernvisies wonen voor 7 kernen. Hiervoor wordt 
een bureau ingehuurd. Verwachte kosten € 65.000. 
- Het uitwerken van het instrumentarium om te sturen op realisatie van het 
woningbouwprogramma, met name op de onderdelen betaalbaarheid, 
zelfbewoning en bedienen van eigen inwoners. Hiervoor wordt een bureau 
ingehuurd. De verwachte kosten zijn € 10.000.  
- Het opstellen van een woonmonitor wonen. Hiervoor kopen we data in en 
richten we onze systemen in. Verwachte kosten € 5.000.   
Voor 2022 is er een bestaand budget van € 50.000. Vanuit de overheveling van 
de jaarrekening 2021 stellen we voor € 11.000 over te hevelen naar 2022. 
Totaal is er dan € 61.000 beschikbaar. Totaal is er € 80.000 nodig. Een nadelig 
verschil van € 19.000. 

     

      

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders -60.000     
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Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek ‘huisvesting statushouders’ 
is € 60.000 nodig in 2022. De middelen worden onder ander ingezet voor inhuur 
van expertise en om snelheid te realiseren in het project. Op 21 december 2021 
hebben we u als gemeenteraad met een memo geïnformeerd over deze 
ontwikkeling. In de memo is aangegeven dit budget via de Kadernota 2023 te 
verwerken.  
B&W besluit 21-12-2021 

     

      

Algemene middelen      

Septembercirculaire 2021      

Algemene uitkering 1.582.000 1.229.000 1.232.000 1.385.000 2.655.000 

Stelpost lonen -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -520.000 

Stelpost prijzen -120.000 -240.000 -361.000 -481.000 -
1.006.000 

Met de circulaires maakt het rijk bekend hoe hoog de financiële bijdrage aan de 
gemeenten wordt. De verwerking van de septembercirculaire 2021 heeft 
financiële gevolgen voor onze begroting. Eén van de oorzaken is veranderingen 
in de aantallen waarop de algemene uitkering wordt berekend. De zogenaamde 
maatstaven. Bijvoorbeeld aantal inwoners, bijstandsontvangers etc. 
Verder hangt wat we ontvangen ook af van het verloop van de rijksuitgaven. De 
'trap op - trap af' systematiek. Vanaf 2022 ontstaat door hogere uitgaven bij het 
rijk een structureel voordeel. 
Ook wegen we af waar we voor de verwachte stijgingen van lonen en prijzen 
rekening mee moeten houden in onze begroting. We passen de budgetten aan 
met de indexaties uit deze meest recente septembercirculaire. 
Wij ontvangen € 99.000 als compensatie voor de schade door corona. Dit 
bedrag voegen wij toe aan de bestemmingsreserve corona. 

     

      

Decembercirculaire 2021      

Algemene uitkering 368.000 258.000 257.000 264.000 278.000 

Stelpost nieuwe taken -50.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

Met de circulaires maakt het rijk bekend hoe hoog de financiële bijdrage aan de 
gemeenten wordt. De verwerking van de decembercirculaire 2021 heeft 
financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting. De belangrijkste zijn: 
Wij ontvangen € 50.000 als compensatie voor de schade door corona. Dit 
bedrag voegen wij toe aan de bestemmingsreserve corona. 
Naast de hersteloperatie voor gezinnen die getroffen zijn door de misstanden 
rond Kinderopvangtoeslag zijn ook maatregelen nodig voor verbeteringen in 
beleid en uitvoering. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening 
bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Hiervoor 
ontvangen we € 120.000 per jaar over 2022-2027. 
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over extra geld voor 
zorgsalarissen. Regionaal is afgesproken dat we uitgaan van een verhoging per 
1 juli 2022. De ontvangen bedragen van € 100.000 structureel reserveren wij 
hiervoor. In deze Bestuursrapportage stellen wij voor dit bedrag toe te kennen 
aan WMO en Jeugdhulp. 

     

      

Algemene uitkering -89.000 -89.000 -89.000 -89.000 -89.000 

Volgens de laatste informatie over de invoering van het Woonplaatsbeginsel 
Jeugdhulp daalt de bijdrage voor Voogdij/18+ met € 89.000. 

     

      

Stelpost circulaires gemeentefonds     -243.000 

De raming van de extra middelen voor Jeugdhulp van het rijk is gebaseerd op 
een voorlopige inschatting. Deze bijdrage loopt af, de raming voor 2026 is nog 
op het niveau 2025, deze verlagen we daarom met € 243.000. 

     

      

Alliander - dividend 63.000     

De dividenduitkering van Alliander over 2021 is € 7,3 miljoen hoger dan over 
2020. Voor de gemeente Lochem bedraagt de dividenduitkering over 2021 € 
385.000, geraamd was € 322.000. 

     

      

BNG Bank- dividend 57.000     

De dividenduitkering van Alliander over 2021 is hoger dan over 2020 doordat de 
nettowinst met 7% steeg naar € 236 miljoen. Voor de gemeente Lochem 
bedraagt de dividenduitkering oer 2021 € 137.000, geraamd was € 80.000, een 
incidenteel voordeel van € 57.000. 

     

      

Brandverzekering -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
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De brandverzekering is in 2021 Europees aanbesteed. De premies zijn de 
afgelopen jaren fors gestegen waardoor de verzekering op jaarbasis structureel 
€ 50.000 hoger is geworden. 

     

      

Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

      

Overhead      

Schoonmaak gemeentehuis 18.000 18.000    

Bij de Begroting 2021 raamden wij voor de jaren 2021-2023 incidenteel € 18.000 
extra ten behoeve van de extra schoonmaakwerkzaamheden in het kader van 
corona. Eind 2021 is deze extra schoonmaakronde komen te vervallen, de 
middelen kunnen terugvloeien in de coronareserve. 

     

      

Catering gemeentehuis -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 

Al enkele jaren komen wij niet uit met het cateringbudget van het gemeentehuis, 
structureel komen wij € 12.000 tekort. 

     

      

Externe ondersteuning applicatiebeheer Gegevensmakelaar -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

De ‘gegevensmakelaar’ is software die gegevens uitwisselt tussen 
basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) en allerlei vak 
applicaties (bv voor vergunningen, ’t Baken, zaaksysteem, etc).  
Omdat het hier om een kritisch bedrijfsproces gaat is voldoende inzet op 
onderhoud en beheer noodzakelijk. Vanwege een toename in complexiteit en 
omvang van de werkzaamheden lukt het niet meer om het applicatiebeheer 
volledig intern uit te voeren. Voor een deel van de werkzaamheden schakelen 
wij externe ondersteuning in. Deze ondersteuning kost structureel € 15.000. 

     

      

Gegevensmakelaar naar de cloud -35.000     

Voor de Civision Gegegevensmakelaar is een testomgeving noodzakelijk 
conform de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze 
omgeving wordt alleen als cloudoplossing aangeboden. Om twee vergelijkbare 
omgevingen te krijgen moet de productieomgeving naar de cloud worden 
verplaatst. Door de hardware en het technisch beheer uit te besteden wordt de 
gemeente ontzorgt en kan zij zich focussen op haar kerntaken. 
De voordelen zijn ontzorging op technisch vlak, verantwoordelijkheid van 
applicatie, inclusief onderhoud en beheer, bij één partij, dagelijkse monitoring en 
financiële voorspelbaarheid. De cloudoplossing biedt daarnaast beveiliging 
volgens de hoogste veiligheidsnormen. 

     

      

Kapitaallasten 169.000 -3.000 -98.000 -8.000 71.000 

In 2021 zijn een vijftal kredieten niet afgesloten. Afronding van de projecten vindt 
plaats in 2023 en 2024. Dit heeft effect op de kapitaallasten in de (meerjaren-) 
begroting. In 2026 is er een voordeel door de vrijval van kapitaallasten ten 
opzichte van 2025. Ook stellen we de meerjaren raming van de onttrekkingen en 
stortingen in de reserve kapitaallasten bij naar de laatste stand per 31-12-2021 
(Jaarrekening 2021). 

     

      

Nieuwe jaarschijf investeringen ICT      

Hardware 2026 - krediet € 400.000      

Switches 2026 - krediet € 25.000      

Op basis van het vervangingsplan ICT nemen we de benodigde investeringen 
voor 2026 op in de begroting. We starten met afschrijven in het jaar volgend op 
het jaar van investeren (2027).  
Zie beslispunt 3c in het raadsvoorstel Kadernota 2023. 

     

      

Doorschuiven krediet smartphones 2025 naar 2026 (krediet € 120.000)     60.000 

Doorschuiven van het krediet smartphones van 2025 naar 2026 met het oog op 
de planning van de Europese aanbesteding. Dit leidt tot een inicdenteel voordeel 
van de kapitaallasten in 2026. 

     

      

Pand Hanzeweg 14 M - publieke heffingen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Pand Hanzeweg 14 M - schadeverzekering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Pand Hanzeweg 14 M - huuropbrengsten 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

Het desbetreffende pand Hanzeweg 14 M te Lochem is bij de Jaarrekening 2021 
vanuit de grondexploitatie overgebracht naar de vaste activa. Daarom nemen wij 
vanaf nu de kosten en opbrengsten op in de begroting. 
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Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -15.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 

      

TOTAAL autonome ontwikkelingen 1.249.000 258.000 97.000 235.000 527.000 

      

      

Reserve mutaties      

      

Algemene reserve      

      

Wijzigingen kleiner of gelijk aan € 10.000 -10.000 -10.000    

      

Bestemmingsreserve Corona      

Mutatie Reserve corona - Tijdelijk medewerker RO 41.000     

Toevoeging rijkscompensatie corona aan bestemmingsreserve - 
septembercirculaire 

-99.000     

Toevoeging rijkscompensatie corona aan bestemmingsreserve -  
decembercirculaire 

-50.000     

Toevoeging corona aan bestemmingsreserve -  vervallen schoonmaakronde -18.000 -18.000    

Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) 140.000     

Project ontmoeting op het marktplein 30.000     

      

TOTAAL reserve mutaties 34.000 -28.000 0 0 0 

      

      

      

TOTAAL FINANCIËLE BIJSTELLING 1.283.000 230.000 97.000 235.000 527.000 
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BIJLAGE 2 - OVERZICHT HUIDIGE 
TAAKSTELLINGEN 

 
        Bedragen 

in € 
 

nr. Progr. Taakstellingen I 
/ 
S 

2022 2023 2024 2025 2026 Status 

1 5 Zwembaden S   60.000  60.000  60.000  60.000  

2 5 MOP/accommodaties S  25.000  15.000  15.000  15.000  15.000  

3 2 Industriehaven; 
Onderhouden en 
vervangingen kades, 
structureel 
onderhoudsbudget 

S p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.  

4 8 Wonen met een plus S   18.000  18.000  18.000  18.000  

5 7 Begraafplaatsen S   
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 100.000  

6 6 Gehandicaptenparkeerkaart S  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  

7 0 Ondersteuning 
accommodaties 

S    30.000  30.000  30.000  

8 6 Besparing als gevolg van 
doorwerking preventie-
agenda 

S   
100.000 

 
200.000 

 
200.000 

 200.000  

9 0 Minimaliseren 
dienstverlening; loket 
Gorssel 

S    32.000  32.000  32.000  

10 0 Leges evenementen S  35.000  35.000  35.000  35.000  35.000  

11 6 Afname uitgaven 
begeleiding Wmo 

S  
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 100.000  

12 6 Huishoudelijke hulp S  90.000  85.000  85.000  85.000  85.000  

13 6 Jeugdhulp PGB S  
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 100.000 v 

14 6 Jeugdhulp 
uitvoeringskosten 

S  15.000  15.000  15.000  15.000  15.000 v 

15 7 Innovatiebudget route naar 
klimaatneutraliteit 

S    20.000  20.000  20.000  

16 0 Terugverdieneffect Digitale 
Agenda 

S  35.000  40.000  
145.000 

 
145.000 

 145.000  

Totaal lopende 
bezuinigingsvoorstellen 

    
410.000 

 
678.000 

 
965.000 

 
965.000 

 965.000  

v de taakstellingen met 
een 'v' zijn definitief 
(structureel) ingevuld 
en nemen we een 
volgende keer niet 
meer op in de het 
voortgangsoverzicht. 

        

          

          

          

 

Toelichting 

 

1. Zwembaden 

 
Op dit moment lopen onderzoeken naar renovatie of nieuwbouw voor de buitenbaden in Almen en 
Gorssel en verduurzaming en modernisering van sportcomplex De Beemd. De komende periode 
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ontstaat meer zicht op de financiële gevolgen hiervan voor de toekomstige exploitatie. Dan wordt ook 
duidelijk of wij de taakstelling realiseren. 

2. MOP/accommodaties 

 
Het Meerjarig Onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen wordt in 2022 geactualiseerd. 
Daaruit volgt onder meer of de bezuinigingstaakstelling  op het onderhoud realistisch is. Op basis van 
de huidige inzichten kan de taakstelling ongewijzigd van kracht blijven. 

3. Industriehaven; Onderhouden en vervangingen kades, structureel onderhoudsbudget 

 
We namen een bedrag van € 130.000 structureel op in de begroting 2022 als nieuw beleid, voor de 
kosten van het onderhoud en de  vervangingsinvesteringen van de havens op basis van een globaal 
onderzoek. In 2021 is dat globale onderzoek verfijnd voor het onderhoud van de kades binnen de 
gemeente Lochem. Lopende deze onderzoeken konden we € 100.000 bezuinigen op het nieuw beleid 
2021 en is die taakstelling  
gehaald. Dit was vooruitlopend op een nader onderzoek uitgevoerd door het Havenbedrijf. Uit dat 
onderzoek is een Meerjaren onderhouds- en investering programma haveninfrastructuur (MJOIP) 
opgesteld, waaruit blijkt dat voor Lochem voor de periode tot 2040 gemiddeld per jaar € 76.000 
benodigd is. Op dit moment beoordelen we de uitkomsten van beide onderzoeken en bekijken we hoe 
het onderhoud en de toekomstige vervangingsinvesteringen aan de kades te dekken binnen het 
structurele bedrag voor nieuw beleid.  Medio 2022 willen we dit afronden. 

4. Wonen met een plus 

 
Taakstelling is opgepakt. Stichting Welzijn Lochem (SWL) heeft dit opgepakt in het project Langer Fijn 
Wonen.  Per kwartaal ontvangen we een voortgangsrapportage. We gaan er vanuit dat de taakstelling 
nog steeds realistisch is in combinatie met de overige afspraken met SWL. 

5. Begraafplaatsen 

 
De herziening van het begraafplaatsenbeleid is in een afrondende fase. Om de begraafplaatsen 
anders in te richten en voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is een eenmalige investering 
nodig van € 125.000. Hiermee kan vanaf 2025 € 50.000 van de € 100.000 taakstelling worden 
gehaald. De taakstelling voor 2023 en 2024 is niet haalbaar. De € 125.000 investering is als 
ontwikkeling opgevoerd in de Kadernota 2023. 

6. Gehandicaptenparkeerkaart 

 
Op basis van de realisatie in 2021 verwachten we de taakstelling voor 2022 en verder te gaan halen. 

7. Ondersteuning accommodaties 

 
Naar huidig inzicht kan  de taakstelling voor  de jaarschijven 2024 en 2025 blijven staan. In 2022 
evalueren wij het accommodatiebeleid. Hieruit volgt onder meer in hoeverre de taakstelling door 
vermindering van subsidie aan maatschappelijke accommodaties  houdbaar is.  

8. Besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda 

 
Mogelijkheden zijn het afgelopen jaar onderzocht, maar nog niet doorgevoerd. Besparingen als gevolg 
van de preventieagenda realiseren we niet in 2023.  
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9. - Loket Gorssel 

 
De raad besloot dat het loket Gorssel tot en met 2023 open blijft. Vanaf 2024 is sluiting nog steeds 
een mogelijke bezuinigingsoptie.  

10. Leges evenementen 

 
Deze taakstelling ontstond door het aanbrengen van differentiatie in de tarieven voor evenementen. 
Insteek is om een onderscheid te maken naar de grootte en de impact van een evenement. De 
aanpassing van de leges hangt samen met de aanpassing van het evenementenbeleid. Het 
evenementenbeleid is nog niet aangepast en daarmee de leges ook nog niet. Ook besloot de raad 
afgelopen jaar de leges niet aan te passen vanwege corona. Een stijging van de tarieven in een 
lastige tijd voor ondernemers vond men niet gepast. De taakstelling is dit jaar dus niet haalbaar. Dit 
leidt tot een incidenteel nadeel van € 35.000. 

11. Afname uitgaven begeleiding Wmo 

 
We verwachten deze taakstelling in 2022 te halen. We gaan er daarbij vanuit dat de 
coronamaatregelen niet meer terugkeren. Deze coronamaatregelen zorgden vorig jaar voor een 
stijgend gebruik van de individuele begeleiding als vervanging voor de dagbesteding. Nu de 
coronamaatregelen zijn afgeschaald zal het gebruik van de individuele begeleiding afnemen.    

12. Huishoudelijke hulp 

 
Deze taakstelling halen we in 2022 naar verwachting niet vanwege de volgende ontwikkelingen die 
leiden tot hogere lasten;  
1) Meer dan voorziene stijging van aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp.  
2) Tariefstijging vanwege verplicht verrekenen van reiskosten.  
3) Toename van het gemiddeld aantal minuten per week dat huishoudelijke hulp werd ingezet. 
In de Bestuursrapportage 2022 komen we hierop terug. 

13. Jeugdhulp PGB 

 
Taakstelling gerealiseerd, verwerkt in de begroting 

14. Jeugdhulp uitvoeringskosten 

 
Taakstelling gerealiseerd, verwerkt in de budgetten. 

15. Innovatiebudget route naar klimaatneutraliteit 

 
De evaluatie van het innovatiebudget is nog niet afgerond. Daadwerkelijke invulling van de taakstelling 
kan pas na de evaluatie plaatsvinden.  

16. Terugverdieneffect Digitale Agenda 

 
2022: 
€ 5.000 ivm blockchain / slimme IT oplossing. Haalbaarheid hangt af we als organisatie wel / niet 
verder gaan met deze slimme IT-oplossing binnen Jeugdzorg van het sociaal domein. Komt uiterlijk 
voor de zomer 2023 duidelijkheid over.  
€ 30.000 ivm aanschaf P&C tool.  In najaar 2022 wordt besloten alwaar de efficiencybesparing 
vanwege de invoering van deze PC-tool ingeboekt wordt. Via de burap 2022 zal deze besparing zijn 
vertaalslag krijgen in de begroting.  
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2023: 
Zelfde taakstellingen met dien verstande dat de blockchain taakstelling met € 5.000 wordt verhoogd 
ofwel € 10.000 wordt. Haalbaarheid hangt af we wel / niet verder gaan met deze slimme IT-oplossing 
binnen Jeugdzorg van het sociaal domein. Komt uiterlijk voor de zomer 2023 duidelijkheid over.  
2024: 
Zelfde taakstellingen met dien verstande dat de blockchain taakstelling nogmaals met € 5.000 wordt 
verhoogd ofwel € 15.000 wordt. Haalbaarheid hangt af we wel / niet verder gaan met deze slimme IT-
oplossing binnen Jeugdzorg van het sociaal domein. Komt uiterlijk voor de zomer 2023 duidelijkheid 
over.  
Daarnaast moet de deelname kosten aan het datalab worden terugverdiend miv 2024 (€ 100.000). In 
2023 wordt naar verwachting besloten hoe deze taakstelling zijn vertaalslag krijgt in de begroting 2024 
en volgende jaren. 
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BIJLAGE 3 - OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN 
LASTEN 2022-2026 
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      Bedragen x € 1.000 

Programma 2022 2023 2024 2025 2026 Toelichting 

 begroot begroot begroot begroot begroot  

Incidentele baten  9.590  2.702  711  186  119  

0. Bestuur en ondersteuning  -  -  -  -  -  

       

1. Veiligheid  -  -  -  -  -  

       

2. Verkeer,vervoer en waterstaat  267  -  -  -  -  

Zwerfafval  40     Vergoeding project extra inzet preventie 
en aanpak zwerfafval 

Opstellen plan van aanpak invasieve exoten 10     Subsidie provincie Gelderland 

Reconstructie Markeloseweg 198     Bijdrage functiegericht wegbeheer 

Aanbrengen parkeersensoren grote 
parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) 

19     Subsidie CleanTechRegio 

       

3. Economie  495  451  10  -  -  

Grondexploitaties bedrijventerreinen  365  378  10   Tussentijdse winstneming grexen 
bedrijventerreinen 

Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal)  14  3    Bijdrage regio cofinanciering project 
toekomstbestendige bedrijventerreinen 

Smart Grid (regiodeal)  41  9    Bijdrage regio cofinanciering project 
toekomstbestendige bedrijventerreinen 

De Achterhoekse productbeleving (POP3+ 
project Korte ketens fase 3) 

 62  61    Subsidie provincie en EU en bijdragen 
deelnemende gemeenten 

Centrummanagement  14     Subsidie provincie Gelderland 

       

4. Onderwijs  149  134  134  67  -  

Projectgelden Jeugdhulp in de school  15     Bijdrage Regio Stedendriehoek 

Nationaal Programma Onderwijs 134 134 134 67  Specifieke uitkering Rijk 

       

5. Sport, cultuur en recreatie  40  20  -  -  -  

Rijksbijdrage Sportakkoord 20     Bijdrage van het Rijk in de uitvoering 
van het Sportakkoord 

Klompenpaden  20  20    Subsidie provincie (Vitaal Gelderland) 

       

6. Sociaal Domein  2.511  -  -  -  -  

Opvang vluchtelingen Oekraïne  1.700     Rijksbijdrage 

Energietoeslag  800     Rijksbijdrage 

Bijdrage volwassenfonds Sport en Cultuur  11     Eenmalige bijdrage 

       

7. Volksgezondheid en milieu  -170  25  80  19  19  

Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg 
eo LCH 

 4     Subsidie kosten voorbereiding 
geluidssanering 

Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH  8  25  80  19  19 Subsidie kosten voorbereiding 
geluidssanering 

Subsidie energieloket  17     Subsidie provincie 

Afvalstoffenheffing  -245     Verlaging tarieven afvalstoffenheffing 

Specifieke uitkering Rijk 'sociaal en mentaal 
welbevinden' 

 46     Rijksvergoeding bevorderen gezonde 
leefstijl 

       

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en 
stedelijke vernieuwing 

 326  652  -  -  -  

Grondexploitaties-verwacht resultaat  105  572    Tussentijdse winstneming grexen 
woningbouw en vrijval 
verliesvoorziening 

Leges bestemmingsplannen  41     Extra leges t.b.v. inhuur 

Aanpak energiearmoede 2022-2023  180  80    Bijdrage van het Rijk 

       

Algemene dekkingsmiddelen  208  9  9  -  -  
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Algemene uitkering (Corona)  149     Compensatie rijk coronacrisis 

Algemene uitkering  59  9  9   Incidentele inkomsten gemeentefonds 

       

Overige (o.a. overhead)  5.764  1.411  478  100  100  

Onttrekking algemene reserve  2.645  1.182  378   Onttrekking algemene reserve 

Onttrekking reserve afvalstoffenheffing  245     Onttrekking bestemmingsreserve 

Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer  100  100  100  100  100 Onttrekking bestemmingsreserve 

Onttrekking reserve Rondweg Lochem  2.000  54    Onttrekking bestemmingsreserve 

Ontrekking reserve wonen 50     Onttrekking bestemmingsreserve 

Onttrekking reserve corona 724 75    Onttrekking bestemmingsreserve 

       

       

      Bedragen x € 1.000 

Programma 2022 2023 2024 2025 2026 Toelichting 

 begroot begroot begroot begroot begroot  

Incidentele lasten  10.069  2.633  680  313  224  

0. Bestuur en ondersteuning  162  141  12  22  -  

Uitvoering digitale agenda 2019-2022  142  141  12  22  Budgetten voor uitvoering 
ontwikkelsporen 

Ondersteuning project Stolpersteine  20     Eenmalige bijdrage Stichting 
Stolpersteine 

       

1. Veiligheid  -  -  -  -  -  

       

2. Verkeer,vervoer en waterstaat  2.523  222  168  100  100  

Rondweg Lochem 85 68 68   Begeleidingskosten vanuit gemeente 
voor rondweg Lochem 

Rondweg Lochem  2.000     Eenmalige bijdrage aan de provincie 
Gelderland. 

Verkeersregelinstallatie Goorseweg  30    Eenmalige bijdrage aan de provincie 
Gelderland. 

Verkeersregelinstallatie Kwinkweerd  24    Eenmalige bijdrage aan de provincie 
Gelderland. 

Inrichten verschillende wegcategorieën 100 100 100 100 100 Eenmalige kosten inrichten 
wegcategorieën, komende 10 jaar 

Zwerfafval 41     Project extra inzet preventie en aanpak 
zwerfafval 

Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen 60     Eenmalige kosten verkeersmaatregelen 

Ontwikkelen planvorming stationsomgeving 
Lochem 

50     Eenmalige kosten planvorming 

Opstellen plan van aanpak invasieve exoten 10     Eenmalige kosten opstellen plan van 
aanpak 

Inwonersinitiatief toegankelijkheid 50     Uitvoeringsplan toegankelijkheid 

Verkennen mogelijkheden verbeteren toegang 
tot mobiliteit voor personen met een laag 
inkomen (mobiliteitsplan 2022) 

5     Eenmalige kosten verkenning 

Actualiseren verkeersmodel (mobiliteitsplan 
2022) 

15     Eenmalige kosten actualisatie 

Aanbrengen parkeersensoren grote 
parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) 

7     Eenmalige kosten plaatsen en 
aanpassen infrastructuur 

Uitwerken voorkeursontwerp traject N348 
Epse-A1 (provinciaal project) (mobiliteitsplan 
2022) 

20     Eenmalige kosten uitwerken ontwerp 

Opstellen voorkeursontwerp Goorseweg en 
bijbehorende verbinding naar station Lochem 
(mobiliteitsplan 2022) 

30     Eenmalige kosten opstellen ontwerp 

Verkennen mogelijkheden gemeentebreed 
opzetten van alternatief vraagafhankelijk 
vervoer zoals E-trip (mobiliteitsplan 2022) 

10     Eenmalige kosten verkenning 

Verkenning kansrijke doelgroepen verhogen 
fietsgebruik en opstellen bijpassend 
actieprogramma voorlichting / promotie 
(mobiliteitsplan 2022) 

10     Eenmalige kosten verkenning 
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Project ontmoeting op het marktplein Lochem 30     Eenmalige kosten uitvoering 
ontmoetingsplek (corona) 

       

3. Economie  367  123  50  -  -  

Regiodeal cofinanciering innovatie coöperatie  50  50  50   Eenmalige kosten innovatie coöperatie 

Extra inzet landbouw  75     Eenmalige kosten extra inzet landbouw 

Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona  66     Extra inhuur MKB-manager ivm corona 

Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal)  24  3    Cofinanciering project 
toekomstbestendige bedrijventerreinen 

Smart Grid (regiodeal)  51  9    Cofinanciering project 
toekomstbestendige bedrijventerreinen 

Keukentafelgesprekken agrarische 
ondernemers 

 40     Kosten inzet van een externe 
dienstverlener 

De Achterhoekse productbeleving (POP3+ 
project Korte ketens fase 3) 

62 61    Eenmalige kosten korte ketens fase 3 

       

4. Onderwijs  552  209  134  67  -  

Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen 33     Eenmalige bijdrage verbetering 
binnenklimaat St. Josepshschool 

Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 286     Eenmalige bijdrage verbetering 
binnenklimaat Staring college 

Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 99     Eenmalige bijdrage verbetering 
binnenklimaat Staring college 

Afwaarderen boekwaarde huidige 
schoolgebouwen Laren 

 75    Eenmalige kosten afwaarderen 

Nationaal Programma Onderwijs 134 134 134 67  Eenmalige kosten Nationaal 
Programma Onderwijs 

       

5. Sport, cultuur en recreatie  454  20  -  -  -  

Uitvoering geven aan het Sportakkoord  20     Uitvoeringsbudget Sportakkoord 

Onderzoek toekomst buitenbaden Gorssel en 
Almen 

 80     Eenmalige kosten externe 
deskundigheid 

Schouwburg Lochem  134     Corona-effecten schouwburg 

Achterstand herplantverplichting  150     Eenmalige kosten achterstand 

Uitvoering kerkenvisie 2022  50     Eenmalige kosten opstellen kerkenvisie 

Klompenpaden  20  20    Eenmalige kosten aanleg Laren en 
Harfsen 

       

6. Sociaal Domein  3.177  199  109  -  -  

Zorgcoördinator  30     Pilot zorgcoördinatie 

Verlenging pilots ontmoetingsinitiatieven  42  20    Verlenging pilots (corona) 

Jeugdhulp in de school  12     Extra kosten pilot 

Kansrijke Start  9  9  9   Eenmalige kosten 

Uitbreiding mantelzorg  70  70    Versterken mantelzorgondersteuning bij 
Stichting Welzijn Lochem (SWL) 

Verkenning en eerste uitwerking omgekeerde 
verordening 

 80     Externe begeleiding 

Extra taalles en programma actief op zoek naar 
werk statushouders 

 7     Extra inzet op taalontwikkeling en 
doorstroom naar werk (corona) 

Terugdringen wachttijden Wmo en Jeugd  18     Piek aanvragen WMO en Jeugd 
(corona) 

Extra inzet jongeren- en thuiscoach i.v.m. 
corona 

 158     Kosten extra inzet (corona) 

Preventienota uitvoeren  100  100  100   Kosten extra inzet preventie 

Opvang vluchtelingen Oekraïne  1.700     Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne 

Energietoeslag  800     Eenmalige kosten energietoeslag voor 
minima 

Volwassenenfonds Sport en Cultuur  11     Eenmalige stimuleringsimpuls 

Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd 
(extra inzet/inhuur) 

 140     Extra inzet/inhuur mede vanwege 
corona 

       

7. Volksgezondheid en milieu  356  168  110  49  49  
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JOGG en beweegimpuls  43  43    Budget om JOGG en beweegimpuls 
mogelijk te maken 

Voorkomen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

 75     Eenmalige kosten voor 
deskundigheidsbevordering van 
professionals en voorlichting aan 
inwoners 

Bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare 
groepen 

 46     Eenmalige kosten bevorderen gezonde 
leefstijl 

Coördinatie vrijwillige energiecoaches  30  30  30  30  30 Bijdrage aan LochemEnergie voor 
energiecoördinator 

Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie 
gebouwde omgeving 

 15     Eenmalige onderzoekskosten 
financieringsmogelijkheden 

Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg 
eo LCH 

 4     Eenmalige kosten voorbereiding 
geluidssanering 

Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH  8  25  80  19  19 Eenmalige kosten voorbereiding 
geluidssanering 

Verkenning Thermische Energie afval-
/oppvl.water 

 18     Eenmalige kosten project verkenning 
TEA/TEO 

Innovatiebudget klimaatneutraliteit  20  20    Terugdraaien bezuinigingsvoorstel 

Warmtetransitie en de koppeling aan besparing 
in de gebouwde omgeving 

 47     Eenmalige kosten communicatie en 
externe inhuur 

Duurzame opwek vanuit buurtperspectief  50  50    Eenmalige kosten inhuur specialisten 
voor begeleiding van buurten 

       

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en 
stedelijke vernieuwing 

 1.593  596  75  75  75  

Invoering omgevingswet  866  516  75  75  75 Invoeringskosten omgevingswet 

Omgevingswet - verbeterprogramma 
basisregistraties 

 250     Eenmalige kosten verbeterprogramma 
(fase 4) 

Opstellen Woonzorgvisie  35     Eenmalige kosten opstellen visie 

Onderzoeken pré projectfase 
woningbouwopgave 

 69     Eenmalige kosten onderzoeken 
woningbouw 

Tijdelijk medewerker RO  81     Eenmalige kosten extra personeel 

Aanpak energiearmoede 2022-2023  180  80    Eenmalige kosten project aanpak 
energiearmoede 

Planeconomie/ grondexploitaties  52     Eenmalige kosten inhuur begeleiding 

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting 
statushouders 

 60     Eenmalige kosten 
haalbaarheidsonderzoek 

       

Algemene dekkingsmiddelen  11  -  -  -  -  

Bijdrage Tribuut  11     Coronagerelateerde kosten 

       

Overig (o.a. overhead)  874  955  22  -  -  

Werkbudget 'Dichtbij'  50     Budget voor impuls geven aan 
initiatieven van inwoners 

Extra facilitaire kosten en 
arbo/gezondheidszorg personeel 

 7  5    Extra kosten desinfectie, 
beschermingsmiddelen, testen e.d. 
(corona) 

Toevoeging algemene reserve  470  950  22   Toevoeging algemene reserve 

Toevoeging reserve kapitaallasten  198     Toevoeging bestemmingsreserve 

Toevoeging reserve corona  149     Toevoeging bestemmingsreserve 

       

Saldo incidentele baten en lasten  479  -69  -31  127  105  

Inclusief kadernota 2023       

Exclusief overheveling budgetten van 2021 
naar 2022 (jaarrekening 2021) 
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BIJLAGE 4 - MEERJARIG OVERZICHT RESERVES 
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Reserve  Boekwaard
e 

Vermeer
- 

Vermin- Boekwaard
e 

Vermeer- Vermin- Boekwaard
e 

Vermeer
- 

Vermin- Boekwaard
e 

Vermeer
- 

Vermin- Boekwaard
e 

Vermeer
- 

Vermin- Boekwaard
e 

  01-01-
2022 

deringen deringen 01-01-
2023 

deringen deringen 01-01-
2024 

deringen deringen 01-01-
2025 

deringen deringen 01-01-
2026 

deringen deringen 01-01-2027 

1. Algemene reserve I  
28.753.353 

 470.000  2.645.000  
26.578.353 

 950.000  1.182.000  
26.346.353 

 22.000  378.000  
25.990.353 

 -  -  
25.990.353 

 -  -  
25.990.353 

Specificatie mutaties 
algemene reserve: 

                 

Begrotingstekort     1.459.000    827.000    278.000        

Omgevingswet     698.000              

Sport, bewegen en leefstijl 
(motie 3.3 KN2021) 

    63.000    63.000           

Vervallen bijdrage JOGG 
(KN2023) 

    10.000-    10.000-           

Afwaarderen boekwaarde 
huidige schoolgebouwen 
Laren 

       75.000           

Winsten grondexploitaties    470.000    950.000            

Overheveling budgetten 
(burap 2020) 

    30.000              

Overheveling budgetten 
(kadernota 2022) 

    49.000    107.000   22.000         

Innovatiebudget 
klimaatneutraliteit 
(amendement KN 2022) 

    20.000    20.000           

Overheveling budgetten 
(jaarrekening 2020) 

    75.000              

Overheveling budgetten 
(burap 2021) 

    77.000              

Amendement preventienota 
uitvoeren (begroting 2022) 

    100.000    100.000    100.000        

Motie Inwonersinitiatief 
Toegankelijkheid (Begroting 
2022) 

    50.000              

Steun voor inwoners van 
Oekraïne (motie vreemd aan 
de orde) 

    34.000              

Bestemmingsreserves   
30.645.176 

 477.794  4.418.054  
26.704.917 

 126.257  1.521.223  
25.309.950 

 120.429  1.385.926  
24.044.454 

 114.602  1.371.770  
22.787.286 

 108.816  1.279.948  
21.616.154 

2. Rondweg Lochem I  2.054.470  -  2.000.000  54.470  -  54.470  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3. Afvalstoffenheffing I  245.000  -  245.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4. Wonen I  61.033  -  50.090  10.943  -  -  10.943  -  -  10.943  -  -  10.943  -  -  10.943 

5. Transformatie Kop van 
Oost 

I  46.144  -  -  46.144  -  -  46.144  -  -  46.144  -  -  46.144  -  -  46.144 
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6. Functiegericht wegbeheer I  600.000  -  100.000  500.000  -  100.000  400.000  -  100.000  300.000  -  100.000  200.000  -  100.000  100.000 

7. Corona I  894.059  149.000  723.500  319.559  -  75.000  244.559  -  -  244.559  -  -  244.559  -  -  244.559 

8. Sportvoorzieningen I  500.000  -  -  500.000  -  -  500.000  -  -  500.000  -  -  500.000  -  -  500.000 

9. Kapitaallasten (BBV) S  
26.244.470 

 328.794  1.299.464  
25.273.801 

 126.257  1.291.753  
24.108.304 

 120.429  1.285.926  
22.942.808 

 114.602  1.271.770  
21.785.640 

 108.816  1.179.948  
20.714.508 

                  

Totaal reserves  59.398.529 947.794 7.063.054 53.283.270 1.076.257 2.703.223 51.656.303 142.429 1.763.926 50.034.807 114.602 1.371.770 48.777.639 108.816 1.279.948 47.606.507 

 
 
 

 
 
 


