
 
Vragen 2e programmajournaal 2020 – uit Technisch vragenuur 8 oktober 2020 
 
 
 
Vraag 
Wat is nu precies de stand van de RIBAM als de voorstellen worden overgenomen zoals deze aan de 
raad zijn voorgelegd in het 2e programmajournaal 
 
Antwoord: 
Uit het tweede PJ komen feitelijk de volgende twee besluiten die de reserves raken: 

1) Voordeel Dusinksweg van € 893.000 gaat rechtstreeks van reserve dekking afschrijvingen 
investeringen majeure projecten naar RIBAM 

2) Saldo 2e PJ van € 662.000 wordt gestort in algemene reserve.  
 
Daarnaast levert de basisraming van het CPB van juni een voordeel op wat betekent dat voor een 
lager bedrag een beroep hoeft te worden gedaan op de algemene reserve. Het voordeel voor het jaar 
2020 zit in het saldo van het 2e PJ 2020. De voordelen over de overige jaren worden betrokken bij het 
opstellen van de begroting 2021. Zowel qua herzien meerjarig saldo als ook voor wat betreft de 
algemene reserve.   
 
In die begroting 2021 kijken we ook naar de stand van de algemene reserve in relatie tot het 
benodigde weerstandsvermogen en de vastgestelde ratio van 1,4. 
 

 
Vraag 
Blz 9  (en ook blz 101) hoe zit het nu precies met dat compensatiepakket, voor Dinkelland 333 K. Is 
deze nu wel of niet meegenomen met het overzicht op blz 7? 
Ik vind het een moeilijk te doorgronden financieel plaatje. Ik ga ervan uit dat de mutaties bestaand 
beleid het geraamde saldo over 2020 vormen. Klopt dat? Zo nee: wat is het dan? 
 
Antwoord 
Ja de compensatie voor de gemeente Dinkelland van € 333.000 is volledig meegenomen in dit 2e PJ 
2020. Een bedrag van € 159.000 als dekking van de gereserveerde middelen op grond van de 
basisraming van juni van het CPB en een bedrag van € 174.000 is toegevoegd aan de gereserveerde 
ruimte. 
 

 
Vraag 
Graag wat meer uitleg over de prognose van de jeugdzorguitgaven die tot een nadeel van 619K leiden 
(blz 21) . Kan die 619 K worden uitgesplitst over de gesignaleerde ontwikkelingen (terugwerkende 
kracht, nabetalingen waarmee geen rekening is gehouden, woonplaatsbeginsel)?  
Genoemd worden declaraties over 2018 en 2019 waarmee in de nog te betalen post geen rekening is 
gehouden. Is de gemeente Dinkelland hier wel volledig in control?  
 
Antwoord 
Het begrote bedrag voor jeugdzorg is € 5.624.000, de prognose voor 2020 is € 6.243.000. Dit 
betekent een nadeel van € 619.000.  
 
De overschrijding van € 619.000 kan als volgt worden gesplitst: 

 € 311.000 als gevolg van hogere zorgconsumptie in 2020 ten opzichte van 2019 (voornamelijk 
OB3 en Dakje 3 via externe verwijzers) 

 € 220.000 als gevolg van correcties i.v.m. het woonplaatsbeginsel en als gevolg van indicaties 
die met terugwerkende kracht zijn afgegeven 

 € 88.000 als gevolg van bijzondere situaties. 
Er zijn inderdaad declaraties ingediend waar geen rekening mee is gehouden in de nog te betalen 
post 2019. Hierop zitten vanuit de gemeente Dinkelland diverse acties. O.a. gesprekken met 
aanbieders voeren die via externe verwijzers (GI’s) dure indicaties aanvragen en terugwerkende 
kracht indicaties tot een minimum beperken.  



Daarnaast is regionaal (op initiatief van gemeenten Dinkelland & Tubbergen) een afspraak gemaakt 
over het tussen gemeenten onderling sturen van facturen die o.b.v. het woonplaatsbeginsel voor 
rekening van een andere gemeente zouden moeten komen vóór het bepalen van de nog te betalen 
post over dat jaar, zodat bij de jaarrekening dit reeds bekend is. Er is een uitzondering voor te laat 
doorgegeven mutaties van kinderrechter en raad van de kinderbescherming).  
 

 
Vraag 
Blz 22 De beoogde 111K besparing voor 2020 wordt niet gehaald. Waarom niet? Heeft dat te maken 
met de 4 oorzaken die op dezelfde bladzijde worden genoemd? 
 
Antwoord 
Niet alleen. Een aantal besparingen wordt wel gehaald maar worden in financiële zin teniet gedaan 
door tegenvallende autonome ontwikkelingen zoals de 4 aangehaalde punten betreffende het 
onderdeel jeugd. 
Daarnaast hebben niet alle inspanningen uit het uitvoeringsplan (o.a. gericht op het behalen van de 
taakstelling) door Corona de aandacht gehad zoals gepland. Veel van onze partners zoals de 
huisartsen, het onderwijs, de sportverenigingen, enz. hadden als gevolg van Corona veel andere 
zaken aan hun hoofd waardoor niet alle geplande inspanningen uit het uitvoeringsplan in hun 
volledige omvang zijn uitgevoerd. In de komende begroting 2021 komen we hier op terug. 
 

 
Vraag 
Blz 31 er zijn nog geen nieuwe mijlpalen te benoemen voor inbreiding in 2020. Verloopt alles volgens 
plan? Zijn er achterstanden op de planning opgetreden? Graag een nadere toelichting. 
 
 
Antwoord 
Inbreiding maakt deel uit van onze aanpak om te voorzien in de behoefte aan woningen in onze 
kernen. Bijna altijd gaat het om projecten van derden, met een eigen planning, financiële armslag, 
behoefte en verwachting. Wij faciliteren het proces om tot ontwikkeling te komen via het spoor van de 
ruimtelijke ordening. Daarnaast proberen wij vanuit het taakveld wonen ontwikkelaars te stimuleren 
om tot realisatie over te gaan en geven wij in een vroegtijdig stadium advies over een mogelijk 
invulling. We zien dat inbreidingslocaties op zichzelf niet altijd even snel van de grond komen, 
waardoor wij in kader van de verantwoording richting de raad soms geen nieuwe mijlpalen kunnen 
aangeven. In het grotere geheel zijn wij tevreden over de ontwikkeling van woningbouw (inbreiding en 
uitbreiding tezamen). Wij werken in elke kern aan een concreet uitgifteplan of hebben perspectief op 
een toekomstige ontwikkellocatie. 
 

 
Vraag 
Blz 39 als gevolg van de noodverordening COVID-19 zijn regeliere taken van de BOA’s blijven liggen 
of kregen een lagere prioriteit. Welke taken zijn dat? Zijn er wel voldoende BOA’s beschikbaar? Zo 
nee, wat wordt daaraan gedaan zodat de reguliere dienstverlening zo goed mogelijk blijft doorgaan? 
 
Antwoord 
Toezicht en handhaving is altijd een kwestie van toekenning van prioriteiten. Tijdens de piek van 
Corona (in de afgelopen periode) hebben wij minder aandacht besteed aan klachten waarbij geen 
onmiddellijk dreigend gevaar aanwezig was. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld reclame-
uitingen/borden, parkeren en overlast in de openbare ruimte in het algemeen. Wij hebben wel getracht 
de reguliere dienstverlening zoveel mogelijk op pijl te houden door bijvoorbeeld andere teams binnen 
de gemeente (die vanwege corona tijdelijk minder werk hadden) in te zetten om de “oog- en 
oorfunctie” te vervullen. Zo houden wij voldoende voeling met de samenleving. De capaciteit op het 
gebied van handhaving is een punt van zorg. Daarom wordt er opnieuw personeel geworven, waarbij 
we tegelijkertijd een kwaliteitsslag gaan maken. 
 

 
 
 
 



 
 
Vraag 
Blz 46  ik mis gegevens over afgekeurd (PMD) afval in het programmajournaal. Kan er een overzicht 
worden verstrekt van hoeveelheden afgekeurd afval (per categorie) per maand in 2020 met de 
financiële gevolgen daarvan? (verschil tarief restafval – afgekeurde afvalsoort) 
 
Antwoord 
De afkeur van PMD is pas gaan spelen vanaf 1 juli. Tijdens het opstellen van dit programmajournaal 
bestond er nog onvoldoende beeld van de gevolgen om het op te nemen in dit programmajournaal. 
Inmiddels is dit beeld er wel en kunnen we ook antwoord geven. Dit antwoord wordt meegenomen in 
een raadsbrief waarin antwoord wordt gegeven op een eerder gestelde schriftelijke vragen over dit 
onderwerp 
 

 
Vraag 
Blz 123 op een complex ruilgronden is een bedrag afgeboekt van 138.000. Dit heb ik niet 
teruggevonden in het financiële overzicht op bladzijde 7. Een afboeking gaat toch direct ten laste van 
het resultaat en/of de algemene reserve? 
 
Antwoord 
Bij het opstellen van de jaarstukken 2019 is door de accountant geconstateerd dat op de lijst 
Ruilgronden Rossum Noord is gewaardeerd voor -/- € 138.000 (negatief dus). 
In het 2e PJ 2020 is deze waardering teruggebracht naar nihil. Deze herwaardering wordt gedekt door 
de Algemene reserve. 

 
 
Vraag 
Pg. 14 om welke toekomstige plannen Grondexploitatie gaat het 
 
Antwoord 
Uitbreiding Ootmarsum: strategische verwerving € 35.000 
Uitbreiding Tilligte     € 35.000 
Rossum Noord nieuw of 2e fase   € 25.000 

 

 
Vraag 
Pg. 18 grafiek lijkt niet te kloppen, graag naar kijken 

 
Antwoord 
De grafiek op pagina 18 is juist weergegeven. Het aantal uitkeringen in de maand december 2017 
hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal uitkeringen in de maand januari 2018. De werkelijke aantallen 
worden na afloop van de maand ontvangen. Dit verschil in deze maand kan o.a. te maken hebben met 
het aflopen van tijdelijke contracten en seizoensgebonden werk. 
 

 
Vraag 
Pg. 23 wat heeft de kwartiermaker DE daadwerkelijk gekost. Is aan te geven wat daarvoor is geleverd. 

 
Antwoord 
Dit  bedrag is de raming van kosten om voor 2020 in de bedrijfsleiding te voorzien. De activiteiten 
aanvullend op de dagelijkse werkzaamheden zijn: 

- Inrichten van de bedrijfsvoering voor zowel het nieuwe Dorper Esch en de verbouwde 
Kuiperberg 

- Inpassen van de gevolgen van de lockdown en de coronamaatregelen 
- Onderzoek naar mogelijkheden om de huidige exploitatie te verbeteren 
- Initieren van het onderzoek naar regionale samenwerking in NOT verband 
- Ondersteunen bestuur in het onderzoek naar regionale samenwerking 

 



Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe bedrijfsleider, omdat het oude contract is beëindigd. De 
kosten voor de opvolging zijn opgenomen in dit bedrag. 
 

 
Vraag 
Pg. 33 mbt mijlpalen rondweg Wlo: welke onderzoeken zijn er verricht en welke bureaus zijn daarbij 
ingeschakeld. 

 
Antwoord 

 Verkeersmodel door Royal HaskoningDHV 

 Onderzoek Flora en Fauna door Eelerwoude 

 Stikstofonderzoek door Tauw 
 
 
Vraag 
Pg. 57 is aan te geven welke bedrijven voordeel hebben gehad van de Agenda voor Twente. 

 
Antwoord 
Er is – in elk geval niet per omgaande – een volledig antwoord te geven op deze vraag. Althans, niet 
per gemeente of per bedrijf. Wel kan worden gemeld dat er in de periode 1-1-2019 tot en met 1-7-
2020 15 bedrijven uit Dinkelland contact hebben gehad met Novel-T. Voor de overige organisaties uit 
de basisinfrastructuur zijn die getallen op dit moment niet beschikbaar.  
 
Hieronder een opsomming van enkele projecten waarbij bedrijven en /of  inwoners van Dinkelland zijn 
betrokken:  

 Twents Fonds voor Vakmanschap - dit gaat om inwoners van Dinkelland en niet om bedrijven: 
van januari 2019 tot en met april 2020 zijn er 76 aanvragen geweest van inwoners van 
Dinkelland 

 Mineral Valley Twente: oa proeftuin Digistaat voor gezonde bodem (Denekamp), en daarnaast 
diverse andere proeftuinen die resultaat voor landbouw opleveren 

 Tafel Circulair/Korte Keten (Groene Metropool): Noaberkracht heeft meegedacht hoe 
kringloop voedsel voor gemeenten te sluiten en/of gemeenten daar mbt inkoop mee aan de 
slag kunnen 

 Circulair – infrastructuur: loopt momenteel een uitvraag om in beeld te brengen wat stand van 
zaken is mbt circulaire economie, specifiek voor infrastructuur (ism Prov.OV). Verwachting is 
dat het tot concrete vervolgvragen/acties zal leiden. Als gemeenten hun uitvraag meer 
circulair aanbesteden, biedt dat weer kansen voor bedrijven. Een voorbeeld van langere 
termijn actie. 

 

 
Vraag 
Pg. 123 bij welke complexen was er eventueel ook sprake van een negatieve boekwaarde, naast 
Rossum Noord. 
 
Antwoord 
Geen 


