
Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp : Jaarstukken 2020, Conceptbegroting en Kadernota 2022 van de 

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Kern van het raadsvoorstel
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aan de raad de mogelijkheid geboden een 
zienswijze in  te  dienen op de Jaarstukken 2020,  Conceptbegroting en Kadernota 2022 van de 
Uitvoeringsorganisatie  Breedbandnetwerk  Rivierenland  (UBR).  Gelet  op  de  inhoud  van  de 
documenten en de omstandigheden ziet het college geen aanleiding zulks te doen en adviseert 
derhalve de raad geen zienswijze in te dienen. 

Gerelateerde raadsstukken
-  Adviesnota  voor  de  raad  inzake  Oprichting  gemeenschappelijke  regeling  (GR) 
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) d.d. 26 september 2019 (451990); en
- Adviesnota voor de raad inzake de Kadernota UBR d.d. 17 december 2019 (469248); en
- Adviesnota voor de raad inzake de Conceptbegroting 2020 UBR d.d. 25 juni 2020 (504682).



Raadsvoorstel

Onderwerp : Jaarstukken 2020, Conceptbegroting en Kadernota 2022 van de 

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Zaaknummer : 178807

Datum collegevergadering :   20 april 2021

Datum raadsbesluit : 10 juni 2021

Datum raadsvergadering : 10 juni 2021

Portefeuillehouder : Wethouder Zondag 

Inlichtingen bij : Gemeente  Zaltbommel,  afdeling  Realisatie  en  Beheer  ZBM, 

Gert-Jan van der Maas

Voorstel
1. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2020, Conceptbegroting en Kadernota 2022 van 
de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).

Inleiding
In  2019  is  door  u  het  openbaar  lichaam Uitvoeringsorganisatie  Breedbandnetwerk  Rivierenland 
(UBR) opgericht in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR) van de zeven de betrokken 
gemeenten. Dit bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg, onderhoud en het 
beheer van het in aanleg zijnde glasvezelnetwerk. 

Onderdeel van de procedure zoals vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen 
diverse documenten ter zienswijze bij de afzonderlijke gemeenten te worden voorgelegd. Bij dezen 
leggen wij  daarom aan u de Jaarstukken 2020, Conceptbegroting en Kadernota 2022 voor met 
daarbij het advies geen zienswijzen in te dienen, omdat dit inhoudelijk ons inziens niet vereist is. U 
bent echter wel vrij om alsnog zienswijzen in te dienen.

Participatie
Ten aanzien van het eventueel indienen van zienswijzen op officiële documenten is geen sprake 
van (burger)participatie.

Argumenten
1.1. De officiële documenten geven inzicht in onder meer de financiën.
Door kennis te nemen van de bijgevoegde stukken verkrijgt u inzicht in de financiën van de UBR. 
Van belang is  dat  er  geen bijzonderheden of  noemenswaardige afwijkingen te  melden zijn.  De 
Jaarstukken omvatten tevens een goedkeurende accountantsverklaring. 

1.2.  De  documenten  stellen  u  in  staat  om  zienswijzen  in  te  dienen  op  de  Jaarstukken,  
Conceptbegroting en Kadernota met daarbij het advies zulks niet te doen.
Conform de Wgr wordt u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op voornoemde 
documenten.  De aangehechte stukken  geven echter  geen aanleiding tot  bedenkingen.  Omwille 
hiervan en een spoedig verloop van de procedure, wordt aan u het advies meegegeven om geen 
zienswijzen in te dienen.

1.3. Het dashboard inclusief memo geven inzicht in de stand van zaken.
Naast voorgaande formele documenten is een dashboard met memo aangehecht. Deze geven op 
basis van getallen op relatief toegankelijke wijze de feitelijke status van het project weer. Dit do-
cument is uiteraard niet vatbaar voor zienswijzen.
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Kanttekeningen/risico’s
Niet van toepassing.

Programma duurzaamheid
Ten aanzien van het eventueel door u indienen van zienswijzen op officiële documenten is geen 
sprake van duurzaamheid. 

Financiën (incl. BTW-effect)
Het totale investeringsbedrag dat ten laste van de exploitatie van UBR komt, is berekend op een  
bedrag van maximaal van € 37,5 miljoen. Dit geleende bedrag blijft in de nieuwe Conceptbegroting 
overeind. De gemeenten staan hiervoor garant. In onderstaande tabel is weergegeven hoe groot de 
garantstelling en reservering per gemeente is bij een totale investering van € 37,5 miljoen.

Gemeente Aantal stemmen Verdeelsleutel Maximaal garantiebedrag

Culemborg 2 2/21 € 3,57 miljoen

West Betuwe 5 5/21 € 8,93 miljoen

Maasdriel 2 2/21 € 3,57 miljoen

Neder-Betuwe 4 4/21 € 7,14 miljoen

Tiel 2 2/21 € 3,57 miljoen

West Maas en Waal 3 3/21 € 5,36 miljoen

Zaltbommel 3 3/21 € 5,36 miljoen

Totaal 21 21/21 € 37,50 miljoen

 
Voor het overige verwijzen wij u graag naar de Conceptbegroting inclusief Kadernota 2022.

Bedrijfsvoering
Dit betreft een regionaal project waarbij zeven gemeenten samenwerken. 

Uitvoering
Planning
U heeft tot 15 juni a.s. de tijd om eventueel zienswijzen in te dienen. Gelet op de behandeldatum 
van 10 juni sluit dit logisch op elkaar aan.

Handhaving
Niet van toepassing.

Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland wordt over uw besluit schriftelijk geïnformeerd.

Evaluatie / controle
Niet van toepassing.

Nota van wijzigingen
Niet van toepassing.

Bijlage(n)
- Jaarstukken 2020;
- Conceptbegroting 2022;
- Kadernota 2022;
- Dashboard UBR 2021; en
- Memo Dashboard UBR 2021.
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