
Vragen CDA over Begroting 2021 Dinkelland 
 
 
Vraag Blz 10: wat wordt verstaan onder nagekomen mutaties maatstaven? Hoe is 
dat onderverdeeld? 
 
Antwoord 
Nadat de meicirculaire door ons was geanalyseerd en financieel vertaald heft het Rijk 
een aantal maatstaven geactualiseerd. Het betreft hier maatstaven die wij niet zelf 
kunnen opvragen of berekenen maar maatstaven die via de betaalspecificaties 
bekend worden gemaakt door het Rijk zoals medicijngebruik met drempel, 
centrumfunctie. 
 

 
Vraag Blz 12: lagere doorbelasting Noaberkracht. Welk verband is hier met de 
ombuigingstaakstelling van Noaberkracht? 
 
Antwoord 
Geen enkele relatie. Het betreft hier een lagere doorbelasting omdat de kosten van 
heffing en invordering van belastingen en heffingen lager uitpakt. Noaberkracht doet 
het goedkoper. Een deel van deze lagere kosten (lagere doorbelasting door vanuit 
Noaberkracht) worden doorberekent aan afval en riool. Dit betekent een voordeel 
voor de burger. 
 

 
Vraag Blz 22: waarom vallen die uitvoeringskosten voor de OZB regeling 
maatschappelijke instellingen zoveel lager uit: slechts een zevende van de 
oorspronkelijke raming! 
 
Antwoord 
De oorspronkelijke raming bedroeg € 114.000 waarbij werd uitgegaan van 111 
objecten. Deze raming bestond voor een bedrag van € 70.000 aan subsidie en voor 
een bedrag van € 34.000 aan uitvoeringskosten. 
 
In werkelijkheid is er sprake van 65 toegekende aanvrage wat heeft geleid tot een 
bedrag van € 55.000 aan subsidie en een bedrag van € 15.000 aan 
uitvoeringskosten. 
 
In een aantal van de aanvragen zaten meerdere objecten waardoor de 
uitvoeringskosten lager waren dan eerder werd aangenomen. Daarnaast bleek de 
totale uitvoering wat minder te kosten dan aanvankelijk werd aangenomen. 
 

 
Vraag Blz 51: revolving fund asbestdaken. Een bijdrage wordt van de gemeente 
gevraagd. Hoe hoog is die bijdrage en wat zijnde structurele lasten van deze 
bijdrage? 
 
Antwoord  
We zitten in de verkenning en weten dus (nog) niet wat de mogelijke bijdrage van de 
gemeente zou kunnen worden. Het idee is om een regeling gelijk aan de 



startersleningen te creëren. Dat betekent dat de eerste jaren alleen sprake is van 
rentekosten. 
 

 
Vraag B 56: er staat alleen aantal overnachting in 2017. Hoeveel overnachtingen 
hebben in 2018 en 2019 plaatsgevonden? Is het aantal toeristische overnachtingen 
In 2020  nog beïnvloed door Corona? 
 
Antwoord  
In de gemeente Dinkelland worden de toeristische overnachtingscijfers gehanteerd als 
graadmeter voor de vrijetijdssector. In 2017 had gemeente Dinkelland 335.883 
toeristische overnachtingen. De Gemeente Dinkelland streeft naar een minimaal 
behoudt van het aantal overnachtingen uit 2017 (is oude SOLL). In 2018 had de 
gemeente Dinkelland 359.075 overnachtingen (de cijfers over 2019 zijn nog niet 
verwerkt). In het Trendrapport Toerisme Overijssel (2019) wordt de prognose 
uitgesproken dat het aantal overnachtingen met 30% toeneemt in Twente t.o.v. het 
jaar 2018. Gelet op de groei over het jaar 2018 en de prognose 2030 is het een 
realistisch streven gebleken dat het aantal overnachtingen uit 2017 behouden blijft, en 
zelfs blijft groeien, mits de negatieve effecten van de Corona-crisis op de langere 
termijn beperkt blijven. Over de maanden april, mei en juni van 2020 heeft het CBS 
berekend dat het aantal overnachtingen in Twente gemiddeld 60% gedaald is t.o.v. 
van voorgaande jaren. Oorzaken zijn het uitblijven van toeristische reizen en de tijdelijk 
algehele en later gedeeltelijke sluiting van de sector in het voorjaar. Het aantal 
overnachtingen in de zomermaanden juni, juli en augustus 2020 zouden in de regio 
met 20% gestegen zijn met als oorzaak de toegenomen vraag naar binnenlandse 
vakanties naar regio’s met voldoende rust en ruimte. De verwachting is dat deze trend 
doorzet. Wat de daadwerkelijke effecten zijn voor de prognose 2030 zijn nu echter nog 
moeilijk in te schatten. De Corona-crisis kan zowel kwantitatieve effecten hebben, 
waaronder het binnenlands- en buitenlandsreisgedrag, als kwalitatieve effecten 
waaronder de vraag naar specifieke vormen van verblijfsrecreatie en 
activiteitenontwikkeling. Door de nog onverwachte effecten blijft het belangrijk om te 
blijven werken aan een kwalitatief toeristisch product en vitaal ondernemerschap in 
samenwerking met ondernemers. De gemeente Dinkelland blijft jaarlijks haar 
overnachtingscijfers en haar potentie monitoren om acties uit te zetten in 
samenwerking met ondernemers en stakeholders. Gestelde onderstaande ambities 
door het College in 2017 waren voorwaardenscheppend en vormen ook in 2020 nog 
belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling van vrijetijdssector van de gemeente 
Dinkelland.    
 

 
Vraag Blz 115: het woonplaatsbeginsel wordt een jaar later ingevoerd. Heeft dit nog 
financiële consequenties voor Dinkelland? 
 
Antwoord 
Op dit moment heeft het uitstel van het woonplaatsbeginsel geen financiële 
consequenties voor de gemeente Dinkelland, als in dat er niets wijzigt ten opzichte 
van voorgaande jaren en we voor dezelfde situaties de rekening ontvangen. Op het 
moment dat het nieuwe woonplaatsbeginsel in gaat heeft dit wel financiële 
consequenties.  
  



Bij voogdij situaties wordt in tegenstelling tot nu niet meer de woonplaats van de 
instelling leidend voor facturering, maar de gemeente van afkomst van de jeugdige 
leidend voor de factuur.  
  
Tot op heden is vanwege veiligheidsredenen niet bekend hoeveel kinderen uit de 
gemeente Dinkelland in een andere gemeente verblijven met een voogdijmaatregel.  
  
Dit aantal kinderen samen met de kinderen van buiten de gemeente in de gemeente 
Dinkelland worden opgevangen zal een ander financieel beeld geven. 
 

 
 
Vraag Blz 125 en 126:Kosten taakveld zijn als een bedrag meegenomen. Dat geeft 
onvoldoende inzicht in de opbouw. Graag een nadere onderverdeling van deze 
kosten 
 
Antwoord 
 
Afval 



 

Omschrijving Bedrag 2021

SE08 B21: Doorberekening Noaberkracht 76.568,00

SE08 B21: Doorberekening Noaberkracht aanvulling 10.361,00

B20 Inhuur belastingen 0,00

SE21 B20 CAO verhoging 0,00

86.929,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 B&W zaaknr 18925 Gratis aanleveren asbest particulieren t/m 2023 10.000,00

B21 ROVA variabeltarief 307.546,00

B21 Bijdragereg.med.afval 9.000,00

B21 Papiercontainers 63.000,00

B21 ROVA vasttarief 650.795,00

B21 De Beurs 83.000,00

B21 Inzameling papier 47.000,00

B21 Verwerking afval 20.300,00

B21 kapitaallasten 2021 3.274,00

B21 kapitaallasten 2021 8.959,00

B21 50% doorberekenen aan afval en riool 563008 82.739,00

B21 1/3 deel doorberekenen aan afval en riool 521050 71.193,00

B21 Vergoeding  PMD 736,4 ton * € 245,00 -180.418,00

B21 Vergoeding glas 745,20 ton * € 33,89 -25.255,00

B21 Papieropbrengst -55.000,00

B21: 100% budgetair neutraal -24.541,00

1.071.592,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 Data B. Mailservice 5.600,00

B21 Publicaties en advertenties 250,00

B21 Invorderingskosten afvalstoffenheffing 710,00

B21 Portikosten 1.480,00

B21 Doorberekening dwanginvordering afvalstoffenheffing -4.490,00

SE09 kapitaallasten 2021 258,00

SE09 kapitaallasten 2021 52,00

3.860,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 Afvalstoffenheffing obv 10.601 aansluitingen * â  (€  88,- + € 10) € 98 -1.038.898,00

B21 Ledigingen ondergrondse restafvalcontainer/jaar: milieupas 4.350 * â € 0,85 -3.698,00

B21 Ledigingen ondergrondse restafvalcontainer/jaar: milieupas 5.520 * â € 1,80 -9.936,00

B21 Lediging 140 liter 10.800 * â € 6,50 -70.200,00

B21 Lediging 240 liter 31.500 * â € 10,60 -333.900,00

-1.456.632,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 Dividenduitkering ROVA -80.000,00

-80.000,00

BTW compensatie 316.226,00

Overhead afval 66,75% 58.025,00



Riool 



 

Omschrijving Bedrag 2021

B21 advieskosten 40.000,00

B20 CAO verhoging 0,00

SE08 B21: Doorberekening Noaberkracht 401.539,00

SE08 B21: Doorberekening Noaberkracht aanvulling10.361,00

B20 inhuur belastingen 0,00

B21 Doorbelasting beleidsadviezen riolering 68.000,00

519.900,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 Derden 4.000,00

B21 Electra verbruik 110.210,00

B20 MOP 2020-2024 1.114,00

B21 Reinigen gemalen 17.500,00

B21 Schade en calamiteiten 18.000,00

B21 Materialen 20.000,00

B21 Herstelwerkz.derden 118.000,00

B21 Ov.kst/onvoorzien 29.000,00

B21 Onderhoud 31.000,00

B21 Materieel piekmoment 1.372,00

B21 Verzekering Rioolgemaal Kloppendijk 19 203,00

B21 Raadplegen kadastermutaties 380,00

SE17 B21 Stelpost kapitaallasten-stresstest 415.000,00

B21 100% Bugetair neutraal boeken 108,00

SE09 kapitaallasten 2021 799.883,00

SE09 kapitaallasten 2021 265.002,00

B21 50% doorberekenen aan afval en riool 56300882.739,00

B21 1/3 deel doorberekenen aan afval en riool 52105071.193,00

B21 Doorbelasting slootmaaisel 55.000,00

2.039.704,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 Coörd.RAO/RBO 800,00

B21 Telefonieverbindingen 15.000,00

B21 Bijdrage twents waternet zaak 5199 5.391,00

21.191,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 Kolkenzuigen 50.000,00

B21 Reiniging en inspectie 56.000,00

106.000,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 Budget Data B. Mailservice 5.600,00

B21 Publicaties en advertenties 100,00

B21 Portokosten 1.000,00

B21 Invorderingskosten rioolheffing 1.745,00

B21 Doorberekening dwanginvordering rioolheffing-11.050,00

-2.605,00

Omschrijving Bedrag 2021

B21 Opbrengst rioolheffing -400.080,00

B21 Opbrengst rioolheffing -2.721.105,00

-3.121.185,00

Btw compensatiefonds 163.166,00

Overhead riolering  66,75% 274.943,00



 
 
 
Vraag Blz 127: worden de kosten die de gemeente maakt voor de BIZ ten laste van 
de baten gebracht of gaan de baten voor 100% naar de BIZ 
 
Antwoord 
De te maken lasten worden inderdaad in mindering gebracht op de inkomsten. We 
houden rekening met een bedrag aan uitgaven van € 3.350 per jaar. Hierna resteert 
een netto opbrengst van ruim € 98.500 
 

 
Vraag Blz 131: Waarom verwacht je een daling van het aantal kwijtscheldings 
verzoeken als het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt? 
  
Antwoord 
We hebben voor de raming 2021 gekeken naar de werkelijke cijfers over de eerste 8 
maanden 2020. 
 


