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Inleiding 
Algemene ondersteuning, openbare orde en veiligheid 
We zetten in op een aantrekkelijk Winterswijk. Een Winterswijk waar inwoners en 
ondernemers vertrouwen hebben in het bestuur, waar de diensten professioneel 
worden verleend en waar het veilig, prettig en leefbaar wonen is. 
Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing 
Samenwerking met de samenleving, maar ook met onze (Duitse) buurgemeenten, 
zien we als een belangrijke succesfactor. We gebruiken de lobby en citymarketing 
om de ambities en doelstellingen uit de programma’s 1 tot en met 3 te realiseren. 
Professionaliseren dienstverlening 
Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, zorgen we ervoor dat onze financiële positie 
gezond blijft. Bij genoemde ambities en doelstellingen past een professionele 
organisatie. In 2022 gaan we verder met het professionaliseren van onze 
dienstverlening. 
4.1 Bestuur – algemene ondersteuning 
Portefeuillehouder 
B.J.J. Bengevoord 
Ambitie 
Winterswijkers hebben vertrouwen in het bestuur. We denken mee en doen mee met 
inwoners en organisaties. Wij leveren flexibel en tijdig onze diensten en doen dat met 
een moderne organisatie. 
Relevante documenten 

 Organisatievisie 
 Visie op dienstverlening 

Doelstellingen 
4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, 
transparantie, flexibiliteit en tijdigheid. 

 We organiseren en coördineren officiële ontvangsten voor het onderhouden 
van bestuurlijke netwerken en contacten op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau. 

 
Activiteiten 
De gemeenteraadsverkiezingen organiseren 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. De organisatie hiervan vindt 
grotendeels plaats in 2022.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Door Covid-19 is er voor de organisatie van de verkiezingen meer kosten gemaakt 
dan begroot. Het Rijk heeft hiervoor extra geld in het gemeentefonds overgemaakt.  
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn goed verlopen en de nieuwe raad is 
geïnstalleerd. Door de verlenging van de Tijdelijke Wet Covid-19 Verkiezingen tot 1 
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juli 2022 waren er wel extra maatregelen nodig voor de organisatie van de 
verkiezingen.  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als 
tijdig, flexibel en participatief. 

 We vragen Koninklijke onderscheidingen, Koninklijke Erepenningen en 
predicaten Hofleverancier aan en staan stil bij huwelijksjubilea en 
verjaardagen (>100 jaar) van inwoners. 

 We implementeren de (nieuwe) organisatie-, bedrijfsvoerings- en 
dienstverleningsvisie met bijpassende huisvesting. 

 We verbeteren en ontwikkelen de digitalisering van de dienstverlening. 
 We verbeteren de dienstverlening aan de balie en de telefoon. 
 We geven de inzet van personeel efficiënt vorm. 

 
Activiteiten 
Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Na een experimenteerfase willen we onze inwoners 24 uur per dag van dienst zijn 
met een chatbot. Een chatbot beantwoordt vragen van inwoners, of verwijst ze naar 
informatie op de website. Daarvoor moet deze robot eerst goed worden getraind. 
Deze training begint in 2021 en loopt door in 2022. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Activiteiten moeten nog worden gestart. 
  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Door prioriteitenstelling in verband met beschikbare capaciteit is de activiteit nog niet 
gestart. 
Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen 
Omschrijving (toelichting) 
Burgmeester: Bengevoord 
Ook in 2022 werken we verder met klantreizen (dienstverlening vanuit het perspectief 
van de klant), waarbij we onze dienstverlening aan de wensen van de klant 
aanpassen. Daarbij sturen we nadrukkelijk op de gehanteerde uitgangspunten van 
onze dienstverleningsvisie: ‘Wij gaan altijd voor een glimlach’. Dat betekent dat het 
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reflecteren op eigen handelen en het verbeteren een vast gespreksonderwerp is in 
de organisatie.      
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
In maart zijn we gestart met de meedenktank met 15 positief kritische 
inwoners/ondernemers die met ons meedenken over onze dienstverlening.  
We gaan dit jaar servicenormen introduceren waarmee we duidelijke beloften aan de 
klanten doen en deze ook nakomen.   
We organiseren in juni een week van de dienstverlening, waarin allerlei sprekers en 
workshops gegeven worden. Op deze manier krijgen we inspiratie en concrete 
handvatten om de dienstverlening verder te verbeteren. 
In diverse teams worden brieven herschreven zodat deze beter aansluiten op de 
ontvanger.  
De dienstverleningsvisie wordt concreet vertaald in herinrichting van de centrale hal. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
We breiden de e-diensten uit aan de hand van de ontwikkelingen van de 
vakspecifieke software van bijvoorbeeld het sociaal domein en het ruimtelijk domein. 
Waar deze vakspecifieke software ontbreekt, ontwikkelen we zelf e-diensten. We 
passen achterliggende processen aan, zodat we zo efficiënt en effectief mogelijk 
werken.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Geld is gereserveerd in het automatiseringsplan  
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Er zijn inmiddels negen e-diensten in gebruik en nog  zes welke in de loop van het 
jaar volgen. 
  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren 
Omschrijving (toelichting) 
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Burgemeester: Bengevoord 
De graven van de KNIL-militairen hebben in 2021 een beschermde status gekregen. 
De graven liggen verspreid over de algemene begraafplaats en zijn niet herkenbaar. 
Gezien het historische belang van de graven, maken we ze herkenbaar door een 
markering op het graf.   
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Er is nog geen geld gereserveerd voor het betalen van de markering op deze graven. 
Na een voorstel van de Molukse gemeenschap volgt een financieel voorstel..  
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De KNIL graven zijn in kaart gebracht. Het gaat om 46 graven. Deze  hebben nu een 
bijzondere status. Op elk graf moet een markering worden geplaatst. Met de Molukse 
gemeenschap is afgesproken dat zij met een voorstel komen over wat er op de 
graven geplaatst moet worden.  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting 
Omschrijving (toelichting) 
Burgmeester: Bengevoord 
In het professionaliseren van de organisatie en de dienstverlening zijn de laatste 
jaren flinke stappen gezet. Het is tijd om de volgende stap te gaan zetten, door het 
implementeren van het nieuwe werkconcept. Dat houdt in dat we tijd- en 
plaatsonafhankelijk gaan werken, waarbij de activiteit de werkplek bepaalt. Door de 
investeringen van de afgelopen jaren in ICT, is het mogelijk om deze stap te zetten.  
Dat vraagt ook om een andere, meer eigentijdse inrichting van het gemeentekantoor. 
Een inrichting die het ontmoeten, samenwerken en onze dienstverlening beter 
faciliteert. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met duurzaamheid en inclusie. 
Voor de realisatie is een investeringsbedrag van € 2,3 miljoen gemoeid. Omdat in de 
begroting van 2021 al rekening was gehouden met een bedrag van € 0,8 miljoen, 
hebben wij een aanvullend investeringsbedrag van € 1,5 miljoen opgenomen.       
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Er is een taakstellend budget van € 2,3  miljoen voor dit project. Hierbinnen moet het 
project gerealiseerd worden. Kanttekening is wel dat de inflatie en met name de 
prijsstijgingen in de bouwmarkt van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk 
realiseerbare resultaat. 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
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Er is een pilotzone ingericht, waar diverse faciliteiten zijn getest. Hierdoor kunnen 
juiste keuzes worden gemaakt en wordt het project efficiënt en effectief gerealiseerd. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De uitgangspunten voor duurzaamheid, identiteit en het ontwerp zijn afgerond of 
bevinden zich in een afrondende fase.  
Overdracht Islamitische begraafplaats 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Frings 
In het eerste kwartaal van 2022 wordt de Islamitische begraafplaats overgedragen 
aan de Stichting Nederlands Islamitische Waqf. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
De islamitische gemeenschap hoeft niet te betalen voor de grond. De bestaande 
grafrechten worden verrekend met de Stichting die het beheer van de begraafplaats 
gaat overnemen.  
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Half april 2022 wordt de overdracht van het Islamitische deel definitief gemaakt.  De 
gemeente heeft een concept koopcontract opgesteld.  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Stimuleren gebruik digitale dienstverlening 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
We blijven het gebruik van de digitale dienstverlening stimuleren. De campagne die 
gestart is in 2021 zetten we door.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De campagne gaat dit najaar van start en zal  doorlopen in 2023 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Afwegingen en prioriteiten maken dat de campagne wat later dit jaar start. 
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Vernieuwde website live brengen 
Omschrijving (toelichting) 
Burgmeester: Bengevoord 
In 2021 is begonnen met de ontwikkeling van een vernieuwde website. Bij deze 
ontwikkeling staat de dienstverlening aan de inwoner en aan ons bedrijfsleven 
centraal. We maken de website aantrekkelijker, zorgen voor een betere 
toegankelijkheid en koppelen deze met de website van 100% Winterswijk. Door deze 
koppeling worden ook toeristische bezoekers goed van informatie voorzien.  
In 2021 heeft de aanbesteding van het nieuwe beheersysteem van de website 
plaatsgevonden. De planning is om medio 2022 de vernieuwde website live te zetten. 
Voordat dit gebeurt, betrekken we inwoners bij het ontwerp. Is de nieuwe website 
inderdaad toegankelijker en aantrekkelijker? Waar mogelijk saneren we bestaande 
websites van de gemeente, zodat we uiteindelijk twee websites hebben: 
www.winterswijk.nl en www.werkenaanwinterswijk.nl. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Project loopt voorspoedig en de gemeentelijke hoofdwebsite is medio april live 
gegaan.  
Voorbereidingen aanpassen  overige gemeentelijke websites zijn gestart. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Als alle beperkingen rondom corona zijn opgeheven, zetten we een campagne in om 
het trouwen in Winterswijk regionaal en nationaal te promoten.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Er wordt op dit moment gewerkt aan de website en een brochure voor de promotie 
van huwelijken in Winterswijk. Hiervoor zijn reeds filmpjes en foto's van de Babsen 
gemaakt. Verder wordt er gewerkt aan een overzicht van locaties om een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap te voltrekken.  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 

/www.winterswijk.nl
/www.werkenaanwinterswijk.nl
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Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
De rijksoverheid geeft aan dat nationale wetgeving het op dit moment onmogelijk 
maakt om de zelfbedieningskluis in gebruik te nemen. Landelijk moet wet- en 
regelgeving worden aangepast. Wij volgen de ontwikkelingen en hebben het 
ministerie gevraagd om pilotgemeente te mogen zijn.    
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De landelijke wetgeving maakt dat het nu nog niet mogelijk is om te kiezen voor een 
zelfbedieningskluis. We blijven de landelijke ontwikkelen volgen. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
In 2021 zouden we een nieuwe telefoniecentrale krijgen: GT Connect. Dit was een 
door meer dan tweehonderd gemeenten gemeenschappelijk aanbesteed 
telefonietraject. Door problemen bij de leverancier is dit project gestopt. We moeten 
de telefoniecentrale opnieuw aanbesteden en mogelijk een nieuwe centrale 
invoeren.  
Ook intern werken we aan de effectiviteit. We maken nog duidelijkere afspraken, 
zodat een beller snel een antwoord heeft op zijn vraag. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
De aanbesteding is geweest. Van de twee partijen is de keuze gevallen op Detron.  
Met de nieuwe centrale gaan we bellen via Teams.  
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid. 

 We organiseren welkomstbijeenkomsten voor nieuwe inwoners. 
 We zorgen voor heldere, begrijpelijke communicatie die is afgestemd op de 

doelgroep.   
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Trends en ontwikkelingen 
- Digitaal aanvraag rijbewijs (DAR): de klant kan bij de fotograaf zijn rijbewijs na het 
maken van de foto direct aanvragen bij de RDW. De fotograaf moet wel hiervoor 
gecertificeerd worden. In Winterswijk is er al een fotograaf die dat op orde heeft. We 
zitten met de RDW in de laatste fase van het project. Planning is om het voor juli af 
te ronden. Het ophalen, identiteit vaststellen en de echtheid van het oude document 
controleren, blijft wel bij de gemeente als verplichte taak. Volgens de RDW zal 
ongeveer 20% van de aanvragen digitaal gaan gebeuren. Het voordeel is dat het 
sneller gaat. Het document is al na 2 dagen klaar in plaats van 5 dagen.  
- De lancering van de website voor de algemene begraafplaats en de daarbij 
behorende e-diensten. Planning is om  dit gelijktijdig met de lancering van de nieuwe 
website te doen.  
- Verzoek van de GUV om een uitvaartcentrum te realiseren bij de begraafplaats 
- Inrichting en aanleg Natuurbegraven 
- Digitalisering dubbelen akten van de burgerlijke stand 
- We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van het bezorgen van 
waardedocumenten 
- We werken aan 5 nieuwe e-diensten; 1ste inschrijving, aanvragen VOG, loket 
huwelijke en partnerschap, doorgeven adresonderzoek en registratie levenloos 
geboren kind.  
  
Wet open overheid 
De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Deze wet voorziet in een opener overheid door bijvoorbeeld actieve openbaarmaking 
van verschillende informatiecategorieën verplicht te stellen. De gevolgen van deze 
wet moeten in kaart worden gebracht, zodat we hier op de juiste wijze uitvoering aan 
kunnen geven. Dit laten we doen door een specialist. 
Wij stellen voor om onder de doelstelling 4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het 
maken en uitvoeren van beleid, de activiteit Implementeren Wet open overheid toe te 
voegen en hiervoor een budget van € 35.000 beschikbaar te stellen. 
4.2 Openbare orde en veiligheid 
Portefeuillehouder 
B.J.J. Bengevoord 
Ambitie 
Het is veilig en prettig wonen of verblijven in Winterswijk. 
Relevante documenten: 

 Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk 
 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Doelstellingen 
4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig. 

 We werken samen met inwoners, ondernemers, politie, justitie en 
(zorg)organisaties om criminaliteit, waaronder woninginbraken en overvallen, 
aan te pakken. 

 We proberen zoveel mogelijk overtredingen te voorkomen door in te blijven 
zetten op preventieve handhaving, door communicatie en door interventies 
voor gedragsverandering. 
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Activiteiten 
Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Jaarlijks vinden er diverse integrale controles plaats met ketenpartners. Bijvoorbeeld 
de ‘Groene Nacht’. Samen met de omgevingsdienst, politie, Natuurmonumenten, 
Geldersch Landschap en de Hengelsport Federatie controleren onze boa’s dan in het 
buitengebied.  
Verder doen we jaarlijks mee aan de landelijke Week van de Veiligheid. In die week 
brengen we het thema veiligheid extra onder de aandacht. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.2.2 De criminaliteit neemt af. 

 We hanteren een regionale en integrale aanpak van ondermijning. Daarbij 
werken buurgemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), politie, justitie, 
Belastingdienst en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum samen, 
om criminele netwerken aan te pakken. 

 We kijken naar grensoverschrijdende criminaliteit en zoeken daarbij de 
samenwerking met de Duitse overheid. 

 
Activiteiten 
Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Wij sluiten ons aan bij Meld Misdaad Anoniem. Het voordeel hiervan is dat relevante 
signalen over criminaliteit en fraude in onze gemeente rechtstreeks bij ons 
terechtkomen. Dit vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt de 
integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
De gemeente voert de regie over de aanpak van het convenant Veilige School. We 
houden zicht op de naleving van de gemaakte afspraken en bieden facilitaire 
ondersteuning aan bij de uitvoering van deze afspraken. Denk aan een bestuurlijke 
en ambtelijke overlegstructuur en ondersteuning bij kluisjescontroles. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In beeld brengen aanpak zorgfraude 
Omschrijving (toelichting) 
Burgmeester: Bengevoord 
In 2022 onderzoeken we of het zinvol is om regionaal of lokaal proactief in te zetten 
op het opsporen van zorgfraude in het sociaal domein. Hiervoor gaan we in gesprek 
met buurgemeenten en voeren we enkele steekproeven uit. De uitwerking van deze 
activiteit vereist een nauwe samenwerking met het contract- en 
leveranciersmanagement (CLM). 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Er is een gesprek  gevoerd met de regionaal toezicht- en kwaliteitsmanager sociaal 
domein Achterhoek over de aanpak van zorgfraude. Hieruit is gebleken dat andere 
regio's enige vorm van monitoring hebben op dit fenomeen. Afgesproken is dat de 
toezicht- en kwaliteitsmanager bij de regio's Gelderland Midden en Twente uitvraag 
gaat doen welke indicatoren zij toepassen met betrekking tot mogelijke zorgfraude.  
De toezichthouder zal dit jaar een nota opstellen waarin hij het effect van de huidige 
capaciteit en de keuze om al dan niet op te schalen uiteenzet. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De verwachting is dat we in de loop van 2022 voldoende indicatoren krijgen om meer 
zicht te krijgen op de mogelijke zorgfraude binnen de Achterhoekse gemeenten.  
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Opstarten ondermijningsoverleggen 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
In het ondermijningsoverleg bespreekt de gemeente ondermijningscasussen, samen 
met partijen als het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), ODA, 
Belastingdienst, politie en OM.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Eerste stappen zijn gezet, de basis qua informatiedeling wordt vastgelegd en 
besproken met de privacy officer. Daarnaast is daadwerkelijke intragemeentelijke 
informatiedeling georganiseerd door gebruik van RIECIS. Een programma dat al 
reeds jaren door ons wordt gebruikt voor informatiedeling met het RIEC. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Verwachting is dat we in de komende twee maanden kunnen starten met het 
structurele ondermijningsoverleg. 
Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Leerlingalert geeft voorlichting op het voortgezet onderwijs over de criminele 
(onder)wereld en het versterken van het netwerk rondom jongeren. Zij reiken de 
jongeren tools aan om ondermijnende criminaliteit te herkennen, en weerstand te 
bieden tegen de verleiding om snel veel geld te verdienen met criminaliteit. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
de cursus leerlingen alert wordt  betaald door het ministerie. 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Dit was niet uitvoerbaar ivm de sluiting van de scholen in kader van de Corona 
maatregelen. Nieuwe afspraken zijn gemaakt om dit  op de agenda's vd scholen te 
gaan krijgen iom het ministerie.  
Voorlichting op scholen over wapens en geweld door Halt 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
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Halt-medewerkers geven, met ondersteuning van jongerenwerkers en/of politie, 
voorlichting op het voortgezet onderwijs over diverse onderwerpen. Denk hierbij aan 
wapenbezit, geweld en sexting. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
HALT heeft nog  budget voor 5 voortgezet onderwijs lessen in het kader van 
voorlichting.  
Onder andere het Gerrit Komrij College wil meer voorlichting. Dit zal mogelijk betaald 
kunnen worden uit de NPO gelden.  
Afspraken met de voortgezet onderwijs scholen lopen via HALT . 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
De regionaal coördinator ondermijning blijft in 2022 werkzaam voor de Achterhoekse 
gemeenten. Daarnaast geven we in 2022 de internationale (Duitsland) 
ondermijningstafel vorm. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar. 

 We werken met interne en externe partners, om gezamenlijk jeugdoverlast 
aan te pakken en jeugdcriminaliteit tegen te gaan. 

 We werken samen met de inwoners aan de leefbaarheid in de wijken. 
 
Activiteiten 
Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving (VTH) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
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Jaarlijks stellen we een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) op. Het uitvoeringsprogramma beschrijft zowel de wijze van 
vergunningverlening, als de prioritering van handhavingstaken op het gebied van de 
fysieke leefomgeving. Een uitgebreide toelichting op de doelen en activiteiten op het 
gebied van openbare orde en veiligheid treft u aan in het VTH-uitvoeringsprogramma 
2022.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 is op 18 januari 2022 door het college 
vastgesteld. Er wordt nu uitvoering aan gegeven. 
Doelstellingen 
4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer. 

 Samen met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) blijven we 
zoeken naar een optimalisatie van de brandweerzorg, zoals extra aandacht 
voor preventie en het op peil brengen en houden van voldoende 
bluswatervoorzieningen in de gemeente. 

 
Activiteiten 
Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Samen met de VNOG sturen we op optimalisatie van de brandweerzorg door in te 
zetten op preventie. Bijvoorbeeld door het creëren van bewustzijn.  
  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Middels het campagneteam "Zelfredzaam en Risicobewust" vanuit de VNOG worden 
regelmatig nieuwe campagnes uitgerold over de gehele regio. Dit verloopt volgens 
schema. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
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Trends en ontwikkelingen 
- Planning is om in 2022 een explosievenonderzoek voor de hele gemeente te laten 
uitvoeren. Kosten bedragen naar verwachting € 40.000. Via het ministerie BZK kan 
van dit bedrag 68% teruggevraagd worden in de vorm van subsidie. Dit wordt 
uitbetaald in de meicirculaire van 2023.  
Voorstel is bestaande budget van €14.500 als overbrugging in 2022 te verhogen 
naar € 40.000. 
- Zowel politie als OM trekt zich steeds meer terug. We zien dit in een toename van 
taken voor de gemeente. De medewerkers betrokken bij deze onderwerpen, de 
regisseur zorg en veiligheid en de de ambtenaar openbare orde en veiligheid, 
bemerken dit in de werkdruk. Verwachting is dat uitbereiding van de capaciteit op 
korte termijn nodig is om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Nadere 
afstemming over de exacte benodigde formatie en de invulling van de 
werkzaamheden zal plaatsvinden met de betrokken medewerkers en 
portefeuillehouder.  
- Regio wil graag een structurele borging van de regiocoördinator ondermijning. Als 
hiertoe wordt besloten, dient er structureel budget voor worden opgenomen om de 
inzet van de regio-coördinator te financieren. 
- Er wordt een benchmark voor de boa's domein 1 uitgevoerd. Dit om inzichtelijk te 
krijgen hoeveel boa capaciteit in Winterswijk nodig is. Afhankelijk van de uitkomsten 
van de benchmark, is al dan niet een uitvraag voor formatie-uitbreiding aan de orde. 
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing 
Portefeuillehouder 
B.J.J. Bengevoord 
Ambitie 
We maken van Winterswijk het meest grensoverschrijdende dorp van de Achterhoek. 
Dit omdat we veel kansen zien voor veiligheid, grensoverschrijdende zorg, wonen, 
werken en recreëren. 
We zetten de Achterhoek in het algemeen en Winterswijk in het bijzonder op 
landelijke agenda’s in Arnhem en Den Haag, en investeren in het vergroten van ons 
Europese netwerk. Op deze manier kunnen Winterswijkse en regionale vraagstukken 
snel en effectief onder de aandacht worden gebracht bij politici. 
Relevante documenten 

 Nota Grensland Gemeente Winterswijk (2021)  
 Actieplan Lobby Gemeente Winterswijk (2021) 

Doelstellingen 
4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten. 

 Door onze digitale communicatiemiddelen tweetalig te ontwikkelen. 
 
Activiteiten 
Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers 
Business School 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester Bengevoord 
Wethouder: Schepers-Janssen 
We faciliteren onderwijsinstellingen in Winterswijk met cursussen en workshops over 
de Duitse taal en cultuur vanuit de GBS. Dit doen we bijvoorbeeld door te faciliteren 
in het aanbieden van Goethe-certificaten. Voor het praktijkonderwijs zetten we in op 
een structurele inbedding van de Duitse taal in het onderwijs. Op deze manier helpen 
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we scholieren hun kansen op de arbeidsmarkt in onze gresstreek te vergroten en 
blijven ze als vakkrachten behouden.   
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Organiseren en ontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
In 2022 breiden we het aanbod aan cursussen en workshops op het gebied van taal 
en cultuur verder uit en ontwikkelen we een online cursusplatform. Op deze manier 
faciliteren we grensoverschrijdend werken en recreëren voor onze inwoners en 
ondernemers en vergroten we de gastvrijheid voor onze bezoekers.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Vertalen communicatiemiddelen (website etc.) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
De vertalingen van onze gemeentelijke communicatiemiddelen naar het Duits zetten 
we ook in 2022 voort. Dit doen we om de gastvrijheid in Winterswijk naar onze Duitse 
gasten te vergroten, en de communicatie zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te 
maken.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor 
werkzoekenden verbeteren. 

 Door de Grenzhoppers Business School te gebruiken om grensoverschrijdend 
leren, werken en ondernemen te faciliteren. Daarnaast helpen we 
ondernemers en maatschappelijke partners gebruik te maken van Europese 
subsidies. 

 Door het Grensland College te faciliteren. 
 
Activiteiten 
Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 
8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgmeester: Bengevoord 
In samenwerking met de 8RHK-ambassadeurs, Kreis Borken en de regio Twente, 
organiseren we een tweedaagse kennismaking voor de nieuwe Nederlandse 
ambassadeur in Berlijn en de nieuwe Duitse ambassadeur in Den Haag. Tijdens 
deze kennismaking zetten we in op kennisdeling en informatie-uitwisseling op het 
gebied van techniek, onderwijs, wonen, zorg en recreëren. 
Samen met de Duitse regio Mecklenburg-Vorpommern organiseren we in 2022 een 
bijeenkomst aldaar, waarbij we ondernemers en kennisinstellingen de kans bieden 
om op het gebied van waterstof en leefbaar platteland van elkaar te leren. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Tot 2023 geven we uitvoering aan de Regio Deal GROS. Zo helpen we ondernemers 
de grens over. We organiseren cursussen en workshops vanuit de GBS, en 
verbinden deze met de activiteiten van het internationaal netwerkbureau. Voor beide 
organisaties ontwikkelen we in 2022 een nieuwe website om het cursusaanbod nog 
inzichtelijker te maken. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Vergroten zichtbaarheid grensstreek 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
We blijven werken aan de zichtbaarheid van onze grensstreek. Dit doen we door 
onze deelname als Grenzhoppers-netwerk op congressen en bijeenkomsten, zoals 
de Grenslandconferentie, Duitslanddag en het jaarcongres van het Institute for 
Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM). We 
nodigen Tweede Kamerleden en Europarlementariërs uit om actualiteiten en 
bijzonderheden, zoals wet- en regelgevingen die mensen over grenzen heen raken, 
bespreekbaar te maken.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden 
Omschrijving (toelichting) 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende 
samenwerking. 

 Door inwoners en ondernemers actief te betrekken bij de 
grensoverschrijdende samenwerking. 
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Activiteiten 
Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 
8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgmeester: Bengevoord 
In samenwerking met de 8RHK-ambassadeurs, Kreis Borken en de regio Twente, 
organiseren we een tweedaagse kennismaking voor de nieuwe Nederlandse 
ambassadeur in Berlijn en de nieuwe Duitse ambassadeur in Den Haag. Tijdens 
deze kennismaking zetten we in op kennisdeling en informatie-uitwisseling op het 
gebied van techniek, onderwijs, wonen, zorg en recreëren. 
Samen met de Duitse regio Mecklenburg-Vorpommern organiseren we in 2022 een 
bijeenkomst aldaar, waarbij we ondernemers en kennisinstellingen de kans bieden 
om op het gebied van waterstof en leefbaar platteland van elkaar te leren. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Tot 2023 geven we uitvoering aan de Regio Deal GROS. Zo helpen we ondernemers 
de grens over. We organiseren cursussen en workshops vanuit de GBS, en 
verbinden deze met de activiteiten van het internationaal netwerkbureau. Voor beide 
organisaties ontwikkelen we in 2022 een nieuwe website om het cursusaanbod nog 
inzichtelijker te maken. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Vergroten zichtbaarheid grensstreek 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
We blijven werken aan de zichtbaarheid van onze grensstreek. Dit doen we door 
onze deelname als Grenzhoppers-netwerk op congressen en bijeenkomsten, zoals 
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de Grenslandconferentie, Duitslanddag en het jaarcongres van het Institute for 
Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM). We 
nodigen Tweede Kamerleden en Europarlementariërs uit om actualiteiten en 
bijzonderheden, zoals wet- en regelgevingen die mensen over grenzen heen raken, 
bespreekbaar te maken.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Vertalen communicatiemiddelen (website etc.) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
De vertalingen van onze gemeentelijke communicatiemiddelen naar het Duits zetten 
we ook in 2022 voort. Dit doen we om de gastvrijheid in Winterswijk naar onze Duitse 
gasten te vergroten, en de communicatie zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk te 
maken.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden 
Omschrijving (toelichting) 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
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Doelstellingen 
4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken. 

 Door actief in te zetten op de lobby richting provincie en rijksoverheid. 
 
Activiteiten 
Deelname aan The European Week of Regions and Cities 2022 (bestuurlijk en 
ambtelijk) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Zoals ieder jaar breiden we in 2022, samen met bestuurders, ondernemers en 
ambtenaren, de Europese contacten uit tijdens de Europese week van regio’s en 
steden in Brussel. Door deelname aan en de organisatie van bijeenkomsten, 
wisselen we kennis uit en stellen we Winterswijk en Achterhoekse vraagstukken 
centraal. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en 
Europarlementariërs 
Omschrijving (toelichting) 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den 
Haag (Nieuwspoort) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Door zichtbaarheid in Den Haag brengen we de Achterhoek in het algemeen en 
Winterswijk in het bijzonder dichterbij. Als lid van Nieuwspoort maken we gebruik van 
de door Nieuwspoort georganiseerde lobbymomenten, waarbij we Winterswijkse 
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ondernemers en bestuurders faciliteren om themagericht in gesprek te gaan met 
Kamerleden en bewindslieden. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 
8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
In 2022 organiseren we themagerichte werkbezoeken voor Kamerleden, 
Europarlementariërs en bewindslieden in Winterswijk. Waar mogelijk doen we dit in 
samenspraak met 8RHK-ambassadeurs en de andere Achterhoekse gemeenten. Zo 
brengen we de Achterhoek dichter bij Den Haag. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Naast de Europese subsidieregeling Interreg, verkennen we in 2022 de kansen die 
Europese subsidies bieden voor Winterswijkse vraagstukken. Uitgangspunt is hierbij 
altijd een bestaande projectaanvraag of bestaand vraagstuk, en niet de zoektocht 
naar subsidie op zich. Het is noodzakelijk dat het verwerven van substantiële externe 
financiering voor (grote) projecten wordt ondersteund door een goed georganiseerde 
en geïntensiveerde lobby naar de provincie Gelderland, Den Haag en Brussel. 
Hiervoor zetten we de adviseurslobby in.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in 
Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze 
zichtbaarheid. 

 Door het Grenzhoppers-netwerk in te zetten, om de grensoverschrijdende 
samenwerking met Twente, Drenthe en Limburg uit te bouwen. 

 Door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van onze internationale 
zichtbaarheid, met name in Brussel, Berlijn, Münster en Düsseldorf. 

 Door te investeren in de ontwikkeling van ons internationale netwerk, voor 
kennisdeling en informatie-uitwisseling. 

 Door een actieve bijdrage te leveren aan de Euregio en de 8RHK-
ambassadeurs.   

 Door deel te nemen aan uitwisselingsprojecten die ons als gemeente 
internationale zichtbaarheid en kennis op het gebied van maatschappelijke 
vraagstukken opleveren. 

 
Activiteiten 
Deelname aan The European Week of Regions and Cities 2022 (bestuurlijk en 
ambtelijk) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Zoals ieder jaar breiden we in 2022, samen met bestuurders, ondernemers en 
ambtenaren, de Europese contacten uit tijdens de Europese week van regio’s en 
steden in Brussel. Door deelname aan en de organisatie van bijeenkomsten, 
wisselen we kennis uit en stellen we Winterswijk en Achterhoekse vraagstukken 
centraal. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en 
Europarlementariërs 
Omschrijving (toelichting) 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den 
Haag (Nieuwspoort) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Door zichtbaarheid in Den Haag brengen we de Achterhoek in het algemeen en 
Winterswijk in het bijzonder dichterbij. Als lid van Nieuwspoort maken we gebruik van 
de door Nieuwspoort georganiseerde lobbymomenten, waarbij we Winterswijkse 
ondernemers en bestuurders faciliteren om themagericht in gesprek te gaan met 
Kamerleden en bewindslieden. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 
8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
In 2022 organiseren we themagerichte werkbezoeken voor Kamerleden, 
Europarlementariërs en bewindslieden in Winterswijk. Waar mogelijk doen we dit in 
samenspraak met 8RHK-ambassadeurs en de andere Achterhoekse gemeenten. Zo 
brengen we de Achterhoek dichter bij Den Haag. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
Uitbreiden internationale netwerk 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Door deelname aan internationale bijeenkomsten en door prijzen/onderscheidingen 
die gebaseerd zijn op Winterswijkse onderwerpen, zetten we Winterswijk, de 
Achterhoek en uiteindelijk ook Nederland op de kaart (bijvoorbeeld de European 
Green Leaf Award 2022). Hierbij maken we gebruik van bestaande netwerken, zoals 
de Association of European Border Regions (AEBR), Euregio en VNG International.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
We zetten het project USAID Oekraïne, dat we in 2019 zijn gestart, tot eind 2022 
voort. Aan het project nemen steden en gemeenten uit heel Europa deel, waardoor 
we ons Europese netwerk vergoten. Doel van het project is kennisuitwisseling tussen 
Winterswijk en twee Oekraïense gemeenten, onder andere op het gebied van 
stadsmarketing, duurzaamheid en strategische keuzes. Dit om van elkaar te leren. In 
2022 vindt een fysiek bezoek aan Winterswijk en de Oekraïense gemeenten plaats.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Verkennen en benutten (Europese) subsidiemogelijkheden 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Naast de Europese subsidieregeling Interreg, verkennen we in 2022 de kansen die 
Europese subsidies bieden voor Winterswijkse vraagstukken. Uitgangspunt is hierbij 
altijd een bestaande projectaanvraag of bestaand vraagstuk, en niet de zoektocht 
naar subsidie op zich. Het is noodzakelijk dat het verwerven van substantiële externe 
financiering voor (grote) projecten wordt ondersteund door een goed georganiseerde 
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en geïntensiveerde lobby naar de provincie Gelderland, Den Haag en Brussel. 
Hiervoor zetten we de adviseurslobby in.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats 
voor wonen, werken, winkelen en recreëren. 

 Promotie van Winterswijk op het gebied van wonen, werken, winkelen en 
recreëren via citymarketingorganisatie 100% Winterswijk. 

 
Activiteiten 
Wervingscampagne jonge inwoners 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Voor het aantrekken van nieuwe bewoners in de leeftijdscategorie 20-40 jaar wordt in 
samenwerking met onder andere 100% Winterswijk een wervingscampagne 
uitgevoerd. Hiervoor investeren wij in capaciteit en expertise. Er wordt structureel € 
15.000 beschikbaar gesteld. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Doelstellingen 
4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van 
Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven. 

 Een organisatievorm uitwerken die integraal bijdraagt aan de economische 
ontwikkeling van Winterswijk, en de haalbaarheid hiervan toetsen.  

 
Activiteiten 
Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege 
Omschrijving (toelichting) 
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Wethouder: Schepers-Janssen  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Grenslandcollege is na de start in 2021 nu al actief bezig met uitbreiding van het 
onderwijsaanbod. Dat geldt ook voor het onderwijsaanbod op de locatie Winterswijk 
(raadhuis). Hier neemt de ruimte behoefte daardoor ook toe.  In overleg met het 
Grenslandcollege en met het oog op de toekomstontwikkelingen, wordt gekeken hoe 
deze behoefte ingepast kan worden. 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt 
(oprichten en inrichten) 
Omschrijving (toelichting) 
Burgemeester: Bengevoord 
Winterswijk heeft een krachtige en goed functionerende citymarketingorganisatie, 
waarin alle ondernemersverenigingen samen met de gemeente participeren. Zaken 
als centrummanagement, evenementenondersteuning en andere vormen van 
ondernemersondersteuning zijn op dit moment echter niet structureel georganiseerd.  
In Duitse gemeenten wordt veel gewerkt met een ‘Wirtschaftsförderungs’-organisatie, 
waarin gemeenten en ondernemersverenigingen vanuit een publiek-private 
organisatie samenwerken aan een brede economische ontwikkeling. Op basis van 
een in 2021 gekozen scenario werken we aan een ondernemerspunt, waarin de 
huidige samenwerking op het gebied van citymarketing wordt verbreed met 
centrummanagement, evenementenondersteuning en andere vormen van 
ondernemersondersteuning. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Trends en ontwikkelingen 
4.4 Overige middelen 
Portefeuillehouder 
B.J.J. Bengevoord 
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Ambitie 
We blijven een financieel gezonde gemeente en investeren in de toekomst van 
Winterswijk. 
Relevante documenten 

 Financiële verordening gemeente Winterswijk 
 Meerjarenbegroting 
 Kadernota 
 Bestuursrapportage 

Doelstellingen 
4.4.1 Een structureel sluitende begroting. 

 Door met lef te investeren. 
 Door de gezonde financiële positie van de gemeente goed in het oog te blijven 

houden. 
 
Activiteiten 
De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Klein Gunnewiek 
Ook voor 2022 tot en met 2025 laat de begroting meerjarig een sluitend structureel 
perspectief zien. Het effect van de herverdeling van de algemene uitkering is nog niet 
bekend. In de begroting is daar dus nog geen rekening mee gehouden.  
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Herfinancieren leningenportefeuille 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder:  
In 2022 gaan we de leningenportefeuille herfinancieren. De rentestand is op dit 
moment dusdanig laag dat een herfinanciering leidt tot een structureel financieel 
voordeel. In 2022 rekenen we vooralsnog op € 608.000. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We zijn bezig met de inventarisatie van de leningenportefeuille en het in kaart 
brengen van de mogelijkheden.  
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Tijd (indicator) 
 

 
Tijd (toelichting) 
Implementatie rechtmatigheidsverantwoording 
Omschrijving (toelichting) 
Wethouder: Klein Gunnewiek 
Met ingang van 2022 legt het college verantwoording af aan de raad over de 
financiële rechtmatigheid. Tot en met 2021 controleert de accountant dit. Dat vraagt 
meer van onze interne beheersing en controle. De raad bepaalt hoe hoog we de lat 
leggen. Hierover gaan we in gesprek, waarna de Financiële verordening op dit 
onderdeel gewijzigd moet worden. 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De wetswijziging waarmee de rechtmatigheidsverantwoording geformaliseerd wordt, 
is op moment van samenstellen van deze berap nog niet aangenomen. We gaan 
ervan uit dat dit in de loop van 2022 wel gebeurt. Met de interne voorbereidingen 
gaan we verder. Besluitvorming door college en raad over kaders, bijvoorbeeld 
wijziging van onze Financiële verordening, moet echter wachten tot ná de 
wetswijziging 2e helft van 2022. 
Trends en ontwikkelingen 
Prijsontwikkelingen 2022 
Prijzen stijgen beduidend harder dan in de begroting 2022 geraamd. Met de 2e 
prognose 2021 hebben we hierop ons meerjarenperpectief 2022-2025 al bijgesteld 
door voor 2022 € 1 miljoen te ramen om prijsstijgingen op te vangen en voor 2023 en 
verder € 100.000 per jaar voor dekking van investeringslasten van duurder wordende 
investeringen. Met deze rapportage zetten we van het voor 2022 beschikbare budget 
€ 250.000 in. 
Ontwikkeling algemene uitkering 
Decembercirculaire 2021 
Via de decembercirculaire ontvangen we een hogere algemene uitkering voor 
verschillende doeleinden. Het deel dat hiervan aan de algemene middelen kan 
worden toegekend bedraagt in 2022 ongeveer € 250.000. en vanaf 2023 € 150.000. 
Daar is in deze 1e prognose rekening mee gehouden. 
De middelen uit de decembercirculaire zijn hard. Dat geldt nog niet voor een tweetal 
ontwikkelingen die, waarschijnlijk, een positief effect op de algemene uitkering 
hebben. Hierover hopen we bij de meicirculaire van 2022 meer en definitief 
duidelijkheid te krijgen. 
Nieuw regeerakkoord 
Na een lange formatieperiode is door VVD, D66, CDA en ChristenUnie, voor de 
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periode 2021-2025, het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de 
toekomst’ vastgesteld. 
Via de zogenaamde ‘startnota Kabinet Rutte IV’ is hiervan een financiële vertaling 
gemaakt. Hieruit blijkt dat de nieuwe coalitie ervoor kiest de staatschuld (nog binnen 
de gewenste norm) te laten oplopen en op een breed terrein flink te investeren. Dat 
leidt er tevens toe dat, via de zogenaamde methode van ‘trap-op-trap-af’, het 
gemeentefonds ook stevig groeit en gemeenten dus een hogere algemene uitkering 
ontvangen, in het geval van Winterswijk loopt dit op van 750K in 2022 tot € 2,5 
miljoen in 2025. Voor het jaar 2026 is vooralsnog sprake van een terugval, naar 
500K. Het coalitieakkoord loopt namelijk maar tot en met 2025. In het regeerakkoord 
wordt wel aangegeven dat in die periode ook naar een nieuwe manier wordt gekeken 
om de inkomsten voor gemeenten meer stabiel en voorspelbaar te maken inclusief 
de mogelijkheid voor een verruiming van het lokale belastinggebied. Hiervan kan 
echter nog geen financiële vertaling worden gegeven. 
Daarnaast zijn gemeenten, via de VNG, en het Rijk al geruime tijd in gesprek over 
toereikende middelen om gemeenten in staat te stellen hun taken op adequate wijze 
uit te voeren. In het bijzonder staat hierbij de zogenaamde opschalingskorting ter 
discussie. Voor de periode van het coalitieakkoord heeft het kabinet besloten deze 
opschalingskorting op te schorten. Ook hier speelt de periode tot en met 2025 
gemeenten parten omdat het eventueel definitief schrappen van de 
opschalingskorting onderdeel is van de hiervoor genoemde nieuwe manier van 
bekostiging van gemeenten dat bovendien aan een nieuw kabinet wordt overgelaten. 
Voor de jaren 2023-2025 is in ieder geval sprake van een behoorlijk voordeel (van 
650K in 2023 tot 1.100K in 2025). 
Herverdeling gemeentefonds 
Hopelijk biedt de meicirculaire 2022 hier meer duidelijkheid over de herverdeling van 
het gemeentefonds met ingang van 2023. Komt die duidelijkheid er niet dan zal de 
invoering hiervan, op basis van de financiële speregels tussen Rijk en gemeenten in 
ieder geval worden uitgesteld tot 2024. 
Volgens de laatste, nog niet formeel bevestigde, berichten is het kabinet voornemens 
de laatste voorstellen met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds ter 
goedkeuring naar de Eerste en Tweede kamer te sturen, ondanks kanttekeningen 
van de VNG en de Raad voor het openbaar bestuur. 
Waar voor de gemeente Winterswijk in eerdere voorstellen sprake was van nadeel 
als gevolg van die herverdeling is dit in de laatste voorstellen omgeslagen in een 
voordeel van € 56 per inwoner. Mochten die laatste voorstellen dus worden 
overgenomen dan zal de  invoering hiervan fasegewijs geschieden voor een bedrag 
van maximaal € 15 per inwoner per jaar tot een bedrag van € 1,6 miljoen voor 
Winterswijk. 
  
  
Financiële afwijkingen programma 4 
Baten en Lasten 
Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Begroting Overhev. n.a.v. jrk 
2021 

Begroting na 
overheveling. 

Berap1 Mutaties_Berap1 

Baten      
4.1 Bestuur en 
algemene 
ondersteuning 

52.649 218 52.867 60.198 7.331 

4.2 Openbare orde en 
veiligheid 

36 0 36 36 0 

4.4 Overige middelen 7.687 0 7.687 7.687 0 
Totaal Baten 60.372 218 60.590 67.921 7.331 
Lasten      
4.0 Doorbelaste 
bedrijfsvoering en 
kapitaallasten 

12.513 0 12.513 12.173 -340 

4.1 Bestuur en 
algemene 
ondersteuning 

4.109 378 4.487 5.215 728 

4.2 Openbare orde en 
veiligheid 

2.010 68 2.079 2.123 45 

4.3 Lobby, 
grensoverschrijdende 
samenwerking en city 
marketing 

116 0 116 116 0 

4.4 Overige middelen 251 0 251 259 8 
Totaal Lasten 18.999 447 19.446 19.886 440 
Onttrekkingen      
4.1 Bestuur en 
algemene 
ondersteuning 

3.408 1.644 5.052 5.370 318 

Stortingen      
4.1 Bestuur en 
algemene 
ondersteuning 

25 0 25 25 0 

Gerealiseerd 
resultaat 

44.756 1.415 46.171 53.379 7.208 

 

Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten 
Lasten 
Het voordeel van € 340.000 wordt veroorzaakt door het inzetten van de stelpost 
"prijsstijgingen" om de nadelige budgetverhogingen van diversen budgetten door 
prijsstijgingen op te vangen.      
Bestuur en algemene ondersteuning 
Baten 
Het voordeel van € 7.331.000 is het gevolg van: 

 het administratief overboeken van het Rijksbudget WSW en re-integratie (uit 
programma 2) naar de Algemene Uitkering         € 6.928.000 (V) 

 Bijstelling Algemene Uitkering op basis van de decembercirculaire 
2021                                                                                                                     
€     403.000  (V) 

Lasten 
Het nadelige bijstelling van € 728.000 is grotendeels als volgt te verklaren: 

 Extra tijdelijk personeel                       € 146.000  N  
 Extra kosten gemeenteraad                   € 50.000 N 
 Verkiezingen                                                    € 30.000 N 
 Invoeringskosten zaaksysteem             € 35.000 N 
 Rapport onteigend Joods vastgoed   € 43.000 N 
 Automatisering                                           € 175.000 N 
 Energielasten vastgoed                            € 76.000 N 
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 Informatiebeveiliging                              € 103.000 N 
 Stelpost onvoorzien                                    € 43.000 N                                     

Extra kosten tijdelijk personeel  
Betreft voornamelijk extra budget voor tijdelijke capaciteit om de inkoop sociaal 
domein te implementeren.  
Extra kosten voor de raad 
De kosten van de raad vallen hoger uit. Dit komt onder andere door: 
- hogere accountantskosten,  als gevolg van een toename van het aantal te 
controleren SiSa regelingen 
- kosten van extra bijeenkomsten in verband met de verkiezingen 
- hogere representatiekosten in verband met het afscheid en installatie van 
raadsleden 
- extra kosten voor Notubiz in verband met het uitzenden van vergaderingen van de 
algemene raadscommissie en het politiek forum. 
Extra kosten voor organiseren verkiezingen  
Met de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen waren meer kosten gemoeid. 
Onder meer zijn spandoekframes aangeschaft. Het rijk heeft via de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds extra budget beschikbaar gesteld voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Extra invoeringskosten nieuw zaaksysteem 
Voor de migratie van zaken van het oude naar het huidige zaaksysteem worden 
extra kosten gemaakt.  
Rapport Onteigend Joods Vastgoed 
Om recht te doen aan de uitkomsten van het rapport onteigend Joods vastgoed 
wordt een schenking van € 75.000 gedaan. Met de kosten van de schenking was bij 
het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Van deze € 75.000  wordt € 
32.000 ten laste van de post onvoorzien gebracht en € 43.000 ten laste van de 
algemene reserve.  Zie ook de toelichting bij de reserves.  
Extra kosten automatisering 
De kosten voor automatisering vallen hoger uit door onder andere: 
- hogere licentiekosten (o.a. Microsoft, meer licenties nodig) 
- uitbreiding Pepperflow (planning & control systeem) 
- vestigingsmodule 
- ArcGis (software voor ruimtelijke gegevens en kaarten) 
 - telefoonkosten 
Extra kosten gas en elektra  
Door de stijgende tarieven voor gas en elektra zijn ook de kosten voor het Raadhuis 
en Gemeentekantoor hoger. Om deze kosten binnen de perken te houden, hebben 
we de centrale verwarming in het Gemeentekantoor gemaximeerd op 19 graden 
Celcius. 
Extra kosten informatiebeveiligingsprojecten 
De gegevens waarmee binnen de gemeente gewerkt wordt zijn privacy gevoelig. De 
laatste tijd zijn er meer digitale aanvallen. Hiervoor zijn extra 
informatiebeveiligingsmaatregelen nodig.  
  
Overige eigen middelen 
Er zijn geen bijstellingen > € 50.000 geweest. 
Reserves 
Baten 
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 Onttrekking algemene reserve  € 43.000 voor recht doen aan uitkomsten  van 
het rapport onteigend Joods vastgoed en daarnaast een verrekening van € 
275.000 voor ICT-kosten met de hiervoor bedoelde reserve, zie ook toelichting 
bij lasten beleidsveld Bestuur en algemene ondersteuning.  

Kredieten 
Het nadelige bijstelling van € 211.000 is grotendeels als volgt te verklaren: 

 een verlaging krediet software                                        € 276.000 (V) 
 extra krediet  hardware                                                       €    67.000 (N) 

Verlaging krediet software 
Het krediet is verlaagd, omdat deze deels is gebruikt voor de jaarlijkse licentiekosten 
Extra krediet hardware 
Het extra krediet voor hardware, heeft voornamelijk te maken met de aanschaf van 
apparatuur voor nieuwe raads- en commissieleden. 
Kredieten 
Bedragen x €1.000 
Kredieten Begroting Overhev. n.a.v. jrk 

2021 
Begroting na 
overheveling. 

Berap1 Mutaties_Berap1 

Baten      
4.1 Bestuur en 
algemene 
ondersteuning 

400 0 400 400 0 

Lasten      
4.1 Bestuur en 
algemene 
ondersteuning 

3.575 339 3.914 3.703 -211 

4.2 Openbare 
orde en 
veiligheid 

0 0 0 0 0 

Totaal Lasten 3.575 339 3.914 3.703 -211 
Gerealiseerd 
resultaat 

-3.175 -339 -3.514 -3.303 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


