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Inleiding Tweede programmajournaal 2019 
Voor u ligt het tweede programmajournaal over het jaar 2019. Dit programmajournaal is opgebouwd 
volgens de indeling van de begroting 2019 en vindt daarmee voor het ambitiedeel zijn grondslag in 
het Maatschappelijk Effecten Plan.  Zo beginnen we met de stand van zaken van de ambities. De 
stand van zaken  van deze ambities gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als over de financiën.  
Voor het overzicht en de inzichtelijkheid nemen we de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel (de 
ambities) ook mee in het financiële hoofdstuk. 
 
Voor wat betreft de basisbegroting gaan we onder de programma's in op de inhoudelijke stand van 
zaken. De eventuele financiële afwijkingen hebben we opgenomen in het financiële hoofdstuk. 
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Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) 

Maatschappelijk effectenplan 

“Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen”; met deze titel heeft de coalitie en het nieuwe college haar 
richting voor de komende vier jaren bepaald. Het draagt uit waar dit college de komende jaren naar 
toe wil. Met negen verschillende agenda’s in het akkoord geeft het college haar ambities en 
speerpunten duidelijk en helder aan. 
 
Het coalitieakkoord heeft zijn vertaling gekregen in het koersdocument dat op 10 juli 2018 door de 
raad vastgesteld is. Met het koersdocument, gebaseerd op de agenda’s in het coalitieakkoord, heeft 
de raad aan het college de opdracht verstrekt om tot uitvoering van het coalitieakkoord over te gaan. 
Op basis van de richtinggevende en kader stellende uitspraken uit het koersdocument heeft het 
college de begroting 2019 opgesteld. 
 
Hoe we daar mee aan de slag gaan beschrijven we in het MEP. Zie dit MEP als een soort werkplan. 
In dit werkplan zijn het coalitieakkoord en het koersdocument vertaald in ambities, 
participatieprocessen en projecten voor de komende vier jaar. In de onderstaande tabel is te zien 
welke agenda’s in welke ambities terugkomen. In de bijlagen is een compleet overzicht te vinden van 
de inspanningen uit het coalitieakkoord en de plek die ze in de programmabegroting gekregen 
hebben. 
  

Agenda uit coalitieakkoord Terug te vinden in: 

Agenda Aantrekkelijk wonen en 
leven 

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
Ambitie Inclusieve samenleving 
Participatieprocessen 
Basisbegroting Programma Openbare ruimte & mobiliteit 
Basisbegroting Programma Economie 
Basisbegroting Programma Volkshuisvesting & 
ruimtelijke ordening 

Agenda Duurzaamheid Ambitie Duurzaam Dinkelland 

Agenda Beleving 
Ambitie Sterke bedrijvigheid 
Ambitie Inclusieve samenleving 
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

Agenda Dinkelland onderneem’t Ambitie Sterke Bedrijvigheid 

Agenda Inclusieve samenleving 
Ambitie Inclusieve samenleving 
Basisbegroting Programma Sociaal Domein 

Agenda Sport en bewegen 
Ambitie Inclusieve samenleving 
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

Agenda Leven lang leren 

Ambitie Inclusieve samenleving 
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
Ambitie Sterke bedrijvigheid 
Basisbegroting Programma Onderwijs 

Agenda Veiligheid, toezicht en 
handhaving  

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
Basisbegroting Programma Veiligheid 

Agenda Dinkelland in de Regio Participatieprocessen 
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Hierbij wordt voor 2019 per ambitie en actielijnen en voor de participatieprocessen zoals Mijn 
Dinkelland 2030! En de implementatie van de Omgevingswet een concrete verdieping op basis van 
inspanningen, kosten, planning en prioritering gegeven. Het MEP is de afspraak tussen het bestuur 
en de organisatie over wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wanneer we het doen en wat het 
mag gaan kosten. Kortom: hoe werken we de komende jaren als partners aan de realisatie van de 
ambities van dit college. In dit tweede programmajournaal 2019 laten we de voortgang van het MEP 
in termen van mijlpalen en eventuele afwijkingen en de van belang zijnde trends en ontwikkelingen 
zien. 
 

Maatschappelijk Effecten Plan in relatie tot begroting 2019 

In het Maatschappelijk Effecten Plan zijn op ambitie niveau inspanningen benoemd die de komende 
collegeperiode opgepakt gaan worden. Afhankelijk van wie er aan zet is en wat de rol van de 
gemeente is, is ook de inzet van de verschillende partijen in beeld gebracht.  Zodra de gemeente een 
rol heeft is deze zo concreet mogelijk omschreven en vertaald naar uren en middelen. De eventuele 
extra inzet vanuit de gemeente is vertaald naar benodigd budget en opgenomen in de begroting 2019 
en voorzien van (veelal incidentele) dekking. Het feit dat al deze inspanningen in de begroting 2019 
zijn voorzien van (veelal incidentele) dekking wil niet zeggen dat ook alle deze inspanningen ook in 
2019 worden uitgevoerd. Het betreft hier namelijk inspanningen die grotendeel zijn gebaseerd op het 
coalitieakkoord 2018-2022 Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen en dus een doorlooptijd kennen 
die parallel loopt aan dit coalitieakkoord. 
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Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

 
  
In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar 
kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken 
tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van 
onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief 
goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele 
onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor 
een “aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving”.
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Realistischer bouwen en wonen 

Wat willen we bereiken 
 

Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud  toegespitst op elke kern 
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 We kennen de kwantitatieve behoefte per kern. 

 We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij 
hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding. 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal 
en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in 
elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in 
de lokale behoefte. 

 Deze is bereikt. 
  

 We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief 
op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte 

a.     We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek 
gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze. 

 Deze is bereikt. 
b.     We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor 
uitbreiding doordat wij: 

 de inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd) 

 onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding. 

 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Realistischer bouwen en wonen': 

 Op 21 juni 2018 is het onderzoek naar de kwalitatieve behoefte afgerond. 

 In het kader van de Uitvoeringsnota Woningbouw is de gemeentelijke inventarisatie van 
ontwikkellocaties uitgevoerd en de input vanuit de kernen gebruikt.  

 Op 2 oktober 2018 is de uitvoeringsnota vastgesteld. 

 De Beleidsnota Stimuleringsregeling Woningbouw is vastgesteld in het vierde kwartaal van 
2018. 

 De Beleidsregels Stimuleringsregeling Woningbouw zijn in het tweede kwartaal 2019 
vastgesteld. 

 De Verordening Starterslening is aangepast en vastgesteld in het vierde kwartaal 
2018. Persbericht Starterslening 

 De Verordening Blijverslening is in het vierde kwartaal 2018 vastgesteld. 

 De raad is per raadsbrief geïnformeerd over programmering woningbouwlocaties.  
o Raadsbrief Programmeringsnotitie kwalitatieve woningbouw Dinkelland 2019-2028  
o Raadsbrief Programmeringsnotitie kwalitatieve woningbouw Dinkelland 2019-2028 

Bijlage  

 De programmeringsnotitie 2019-2018 is in de B&W vergadering van 9 april 2019 vastgesteld. 

 We hebben afspraken gemaakt met de Raad om de Nota Inbreidingslocaties te evalueren. 
  
 
 
 
 

https://www.dinkelland.nl/aanvragen-starterslening-kan-1-april-alleen-nog-digitaal
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-19_programmeringsnotitie_kwalitatieve_woningbouw_Dinkelland_2019-2028_bijlage_3.pdf
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-19_programmeringsnotitie_kwalitatieve_woningbouw_Dinkelland_2019-2028_bijlage_2.pdf
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-19_programmeringsnotitie_kwalitatieve_woningbouw_Dinkelland_2019-2028_bijlage_2.pdf
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Dat betekent dat de volgende inspanningen, zoals deze in de begroting zijn opgenomen, zijn 
afgerond: 

Inspanning Resultaat Start Status 

We brengen de concrete behoefte 
per kern in beeld 

Onderzoek over kwalitatieve 
behoefte. Adviesrapport over 
passende woonruimte en 
leidraad bij gesprekken over 
ontwikkelrichting kernen 

Maart 2018 
Gereed / 
afgerond 

We laten de huidige methode van 
het toekennen van woningen per 
kern los. 

Uitvoeringsnota woningbouw 
September 
2018 

Gereed / 
afgerond 

Wij sturen actief op inbreiding, 
waarbij de mogelijkheid bestaat dat 
strategische grondposities worden 
ingenomen, indien 
inbreidingsmogelijkheden niet 
aanwezig zijn. 

Kernentour ontwikkellocaties: 
inventarisatie en advies 
grondpositie 

4e 
kwartaal 
2018 

Gereed / 
afgerond 

Wij sturen actief op inbreiding, 
waarbij de mogelijkheid bestaat dat 
strategische grondposities worden 
ingenomen, indien 
inbreidingsmogelijkheden niet 
aanwezig zijn.  

Oprichten 
Stimuleringsregeling 
Woningbouw 

1e 
kwartaal 
2019 

Gereed / 
afgerond 

Wij blijven inzetten op de starters- 
en blijverslening.  

Aanvulling starterslening € 
150.000 

1e 
kwartaal 
2019 

Gereed / 
afgerond 

Wij blijven inzetten op de starters- 
en blijverslening.  
  

Subsidieverordening en 
regeling Blijverslening 

1e 
kwartaal 
2019 

Gereed / 
afgerond 

 
Omdat deze inspanningen zijn afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de 
basisbegroting. 
 
In bijlage 2 van de notitie Programmering kwalitatieve woningbouw Dinkelland 2019-2028 zijn de 
geprioriteerde locaties genoemd , waarbij de dorpen samen met de gemeente onderzoeken hoe 
invulling te geven aan de genoemde ontwikkellocaties. 
 

Trends en ontwikkelingen 

Het Dinkellandse woonbeleid is gericht op kwaliteit, flexibiliteit en maatwerk. Ten aanzien van de 
maatwerkbenadering zijn alle kernen beschouwd en zijn de verschillende lokale behoeften in beeld 
gebracht. Op basis daarvan worden keuzes per kern gemaakt. Deze maatwerkaanpak is uniek.    
 

Financiële kaders 

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal 
inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar 
komen voor nieuwe ambities, actielijnen, inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van 
de begroting 2020. 
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Conclusie 

Het onderzoek over kwalitatieve behoefte is afgerond en de uitkomsten daarvan worden inmiddels 
gebruikt als leidraad bij de gesprekken over ontwikkelrichting  met de kernen. Eén en ander is 
vertaald in de Uitvoeringsnota woningbouw. Deze is inmiddels opgeleverd. 
  
Dat betekent dat we de volgende veranderopgave (SOLL) hebben afgerond: 

 De kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type 
woningen per kern) is in beeld en we hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we 
in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in 
de lokale behoefte. 

 We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op 
zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte doordat we het kwalitatief 
programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Deze is 
ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze. 

  
De inspanningen die we verder verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. 
We volgen de geprogrammeerde koers.   
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Aantrekkelijkere openbare ruimte 

Wat willen we bereiken 

 
Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting 
 
Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er 
is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële 
middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de 
verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving. 

 Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis 
gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor 
ontstaan “gemeente-breed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in 
toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het 
onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd 
voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers 
over de openbare ruimte. (Kwaliteitsplan Openbare Ruimte) 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging 
gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), 
veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut. (Beeldkwaliteitsplan) 

 Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) wordt omgezet naar het Kwaliteitsplan Openbaar 
Groen (KOG). Het KOG wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichtings- en 
onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de 
inrichting van het openbaar groen. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt en 
neemt naar verwachting de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe. (Kwaliteitsplan 
Openbaar Groen). 

 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Aantrekkelijkere openbare ruimte': 

 De uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan zijn besproken met de gemeenteraad. Op 
basis van een werksessie in het 3e kwartaal (met de gemeenteraad) zullen voorstellen voor 
bijstellingen worden opgesteld. Besluitvorming vindt daarna plaats. Uitvoering in 2020 en 
verder. 

 Een concept van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen is in het 3e kwartaal opgesteld. 
Besluitvorming wordt verwacht in het 4e kwartaal.  Uitvoering in 2020 en verder. 

  

Inspanning Resultaat Status 

We herijken samen met de 
gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan. 

Herijken beeldkwaliteitsplan: Het opnieuw 
vastleggen van de onderhoudsniveaus 
voor de openbare ruimte. 

Doorgaan 

Wij onderzoeken hoe we de beleving 
en tevredenheid van alle gebruikers 
van de openbare kunnen meenemen 
voor keuzes over inrichting en 
onderhoud. We verhogen de uitstraling 
van de openbare ruimte. 

Vaststellen KOG (Kwaliteitsplan 
Openbaar Groen): Het vastleggen van de 
principes en uitgangspunten voor de 
inrichting van het openbaar groen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
wensen van de samenleving. 

Doorgaan 
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De volgende inspanningen leveren niet direct een bijdrage aan de beschreven doelstelling, maar 
worden vooralsnog wel onder de regie van deze actielijn uitgevoerd. Voor begrotingsjaar 2020 wordt 
voorgesteld om deze inspanningen op een andere plek c.q. hernoemde plek in de begroting onder te 
brengen. Zij blijven wel onder regie van deze ambitie. Het gaat om: 

1. Centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo 
2. Onderzoek vergunningparkeren Ootmarsum (motie Onderzoek parkeren Ootmarsum - 29 

mei 2018) 
De volgende mijlpalen zijn hiervoor bereikt: 
Herinrichting centrumgebied: afronding herinrichting openbaar gebied rondom voormalige 
gemeentehuis 

 Persbericht centrum van Weerselo feestelijk geopend. 

 Persbericht Nieuw proces voor verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo 

 Persbericht Wegwerkzaamheden Weerselo 

 Persbericht Werkzaamheden Bisschopstraat Weerselo 
Het onderzoek naar de parkeersituatie en de bezettingsgraad in de kernen Ootmarsum en 
Denekamp is afgerond. Op 17 september 2019 is de gemeenteraad bijgepraat over de bevindingen. 

 Raadsbrief Parkeeronderzoek Denekamp en Ootmarsum 2019 

 Adviesrapport parkeeronderzoek Denekamp 

 Adviesrapport parkeeronderzoek Ootmarsum 

 Technische rapportage parkeeronderzoek Denekamp april 2019 

 Technische rapportage parkeeronderzoek Ootmarsum april 2019 
 

Trends en ontwikkelingen 

Er zijn momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn 'Aantrekkelijkere 
openbare ruimte' noodzakelijk maken.  
 

Financiële kaders 

De structurele lasten van de inspanningen die over gaan naar de basisbegroting zijn reeds 
meegenomen in het programma Openbare ruimte & mobiliteit.  
Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal 
inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar 
komen voor nieuwe ambities, actielijnen, inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van 
de begroting 2020. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
 

https://www.dinkelland.nl/centrum-van-weerselo-feestelijke-geopend
https://www.dinkelland.nl/nieuw-proces-gestart-voor-verkoop-voormalig-gemeentehuis-weerselo
https://www.dinkelland.nl/wegwerkzaamheden-weerselo
https://www.dinkelland.nl/werkzaamheden-bisschopstraat-weerselo
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-59_parkeeronderzoek_Denekamp_en_Ootmarsum_2019.pdf
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-59_Adviesrapport_parkeeronderzoek_Denekamp__bijlage_.pdf
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-59_Adviesrapport_parkeeronderzoek_Ootmarsum__bijlage_.pdf
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-59_Technische_rapportage_parkeeronderzoek_Denekamp_april_2019__bijlage_.pdf
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-59_Technische_rapportage_parkeeronderzoek_Ootmarsum_april_2019__bijlage_.pdf
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Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed 

Wat willen we bereiken 
 
 

Meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 De buitensportaccommodaties in de gemeente Dinkelland zijn allemaal geprivatiseerd en 
zijn gericht op de breedtesport. De binnensportaccommodaties zijn grotendeels in 
gemeentelijk beheer. 

 Het rapport Samen Scholen (IHP voor Dinkelland) is op 29 november 2011 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Hierin is destijds de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld. 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de 
initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota 
opgenomen. 

 Het rapport Samen Scholen wordt actueel gehouden. 

 Voor de kern Denekamp wordt een onderwijshuisvestingsscenario uitgewerkt op basis van 
een denkrichting met  twee locaties. 

 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Toekomstbestendiger sport- en 
onderwijsvastgoed': 

 De opdrachtformulering voor de Sportnota is gemaakt. Met een afvaardiging van de 
gemeenteraad is gesproken over de motie inzake de sportnota, waarbij is geconcludeerd dat 
met een nader op te stellen sportakkoord (in plaats van de sportnota) wordt voldaan aan 
deze motie. De gemeenteraad kan aanhaken bij het proces over het sportakkoord op de 
momenten dat gesprekken worden aangegaan met de verenigingen. 

 Er hebben 3 avonden plaatsgevonden waarin de kaders in inhoud van het sportakkoord zijn 
verkend. Eveneens is een sportformateur aangesteld. 

 Persbericht Praat mee over Dinkellands sportakkoord 

 Raadsbrief Sport en Bewegen in Twente 
 
De volgende inspanningen leveren niet direct een bijdrage aan de beschreven doelstelling, maar 
worden vooralsnog wel onder de regie van deze actielijn uitgevoerd. Voor begrotingsjaar 2020 wordt 
voorgesteld om deze inspanningen op een andere plek c.q. hernoemde plek in de begroting onder te 
brengen. Inspanning 1 blijft onder regie van deze ambitie 'Aantrekkelijke woon- en leefomgeving'.  

1. Toekomst Openluchtzwembad Kuiperberg 
2. Ontwikkeling gemeentelijk vastgoed 
3. Grondpositie 

 
Met betrekking tot de toekomst van openluchtzwembad Kuiperberg is de volgende mijlpaal bereikt:  

 De financiële vertaling van het voorkeursscenario van zwembad Kuiperberg is gereed. Er zijn 
meerdere denkrichtingen geweest en deze zijn uitgewerkt in een scenario voor de toekomst 
van het Openluchtzwembad Kuiperberg. In het 4e kwartaal wordt het voorkeursscenario aan 
de gemeenteraad voorgelegd. 

 Persbericht Gemeente tekent samenwerkingsovereenkomst zwembad de kuiperberg 

 Raadsbrief Toekomst zwembad De Kuiperberg Ootmarsum 
 
De volgende inspanningen dragen indirect bij aan het bereiken van een meer geactualiseerde visie 
op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed. In de begroting van 2020 worden de doelstellingen van 
deze inspanningen geconcretiseerd. Zie ook hieronder bij trends- en ontwikkelingen. 

https://www.dinkelland.nl/praat-mee-over-dinkellands-sportakkoord-op-16-juli
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-4_Sport_en_Bewegen_in_Twente.pdf
https://www.dinkelland.nl/gemeente-tekent-samenwerkingsovereenkomst-zwembad-de-kuiperberg
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-11_toekomst_zwembad_De_Kuiperberg_Ootmarsum.pdf
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Inspanning Resultaat Status 

2. Ontwikkeling gemeentelijk 
vastgoed 

Afstotings-/herontwikkelings- strategie voor te 
verkopen locaties. 

Doorgaan 

3. Grondpositie 
Visievorming en contractbeheer over al onze 
grondposities. 

Doorgaan 

  

Trends en ontwikkelingen 

Momenteel vindt een verkenning plaats naar een zogenaamde 'robuuste sportstructuur'. Dit kan een 
koerswijziging betekenen voor deze actielijn 'Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed'. En 
dat zou kunnen leiden tot een heroverweging van de hierboven beschreven IST en SOLL (de 
beschreven veranderopgave), de inspanningen en de middelen.  In de perspectiefnota 2020 zijn in 
het kader van het meerjarig sluitend maken van de meerjarenbegroting een aantal denkrichtingen 
benoemd.  Het privatiseren van de binnensportaccommodaties is er hier 1 van. 
 
Daarnaast zijn er regionale ontwikkelingen die ertoe leiden dat we moeten gaan nadenken over een 
sportbedrijf.  
 
De inspanning "ontwikkeling gemeentelijk vastgoed" is in de perspectiefnota 2020 als denkrichting 
nader geconcretiseerd.  Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen wij tot het 
uiterste beperken. Slechts maatschappelijk vastgoed waartoe wij bij wet zijn gehouden dan wel 
maatschappelijk vastgoed die 1 op 1 verbonden is met de directe gemeentelijke dienstverlening 
willen wij aanhouden.  
 
In de begroting van 2020 komen we op deze onderwerpen terug.  
 

Financiële kaders 

Er zijn in financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Met betrekking tot 
besluitvorming over de toekomst van Kuiperberg, zal een separaat voorstel worden uitgewerkt, 
waarbij de financiële consequenties in de meerjarenbegroting worden door vertaald. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de 
doelen. We volgen de geprogrammeerde koers, totdat blijkt dat de koerswijziging naar een 
zogenaamde robuuste sportstructuur en aanvullende wordt ingezet. Ook de gedachte van een 
sportbedrijf en het versneld afstoten van maatschappelijk vastgoed kan leiden tot een wijziging. In de 
begroting van 2020 wordt u nader geïnformeerd.  
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Maatschappelijke veiligheid 

Wat willen we bereiken 
 

Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en 
verantwoordelijkheid te vergroten  
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 Op dit moment passen wij onze beleidskaders toe als toetsend instrumentarium. 
  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Wij hebben onze beleidskaders geëvalueerd, waarbij wij bewustwording en 
verantwoordelijkheid van maatschappelijke veiligheid centraal hebben gesteld. 

 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Maatschappelijke veiligheid':  

 We hebben een collectieve intake uitgevoerd waarbij we het speelveld van maatschappelijke 
veiligheid hebben verkend. 

 We hebben een werkdocument opgesteld waarin we de veranderopgaven en beleidsmatige 
veranderopgave hebben benoemd. 

 We hebben "maatschappelijke veiligheid" gedefinieerd. 
  
Definitie Maatschappelijke Veiligheid 
Maatschappelijke Veiligheid gaat over de beleving van veiligheid van onze inwoners wanneer zij 
verblijven in de openbare ruimte dan wel in aanraking komen met gebeurtenissen die het gevoel van 
veiligheid kunnen beïnvloeden. Een veiligheidsbeleid waarbij zowel wordt gekeken naar de harde 
kant van veiligheid als naar de zachte kant en waarbij door middel van kleine ingrepen de veiligheid 
van inwoners gewaarborgd wordt. Indien mogelijk wordt bij Maatschappelijke Veiligheid de 
samenwerking met de inwoners opgezocht. 
 
Bij Maatschappelijke Veiligheid onderscheiden wij bij het begrip "veiligheid" de volgende categorieën: 

 Impact op het gebied van privacy en beweegruimte (zoals handhaving, APV, openbare orde) 

 Impact op gedrag en menselijk handelen (zoals evenementen, verkeer) 

 Indirecte gevoelsbeïnvloeding (zoals reclame, intolerantie)  
 
Deze mijlpalen hebben geleid tot een langere termijnvisie, wat betekent dat we aan het eind van deze 
collegeperiode:                     

 Twee veranderopgaven hebben aangepakt;                  

 Ons beleidsinstrumentarium hebben geëvalueerd en een verbeterplan in werking hebben 
gezet; 

 De APV aangepast hebben naar de huidige behoeften van overheid en samenleving. 
 
De twee veranderopgaven die worden aangepakt zijn: 
Veranderopgave 1: Actualisatie evenementenbeleid vanuit integrale visie over een veilige 
samenleving 
Veranderopgave 2: Meer duidelijkheid over de beeldvorming rondom de Boa’s en de toezichthouders 
 
Naast de beschreven veranderopgaven zijn er verschillende andere vraagstukken aan de orde die 
onze aandacht behoeven. Zonder uitputtend te zijn herkennen wij opgaven binnen de volgende 
thema's: 

 Problematieken rondom alcohol en drugs 

 Horeca en vergunningen 

 Toezicht openbare ruimte 

 Handhaving openbare ruimte 
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 Ondermijning 

 Verkeer (herkenbaarheid, uniformiteit) 

 Reclame en welstand 

 Verwarde personen 

 Groeiende intolerantie maatschappij 
 
Genoemde thema's geven een beeld van de reikwijdte van de actielijn maatschappelijke veiligheid. 
Op dit moment geven wij prioriteit aan de genoemde veranderopgaven. Gelijktijdig volgen wij de 
ontwikkeling rondom de beschreven thema's en formuleren indien nodig aanvullende 
veranderopgaven of inspanningen. 
 
Dat betekent dat de volgende inspanning, zoals deze in de begroting is opgenomen, inmiddels is 
afgerond: 

Inspanning Resultaat Start Status 

Basisinventarisatie huidige stand van 
zaken beleidsinstrumenten, verkenning 
mogelijkheden met conclusies en 
aanbevelingen voor het vervolg c.q. 
actualisatie beleid. 

Adviesrapport. 
Gemeenschappelijk beeld en 
acties extern en intern over 
maatschappelijke veiligheid 

2018 
Gereed / 
afgerond 

 

Trends en ontwikkelingen 

Veiligheid is een thema dat bij vrijwel alle inwoners leeft. Iedereen heeft immers belang bij een veilige 
samenleving en wil zich veilig voelen als hij of zij een voet in de samenleving zet. Omdat Veiligheid 
bestaat uit vele aspecten, die vaak direct of indirect met elkaar verband houden, heeft het huidige 
college van Dinkelland de wens geuit om een samenhangend beleid op te stellen wat betreft 
Veiligheid. Dit beleid moet zich gaan richten op zowel de harde kant van Veiligheid, zoals het toezicht 
en de handhaving van de Boa’s, maar ook op de zachte kant van Veiligheid. 
 

Financiële kaders 

Het incidentele budget van € 10.000 voor de inspanning 'basisinventarisatie van de huidige stand van 
zaken van de beleidsinstrumenten, de verkenning van de mogelijkheden met conclusies en 
aanbevelingen voor het vervolg c.q. de actualisatie van beleid' is niet benodigd geweest, aangezien 
deze inspanning heeft plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten.  
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de 
doelen. We volgen de geprogrammeerde koers. 
 

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel 

Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

Het incidentele budget van € 10.000 voor de basisinventarisatie van de huidige stand van zaken van 
de beleidsinstrumenten, de verkenning van de mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor 
het vervolg c.q. de actualisatie van beleid is niet benodigd geweest, gezien deze inspanning heeft 
plaatsgevonden binnen de reguliere budgetten.  
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Ambitie Duurzaam Dinkelland 

Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland 

 
In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland heeft duurzaamheid een prominente rol 
gekregen: duurzame energie, afval, verwijdering asbest en circulair inkopen zijn richtinggevende  
thema’s in het akkoord. Wij vinden dat duurzaamheid een manier van denken is die geïntegreerd 
moet worden in ons hele doen en laten. Dat geldt voor de gemeente Dinkelland zelf, voor 
ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere overheden. Wij willen ons steentje 
bijdragen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. 
 
Aangezien het vooral gaat om verandering van gedrag en de toepassing van nieuwe technieken 
bestaat de rol van de gemeente Dinkelland met name uit verbinden, faciliteren, samenwerken en 
participeren. Duurzaamheid overschrijdt lokale grenzen, waardoor we inzetten op de aanscherping 
van de regionale samenwerking in combinatie met lokale projecten en processen. We gaan zelf het 
goede voorbeeld geven en ons vaker aansluiten bij duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en 
organisaties. 
 
Een transitie, dus ook de energietransitie,  is een structurele ingrijpende verandering die het 
resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op velerlei gebieden, 
zoals technologie, economie, instituties, natuur en milieu. Transities zijn maatschappelijke 
omwentelingen die leiden tot fundamentele en onomkeerbare veranderingen We leven dus in een 
verandering van tijdperken  waarbij we meer mensen betrekken en faciliteren om hun ideeën vorm te 
geven. We werken vanuit andere waarden en dat vraagt ook om een transitie van betrokken 
organisaties en stakeholders. Dit betekent dat we anders denken, anders ervaren en anders doen. 
Een transitie verloopt zelden lineair en laat zich niet strak sturen in de tijd. Transities zijn 
mensenwerk; de technologie is belangrijk maar niet doorslaggevend. Voor de actielijn Duurzaam 
Dinkelland betekent dit dat we een richting hebben bepaald met ambities die qua doelbereik en de 
voorgenomen inspanningen sterk afhankelijk zijn van onze omgeving met een grote diversiteit aan 
stakeholders. We zullen waar nodig de inspanningen moeten bijstellen en de dynamiek van het 
moment benutten om een bijdrage te leveren aan de doelen. 
 
Dit resulteert in de volgende actielijnen en die gaan we komende periode als volgt meten: 
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Een energieneutraal Dinkelland 

Wat willen we bereiken 

Geen gebruik van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van energieopwekking 
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 Op dit moment wekken we binnen de gemeente Dinkelland 11% van ons energieverbruik 
duurzaam op (Bron Klimaatmonitor 2016). 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Dinkelland  haakt aan bij de landelijke doelstelling om in 2050 de opwekking van 
100% duurzame energie te hebben. 

  
Tussendoelen: 

 Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% 
energiebesparing; 

 In 2030 zitten we op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing 

 
In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen 
dat de aarde in 2050 niet meer dan twee graden is opgewarmd. Nederland heeft (door actief verder 
te werken aan het energieakkoord) hierop een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: 
“om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder 
broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.” Dit doel is opgesplitst naar een doelstelling per 

sector uitgedrukt in megatonnen CO2-reductie. De landelijke sectortafels werken nu hard aan 

oplossingen om de doelstelling in hun eigen sector en het gezamenlijke doel te halen. Daarnaast 

kijken ze ook verder en moet ze ervoor zorgen dat in 2050 er nog veel minder CO2 uitgestoten 

wordt.  
 
De uitwerking op regionaal niveau komt eind 2019 voort uit de RES (Regionale energie strategie). De 
RES-T is een Twente brede samenvoeging van ambities welke vanuit de TES (Twentse Energie 
Strategie), programma NEO (Nieuwe Energie Overijssel), het Rijk en de VNG gesteld worden. Onder 
paragraaf 1.1.2 wordt ingegaan op de initiatieven welke (tot 2022) binnen de invloedssfeer van de 
gemeentelijke bedrijfsvoering liggen om invulling en richting te geven aan deze ambities. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Energieneutraal Dinkelland': 

 Het duurzaamheidsfonds is vastgesteld (er zijn inmiddels 8 aanvragen ontvangen). 

 Er is een sprintsessie geweest waarbij de grote lijnen van de warmtevisie in beeld zijn 
gebracht. Persbericht warmtevisie 

 De aanbesteding gas voor 2020 voor gemeentelijke gebouwen is afgerond. 

 De scoop van de opdracht is bepaald voor de monitoringstool gas- en elektriciteitsverbruik 
(inmiddels is met drie gebouwen een start gemaakt). 

 Het voorstel voor energie inkoop 2021 is in concept gereed.  
o Persbericht gemeente Dinkelland geeft goede voorbeeld met zonnepanelen 
o Raadsbrief 2019-12 Plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis 
o Raadsbrief 2019-14 Windenergie langs de grens 

  
 
 
 
 
 

https://www.dinkelland.nl/noordoost-twente-ontwikkelt-concept-warmtevisie
https://www.dinkelland.nl/gemeente-dinkelland-geeft-goede-voorbeeld-met-zonnepanelen
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-12_plaatsen_zonnepanelen_op_dak_gemeentehuis_Dinkelland.pdf
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-14_windenergie_langs_de_grens.pdf
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De volgende inspanning, zoals deze in de begroting is opgenomen, is afgerond: 
 

Inspanning Resultaat Start Status 

Ontwikkelen 
Duurzaamheidsfonds 
Dinkelland 

Een beschikbaar 
Duurzaamheidsfonds voor 
onze inwoners 

Voorbereiding gestart in 
2018. Vanaf het eerste 
kwartaal 2019 kunnen 
inwoners gebruik maken 
van de regeling. 

Gereed / 
afgerond 

 
Omdat deze inspanning is afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de basisbegroting, 
onder het programma Milieu. 
  
De volgende inspanningen dragen bij aan het bereiken van het doel van deze actielijn. Gezien de 
aard van deze inspanningen en de positionering van de uitvoering hiervan, wordt voorgesteld om 
deze over te dragen naar de basisbegroting. Dat betekent dat de hieronder genoemde inspanningen 
met ingang van het begrotingsjaar 2020 niet meer onder deze actielijn worden verantwoord maar 
terug te vinden zijn onder de programma's Bestuur & middelen en Milieu. 
 

Inspanning Resultaat Status 

Opstellen van een Duurzaam MOP 
gebouwen 

Een duurzaam door de raad 
geaccordeerd  MOP 

Overdragen 

Energiemonitoring 
Monitoringtool op het gas- en 
elektriciteitsgebruik op   alle 700 
aansluitingen 

Overdragen 

Inkoop duurzame energie voor onze 
gebouwen 

Een leverancier voor duurzame levering 
van gas en elektra voor alle 
gemeentelijke gemeente gebouwen 

Overdragen 

 
In de verschillende kernen zijn initiatieven gestart die een bijdrage leveren aan de doelen van deze 
actielijn.  
 

Trends en ontwikkelingen 

Innovaties en nieuwe inzichten bepalen in belangrijke mate het proces van de energietransitie. Met  
de koers en aanpak die we volgen  anticiperen we op adequate wijze op interventies en 
procesdynamiek. Landelijk gezien zijn  er ontwikkelingen waardoor de transitie nog vele 
onzekerheden kent. Dit risico constateren we en we gaan hierop anticiperen mocht dat nodig zijn. 
Mede door de samenwerking binnen NOT, die geïntensiveerd wordt de komende drie jaar,  kunnen 
we putten uit veel deskundigheid.  
 

Financiële kaders 

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal 
inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar 
komen voor intensiveren bestaande actielijnen en inspanningen, anticiperen op ontwikkelingen in de 
energietransitie en eventueel inzetten op nieuwe ambities, actielijnen en inspanningen. Deze uren 
betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020. 
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Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers. 
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Een afvalloos Dinkelland 

Wat willen we bereiken 
 

In 2022 hebben we ons doel van maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar bereikt.  
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 In 2017 werd er per inwoner 60 kg restafval per jaar ingezameld. 
  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 
Doelen Afvalloos Dinkelland: 

 Vanuit de ambitie van het project “Afvalloos Twente” streven we naar maximaal 50 kg 
restafval per inwoner per jaar in 2030. Door ons huidige beleid voort te zetten en te 
optimaliseren streven we er naar om dat doel in 2022 te halen. 

 In 2050 zijn er geen restafvalstromen meer in Dinkelland 

 
In 2030 is het besef doorgedrongen dat we alleen nog producten kopen die na gebruik weer volledig 
kunnen worden hergebruikt voor nieuwe producten, bestaat er geen afval meer en leven we in een 
circulaire duurzame samenleving. 
 
De Twentse gemeenten hebben in het kader van het Landelijke Afvalbeleidsplan het project 
“Afvalloos Twente” opgepakt. De ambitie is om in 2030 de hoeveelheid restafval te reduceren tot 
maximaal 50 kilo per persoon per jaar. Deze ambitie is gebaseerd op het IPR Normag (een 
adviesbureau op het gebied van strategie, beleid en organisatie) rapport dat in 2014 de basis heeft 
gevormd voor de regionale afvalvisie en ons eigen afvalbeleid. Met de huidige hoeveelheid van 60 
kilo per inwoner per jaar in 2017 voldoen we nog niet aan de ambities van Afvalloos Twente. Het 
streven is om de ambitie eerder waar te maken dan in 2030. Daarvoor gaan we in 2019 en 2020 
voorstellen uitwerken om op 1 februari 2022 de gewenste 50 kg per inwoner per jaar te halen. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Afvalloos Dinkelland': 

 ROVA heeft geadviseerd om de wijze van afvalinzameling vooralsnog niet te wijzigen. 
 
De volgende inspanningen dragen bij aan het bereiken van minder afval. Gezien de aard van deze 
inspanningen en de positionering van de uitvoering hiervan, wordt voorgesteld om deze over te 
dragen naar de basisbegroting in het programma Milieu. Dat betekent dat de hieronder genoemde 
inspanningen met ingang van het begrotingsjaar 2020 niet meer onder deze actielijn worden 
verantwoord. 
 

Inspanning Resultaat Status 

In 2018 en 2019 monitoren en 
evalueren afvalbeleid 

Evaluatierapport met conclusies en 
aanbevelingen. 

Overdragen 

In 2020 verkennen of we verder 
gaan inzetten op alternatieve 
scenario’s inzamelen grondstoffen 

Een scenariostudie (rapport)  met een 
advies over het al of niet wijzigen van de 
inzamelmethodiek ten behoeve halen doel 
2030 

Overdragen 

 

Trends en ontwikkelingen 

De vraag is of we de samenleving meer kunnen betrekken bij het halen van het gestelde doel. Deze 
overweging die vooral betrekking heeft op draagvlak en betrokkenheid bij dit maatschappelijke thema 



 
 

22 
19/09/2019 Pagina 22 van 78 

 
 

kan nader onderzocht worden. De aandacht voor gescheiden inzameling van afval bij 
maatschappelijke organisaties blijft een aandachtspunt. 
 
Er zijn geen verder trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema afval 
noodzakelijk maken.  
 

Financiële kaders 

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal 
inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar 
komen voor nieuwe ambities, actielijnen, inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van 
de begroting 2020. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.  
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Meer asbest eraf en meer zon erop 

Wat willen we bereiken 
 

In 2024 zijn alle asbestverdachte daken vervangen en zijn op 30 % van deze daken 
zonnepanelen geplaatst. In 2022 is 50% van de asbestdaken vervangen en zijn op 30% van 
deze daken zonnepanelen geplaatst.   
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 In Dinkelland is in het buitengebied 628.000 m² aan asbestdaken aanwezig, in het 
stedelijk gebied 33.000 m² en op de bedrijventerreinen 10.000 m², welke direct onderhevig 
zijn aan de weersinvloeden. (Bron: asbestinventarisatie provincie Overijssel, situatie 2017) 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Op 1 januari 2024 zijn alle asbestdaken gesaneerd. 30% van de vervangen daken is 
voorzien van zonnepanelen. 

 
Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. 
Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig 
vanaf. 
 
Losse asbestvezels zijn schadelijk voor de volksgezondheid, het (langdurig) inademen van deze 
vezels kan leiden tot kanker. Asbestbranden leiden tot onrust over de volksgezondheid en vormen 
een risico op hoge maatschappelijke kosten en economische schade. 
 
Ondanks dat er (nog) geen verbod is grijpen we dit verbod aan om verduurzaming te bevorderen. 
Onze voorkeur gaat uit naar plaatsing van zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken. Via het 
Duurzaamheidsfonds Dinkelland willen we het plaatsen van panelen stimuleren. 
 
Het Rijk (trekker), de provincie en de gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van een 
revolverend fonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. Van de gemeente wordt 
vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd. In het vierde kwartaal van 2019 wordt hierover 
duidelijkheid verwacht. 
 
In 2019 zullen er geen nieuwe initiatieven worden ontplooid om de sanering van asbestdaken te 
versnellen. Bij de begroting van 2020 komen we hierop terug. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Meer asbest eraf, meer zon erop': 

 De Provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleringsfonds voor het 
verwijderen van asbestdaken. 

 Het College heeft besloten om met de NOT gemeenten deel te nemen aan het project voor 
collectief asbest saneren bij particulieren.  

 Het ketenvormingsproject (Asbestschakel) is ontstaan. Asbestsaneringsbedrijven en 
bouwbedrijven hebben elkaar gevonden en bieden een totaalpakket aan. 

 De 1e Kamer heeft het wetsvoorstel ten aanzien van het verbod op asbestdaken verworpen.  
Het is nog onduidelijk of  en wanneer er wel een verbod komt. 

 In 2018 is 21 ton asbest is ingebracht. 

 De Provincie en de gemeente Dinkelland participeren in landelijk fonds.  
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De volgende inspanning, zoals deze in de begroting is opgenomen, is afgerond: 
 

Inspanning Resultaat Start Status 

Vervolg ketenvormingsproject 
(Asbestschakel) 

De dakeigenaar wordt volledig 
ontzorgd bij het verwijderen van zijn 
asbest dak.  

4e 
kwartaal 
2019 

Gereed / 
afgerond 

 
Omdat deze inspanning is afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de basisbegroting. 
  
De volgende inspanningen dragen bij aan het bereiken van het doel van deze actielijn. Gezien de 
aard van deze inspanningen en de positionering van de uitvoering hiervan, wordt voorgesteld om 
deze over te dragen naar de basisbegroting in het programma Milieu. Dat betekent dat de hieronder 
genoemde inspanningen met ingang van het begrotingsjaar 2020 niet meer onder deze actielijn 
worden verantwoord. 
 

Inspanning Resultaat Status 

Gratis wegbrengen asbest 
particulieren 

Asbest van daken < 35m2 mag door 
eigenaar zelf verwijderd worden en kan 
gratis worden gestort op afvalbrengpunt 
Postel 

Overdragen 

 

Trends en ontwikkelingen 

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. 
Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig 
vanaf. 
 
Het Rijk (trekker), de provincie en de gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van een 
revolverend fonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. Van de gemeente wordt 
vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd. In het vierde kwartaal van 2019 wordt hierover 
duidelijkheid verwacht. 
 
In 2019 zullen er geen nieuwe initiatieven worden ontplooid om de sanering van asbestdaken te 
versnellen. Bij de begroting van 2020 komen we hierop terug. 
 
Gezien deze ontwikkelingen wordt opnieuw gekeken naar de veranderopgave van deze actielijn. De 
beschreven IST-SOLL zal naar grote waarschijnlijkheid worden aangepast. Ook hier komen we bij de 
begroting 2020 op terug. 
 

Financiële kaders 

Het incidentele budget van €7.500 voor de inspanning 'Gratis wegbrengen asbest particulieren' is niet 
benodigd geweest, gezien de Eerste Kamer heeft besloten om het wetsvoorstel asbestdakenverbod 
te verwerpen.  
 
Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal 
inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar 
komen voor nieuwe ambities, actielijnen, inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van 
de begroting 2020. 
 

Conclusie 

Naar verwachting is er in het vierde kwartaal van 2019 meer duidelijkheid over de mogelijkheden van 
een revolverend fonds asbest verwijderen particulieren.  Van ons wordt een bijdrage gevraagd die zal 
leiden tot een multiplier. De financiële toelichting is terug te vinden onder het financiële hoofdstuk. In 
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de begroting van 2020 komen we hierop terug. 
De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog verder op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de 
doelen. We volgen de geprogrammeerde koers totdat blijkt dat de ontwikkelingen bijsturing van het 
doel tot gevolg heeft.  
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Meer circulaire inkoop 

Wat willen we bereiken 
 

Bij inkoop van de gemeente meer rekening houden  op de herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen. 
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode?  (IST) 

 Op dit moment hebben we nog geen helder beeld van wat circulaire inkoop voor de 
gemeente betekent en daarmee ook niet waar we staan. We gaan dit instrument 
ontwikkelen. 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Er is een helder inkoopbeleid met duidelijke normen voor circulair inkopen 

 Het is meetbaar of er circulair ingekocht wordt 

 In 2022 wordt ingekocht conform de in het beleid gestelde normen. 

Circulaire Economie helpt onze duurzame ambities te verwezenlijken. De circulaire economie en is 
een erg breed begrip. Het Ministerie van VROM hanteert de volgende definitie: “het toepassen van 
milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, zodat dit uiteindelijk leidt tot 
de daadwerkelijk levering van een product, dienst of werk dat aan deze eisen voldoet.” Binnen 
Dinkelland ligt de focus op circulair inkopen. Hierbij gaat het om de inzet van het instrument Inkoop 
om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en zo duurzaamheid 
te versterken[1]. 

 
[1] Pianoo, kader voor circulair inkopen: Pianoo, kader voor circulair inkopen 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Meer circulaire inkoop': 

 Verkenning en plan van aanpak circulaire inkoop gereed 

 Er is een subsidie toegekend van € 10.000 

 In april 2019 is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen getekend 

 Twee deelprojecten: Pilot duurzaam deelvervoer is gestart, pilot huisvesting is in 
voorbereiding 

 

Trends en ontwikkelingen 

Wij zijn bezig met het onderzoeken van het mobiliteitsvraagstuk Dinkelland, Tubbergen, 
Noaberkracht. In de begroting van 2020 geven wij u hierover meer duidelijkheid. 
 
We gebruiken 2019 vooral om inzicht te krijgen in onze ambities en mogelijkheden (inclusief 
financiële consequenties) voor circulaire inkoop. Begin 2020 komt hierover een raadsvoorstel. 
 
Er zijn momenteel verder geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van het thema circulaire inkoop 
noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het feit dat er een aantal 
inspanningen zijn afgerond maakt echter wel dat er een aantal zogenaamde A uren beschikbaar 
komen voor nieuwe ambities, actielijnen, inspanningen. Deze uren betrekken we bij het opstellen van 
de begroting 2020. 
 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/kadercirculairinkopen-20april2015.pdf
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Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
 

Duurzaam Dinkelland - financieel 

Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland 

Door het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel asbestdakenverbod te verwerpen is het 
'moeten' er voorlopig af. Dat betekent dat de extra ambtelijke capaciteit die ervoor beschikbaar zou 
moeten worden gesteld, op dit moment niet nodig is. Het incidentele budget van € 7.500 kan hiermee 
komen te vervallen. 
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Ambitie Sterke bedrijvigheid 

Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid 

  

 
In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland is “ondernemen” als belangrijk thema benoemd. 
Omdat wij een aantrekkelijke gemeente willen zijn waarin het goed wonen, werken, leven en 
recreëren is. Het is van groot belang dat het Dinkellandse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, 
detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, 
maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk 
daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. 
Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de 
dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de 
toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze 
samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft en 
versterkt wordt. Een 'sterker Dinkellands bedrijfsleven' kenmerkt zich door tevreden (startende) 
ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten volop kunnen ontwikkelen en de gemeente zien als partner 
om mee te denken over de gewenste ontwikkelingen. 
 
Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent 
dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed 
mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van 
samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en 
(inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en 
internationale verbindingen. 
 
We zijn tevreden als we in het tweejaarlijkse onderzoek een 7 scoren. Dit resulteert binnen de 
Ambitie Sterke bedrijvigheid in de volgende actielijnen: 

 
 



 
 

29 
19/09/2019 Pagina 29 van 78 

 
 

Vitalere vrijetijdseconomie 

Wat willen we bereiken 
 

Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van 
rust, ruimte, landschap en cultuur  
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 Voor een overall view op de sector hanteren we `het aantal overnachtingen` als 
graadmeter voor de IST situatie. Deze meting doen we zelf en is gebaseerd op de 
toeristenbelasting. Als startpunt gebruiken we het aantal overnachtingen van 2017. In 
2017 had gemeente Dinkelland 335.883 toeristische overnachtingen. Dit is een 3.8% 
stijging t.o.v. 2016 en het hoogst aantal overnachtingen gemeten in gemeente Dinkelland. 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Vrijetijdseconomische sector 2022: Als gemeente zijn wij er ons van bewust dat er geen 
oneindige groei in de markt zit en dat deze groei jaarlijks afhankelijk is van zowel vraag en 
aanbod als trends en ontwikkelingen. De komende jaren streeft Gemeente Dinkelland 
minimaal naar het behouden van het huidig aantal overnachtingen. Tevens blijft de 
gemeente op basis van de jaarlijkse toeristische overnachtingscijfers haar potentie 
monitoren om jaarlijks acties uit te zetten binnen de hoofdthema’s: toeristisch 
ondernemerschap, toeristische voorzieningen en landschap, marketing en de grensligging 
(NL-DL) van Dinkelland. 

 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpaal voor de actielijn 'Vitalere vrijetijdseconomie': 

 De basissubsidie ten behoeve van ondersteuning Stichting Toeristisch Ondernemersfonds 
Dinkelland 2019 is overgemaakt. 

 Op 16 mei 2019 was de opening van "Twents blokje om", waar de stuwwalroute onderdeel 
vanuit maakt. Twents Blokje Om staat voor 300 km wandelplezier. 

 Tot en met september zijn zeven bedrijven in de vrijetijdssector met wethouder Brand 
bezocht. 

 Er zijn tot en met september 2019 twaalf initiatieven behandeld of in behandeling voor 
nieuwe verblijfsrecreatie, uitbreiding of enkel voor informatie-inwinning  

 Wij zijn aangesloten als contactpartner ten behoeven van toeristische advisering in de kernen 
Deurningen, Denekamp, Ootmarsum, Weerselo en Lattrop in relatie tot MijnDinkelland2030. 

 Uitvoering Nette Toilette in samenwerking met Stichting Toeristisch Ondernemersfonds 
Dinkelland. 

 Samen met de bedrijfsconsulent is een verkenning gestart bij de Provincie Overijssel naar de 
mogelijkheden voor stadsarrangementen ten behoeve van de kernen Denekamp en 
Ootmarsum. 

 Het informatiebord Oorlogsbunker Saasveld in samenwerking met Routenetwerken Twente 
en Heemkunde Saasveld is gerealiseerd. 

 Ten behoeve van regionale beleidsvorming vervullen wij een ambtelijke kopgroep positie in 
Twente namens Noordoost Twente. 

 Wij bieden ondersteuning bij de interregionale aanvraag Kanaal Almelo Nordhorn. 
 

Trends en ontwikkelingen 

Er zijn momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn '' Vitalere 
vrijetijdseconomie' noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
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Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers. 
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Sterker ondernemersklimaat 

Wat willen we bereiken 
 

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers 
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 In het meest recente onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uit 2018  heeft de 
gemeente Dinkelland het rapportcijfer 6,6. Gekregen. 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Een beter ondernemersklimaat: Dinkelland wil dat de tevredenheid onder ondernemers 
toeneemt, waarbij een 7 in het MKB-onderzoek van 2022 het doel is. 

 
Het werken aan een goed ondernemersklimaat voor de agrarische sector, detailhandel, het MKB en 
de vrijetijdseconomie met een zo optimaal mogelijke dienstverlening blijft de komende jaren een 
belangrijk aandachtspunt. Wij willen voldoende mogelijkheden om in te spelen op actuele 
ontwikkelingen zonder daarbij de toekomstbestendigheid van de centra (Denekamp, Weerselo en 
Ootmarsum)  in gevaar te brengen. Als gemeente hebben wij daarbij een faciliterende en 
stimulerende rol. 
 
Wij willen ieder jaar in totaal 50 bedrijfsbezoeken brengen: dit gebeurt door zowel het college, als 
door de portefeuillehouder, als door de bedrijfsconsulent, dan wel een combinatie daarvan. We 
informeren onze ondernemers over voor hen relevante ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Ook gaan 
we in overleg met ondernemers bekijken hoe we onze prachtige Dinkellandse bedrijven beter onder 
de aandacht kunnen brengen bij de Twentse onderwijsinstellingen.  
 
De rol van de gemeente Dinkelland zal met name bestaan uit faciliteren en stimuleren. Daarnaast 
zien wij het als onze taak om te verwijzen naar subsidiemogelijkheden en formele belemmeringen te 
verminderen. Wij willen ondernemers verbinden met relevante organisaties en projecten, zoals 
beschikbaar via de Agenda voor Twente. Verder wil de gemeente inzetten op partnerships met 
ondernemers en vertegenwoordigingen van ondernemers. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Sterker ondernemersklimaat': 

 Er is een onderzoek naar levendigheid en leefbaarheid uitgevoerd voor centrum Denekamp. 

 De Agrohub is gerealiseerd en deze is inmiddels operationeel en wordt verder uitgebouwd. 
Verder wordt het platform meer vermarkt. Persbericht Agrohub 

 Meer dan 10 organisaties en bedrijven zijn op enigerlei wijze verbonden aan  diverse 
onderwijsinstellingen, zoals ROC van Twente, Saxion en de Universiteit Twente. 

 Het college heeft een werkbezoek gebracht aan Saxion en samen met de gemeente 
Tubbergen aan het ROC van Twente met als doel om de samenwerking te intensiveren. 

 Het onderzoek naar de Innovatiehub is gestart. 

 Onderneem't Dinkelland krijgt geen structureel karakter, maar gaat verder als 
klankbordgroep. 

 Er zijn 25 bedrijfsbezoeken geweest, er 12 keer aanwezigheid ondernemersvereniging en/of 
ondernemersbijeenkomsten. Verder zijn er zijn 7 nieuwsbrieven voor ondernemers 
uitgebracht . Persbericht Gemeente hecht waarde aan mening van ondernemers 

 De Regiodeal Twente is rond; er is een rijksbijdrage van 30 mln voor Twente.         

 MBO studenten hebben onderzoek uitgevoerd naar regiotrouwheid van studenten. Dit krijgt 

https://www.dinkelland.nl/agrohub-samenwerken-met-studenten-op-boerderijschaal
https://www.dinkelland.nl/gemeente-hecht-waarde-aan-mening-van-ondernemers
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een vervolg door te kijken naar meer onder de aandacht krijgen van lokale bedrijven         
In de verschillende kernen zijn initiatieven gestart die een bijdrage leveren aan de doelen van deze 
actielijn.  
 

Trends en ontwikkelingen 

Er zijn momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van de actielijn 'Sterker 
ondernemersklimaat' noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn in  financiële zin geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
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Innovatievere agrarische sector 

Wat willen we bereiken 
 

Ondersteuning van het ondernemerschap in de agrarische sector  
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 We hebben op dit moment geen goede nulmeting dat inzicht geeft in de ondersteuning 
van de sector. We gaan een belevingsonderzoek uitvoeren begin 2019 om de wijze 
waarop de sector de ondersteuning ervaart   kwalitatief te meten. We kijken o.a. naar de 
effectiviteit van consulentschap, de dienstverlening van de gemeente en inhoudelijke 
thema’s als toekomstgerichte erven, VAB, asbestproblematiek, energietransitie, en sociale 
vraagstukken. 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Inzicht verkrijgen toekomstbestendigheid van de agrarische sector, eind 2021 wordt onze 
bijdrage aan een duurzame, economische sterke sector en aantrekkelijk buitengebied 
gemeten en zo nodig bijgesteld. 

 
Ondernemers moeten kunnen ondernemen en dat geldt ook voor de agrarische sector. Er moet 
ruimte geboden blijven worden. De marktomstandigheden in de agrarische sector veranderen 
constant. De veranderende regelgeving en de noodzaak tot investeren in onder meer dierenwelzijn 
en milieumaatregelen leidt bij veel bedrijven tot ruimtelijke en zelfs ook financiële problemen. 
 
Ook de klimaatverandering vraagt, met name op de hoger gelegen zandgronden waar Dinkelland ligt, 
een grote inspanning van de agrarische sector. Deze verandering leidt samen met onder meer de 
gebruiksnormen voor dierlijke mest tot verschralende landbouwgronden. Het gevolg hiervan is lagere 
opbrengsten en het ontstaan van schade aan natuur en problemen met grond- en oppervlaktewater. 
Vernieuwende initiatieven bieden nieuwe kansen voor economie en werkgelegenheid en een goede 
basis voor een circulaire economie in Dinkelland. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Innovatievere agrarische sector': 

 Er zijn acht initiatieven  aangemeld via pilotplatform AgroHub. Persbericht Agrohub 
samenwerken met studenten 

 De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden. Persbericht Samen aa met 
verwaarding mest en gezondere bodem 

 Tussen LTO en de vier wethouders van NOT (Noordoost Twente) zijn afspraken gemaakt 
over voortgang in NOT verband. 

 Er zijn drie ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT verband. Persbericht 
ervencoaches. De 4e ervencoach is aangesteld voor project Toekomstgerichte erven 
specifiek Stoppersregeling en Warme sanering Varkenshouderij. De ervencoaches hebben 
een boerinnenavond georganiseerd. 

 De bijeenkomst over ondermijning heeft plaatsgevonden. 

 Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te 
dragen middel en menskracht. De samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsakte 
tussen deelnemende partijen Mineral Valley is getekend.  Persbericht Samen aan de slag 
met verwaarding mest en gezondere bodem 

 

Trends en ontwikkelingen 

We zien inmiddels een trend voor een aantal integrale verduurzamingsopgaven  in het landelijk 
gebied waar ook de agro en food sector een essentiële rol speelt. Samenvattend gaat het om de 

https://www.dinkelland.nl/agrohub-samenwerken-met-studenten-op-boerderijschaal
https://www.dinkelland.nl/agrohub-samenwerken-met-studenten-op-boerderijschaal
https://www.dinkelland.nl/ervencoaches-als-wegwijzers-bij-het-maken-van-keuzes
https://www.dinkelland.nl/ervencoaches-als-wegwijzers-bij-het-maken-van-keuzes
https://www.dinkelland.nl/samenwerking-bekrachtigd-samen-aan-de-slag-met-verwaarding-mest-en-gezondere-bodem
https://www.dinkelland.nl/samenwerking-bekrachtigd-samen-aan-de-slag-met-verwaarding-mest-en-gezondere-bodem
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volgende samenhangende opgaven: landbouw en voedsel (1), klimaatverandering (2), natuur, 
landschap en biodiversiteit (3) en energietransitie (4). Omdat deze opgaven bepalend worden voor 
de inrichting en ontwikkeling van het landelijk gebied zien we af van het opstellen van een 
enkelvoudige agro en food visie.  We gebruiken de input die de omgevingsvisie (via een participatief 
proces) zal opleveren  als  input voor visie en uitvoeringsprogramma voor alle vier opgaven.  We zien 
in afwachting van de kaders die worden geformuleerd voorals af van het uitvoeren van een 
belevingsonderzoek. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. Het 
opstellen van de Visie op het Buitengebied  koppelen we mee met de omgevingsvisie. We volgen de 
geprogrammeerde koers.  
 

Sterke bedrijvigheid - financieel 

Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
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Ambitie Inclusieve samenleving 

Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving 

 
 
Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een inclusieve samenleving. Samen 
met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling 
aan geven. Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om een inclusieve 
samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen. 
 
De ambitie Inclusieve samenleving bevat vier actielijnen waarin de ambities uit het coalitieakkoord 
2018-2022 een plek hebben: 

 
 

Van MEP en transformatieplan naar uitvoeringsplan Sociaal domein 

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MEP en het transformatieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat 
er een samenhangend plan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste effecten. In 
het onderstaande plaatje wordt dat visueel geschetst. 
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Onze ambitie is het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en dat de zorg 
betaalbaar en bereikbaar blijft. Om dit te kunnen bereiken, hebben we het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar (inclusief Maatschappelijk kader), MEP en het transformatieplan geïntegreerd tot één 
uitvoeringsplan Sociaal domein. Hiermee hebben we de actielijnen, zowel op doelniveau als op 
interventieniveau, geactualiseerd en waar nodig gewijzigd. Daarbij is continu de afweging gemaakt of 
de gekozen interventies optimaal bijdragen aan de gestelde ambitie. Deze gewijzigde opzet komt 
terug in de begroting 2020. Daarin is een totaaloverzicht van de interventies opgenomen en wordt 
ook aangegeven welke interventies zijn gestopt, afgerond of niet gestart gaan worden. 
 
Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de 
interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal 
inspanningen en interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de 
interventies zijn op een heel aantal inspanningen nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal 
domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. 
Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om 
het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip 
op sociaal domein. 
 
Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave 
bestaat voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional, de inwoner, de 
mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op houding en 
gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen verwachten. 
Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren gezamenlijk na 
gaan denken over de uitdagingen die er liggen, manieren om deze uitdagingen het hoofd te bieden, 
maar kritisch kijken naar hoe zaken nu gaan en hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan 
kan bijdragen. 
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Langer gezond 

Wat willen we bereiken 

Langer gezond  is het faciliteren van het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hierbij ligt de nadruk 
in deze actielijn op: 
 
Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te 
nemen aan de samenleving  
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 38% van de ouderen (65+) ervaart eenzaamheid (Volwassenen- en ouderenmonitor 
2016). 

 89% van de inwoners ervaart een goede gezondheid (Volwassenen- en ouderenmonitor 
2016). 

 62% van de inwoners beweegt voldoende (Emovo én Volwassenen- en ouderenmonitor 
2016). 

 5% van de huishoudens heeft een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum 
(Kwiz 2015). 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Minder ouderen (65+) ervaren eenzaamheid. 

 Meer inwoners ervaren een goede gezondheid. 

 Meer inwoners bewegen voldoende. 

 Minder huishoudens hebben een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. 
 

Wat hebben we gedaan? 

Ten aanzien van sport vindt de inhoudelijke verantwoording plaats bij de actielijn 
'Toekomstbestendiger sport- en onderwijsvastgoed'. 
 

Trends en ontwikkelingen 

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MEP en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste 
effecten. Zoals in de inleiding genoemd wordt deze gewijzigde opzet gepresenteerd in de begroting 
2020.  
 

Financiële kaders 

De benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 
2.0. De financiële stand van zaken van het transformatieplan wordt weergegeven onder 'Inclusieve 
samenleving - financieel'. 
 

Conclusie 

We volgen de geprogrammeerde koers.  Een bijstelling op interventieniveau, aan de hand van het 
uitvoeringsplan, betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.  
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Passende voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning 

Wat willen we bereiken 

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand 
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk 
is voor alle inwoners en dat gericht is op het versterken van zelfredzaamheid en participatie. Een 
algemene voorziening kan voorliggend zijn op een maatwerkvoorziening en kan passender en 
efficiënter zijn bij de hulpvraag van een inwoner. Hierdoor kan dit een goed alternatief zijn voor de 
inzet van een maatwerkvoorziening. Algemene voorzieningen kunnen onderdeel uitmaken van de 
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de 
Participatiewet. 
 
Alle inwoners kunnen zonder indicatie en/of doorverwijzing gebruik maken van een algemene 
voorziening. Huidige algemene voorzieningen zijn was en strijkservice WaST, Tafeltje-dek-je, 
Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning en sociaal culturele voorzieningen. De algemene 
voorzieningen bevinden zich in een fase van transformatie, van aanbod gestuurd naar meer vraag 
gestuurd. 
   
Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan  voorzieningen, verenigingen en 
activiteiten waar mensen samenkomen.   
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 Er is een basisniveau van algemene voorzieningen waar alle inwoners gebruik van 
kunnen maken. 

 Er zijn grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. 
  
 Waar gaan we naar toe? (SOLL) 

 Een breder aanbod van algemene voorzieningen dat beter aansluit bij de 
ondersteuningsbehoefte van inwoners, zodat een beroep op maatwerkvoorzieningen 
relatief later wordt gedaan en/of minder wordt. 

 Een zelfvoorzienend systeem voor vervoer, voor alle inwoners. Geen grenzen meer 
tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer (MaaS-project). 

 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Passende voorzieningen voor 
ontmoeting en ondersteuning': 

 Het college heeft het voorstel van het onderzoeksrapport over de behoefte van het 
ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen geaccordeerd. 

 Het college heeft akkoord gegeven voor de pilot voor het vervoersaanbod (MaaS project). 

 De pilot vervoersaanbod (MaaS project) is gestart. Persbericht MaaS pilot Twente 
 

Trends en ontwikkelingen 

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MEP en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste 
effecten. Zoals in de inleiding genoemd wordt deze gewijzigde opzet gepresenteerd in de begroting 
2020.  
 

Financiële kaders 

De benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 
2.0. De financiële stand van zaken van het transformatieplan wordt weergegeven onder 'Inclusieve 
samenleving - financieel'. 

https://www.dinkelland.nl/kick-maas-pilot-twente
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Conclusie 

We volgen de geprogrammeerde koers.  Een bijstelling op interventieniveau, aan de hand van het 
uitvoeringsplan, betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.  
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Meer zorg nabij (zorg en welzijn) 

Wat willen we bereiken 
 

Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn  zichtbaarder en 
toegankelijker voor de inwoner 
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

 Consulenten verhelderen de hulpvraag met de inwoner, kennen zorg toe op basis van 
ingekochte producten en voeren de regie op een ondersteuningstraject. 

 Cliëntervaring Jeugd: 
Cliënten (84%) geven aan dat er samen met Team ondersteuning en zorg in een gesprek is 
gezocht naar een oplossing van hun probleem en 76% vindt dat ze snel werden geholpen door 
Team ondersteuning en zorg. Cliënten (68%) geven aan dat het beter op school, werk of bij de 
dagbesteding gaat. Zij voelen zich beter gehoord (54%) en zijn sneller geholpen (71%). Ook 
geven zij aan respectvol te worden benaderd door hulpverleners (89%) en voelen zij zich door 
hulpverleners serieus genomen (83%). Jongeren (die contact hebben gehad met het team 
ondersteuning en zorg) waarderen de dienstverlening met een 7,8 
(bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018) 

 Cliëntervaring Wmo:  
o Cliënten voelen zich serieus genomen (87%) 
o Cliënten vinden dat ze snel geholpen worden (79%). 
o Cliënten (83%) zeggen dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is en 79% 

vindt dat de ondersteuning passend bij de hulpvraag is. 
o Cliënten (86%) geven aan zich beter te kunnen redden. 

(bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018) 

  We hebben ca. 50 E33-meldingen van incidenten van personen met verward gedrag in 
2017. 

26% van de ondervraagde Jeugdhulp-cliënten zijn bekend met cliëntondersteuners, bij de Wmo-
cliënten is dit 27%. (bron: cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2018) 

 Mantelzorgers worden uitgenodigd bij keukentafelgesprekken. 

 In 2017 is 150 keer de huisarts als verwijzer opgevoerd bij start Jeugdhulp. Dit is 20%. 

 We hebben geen zicht op reden van verwijzing naar Jeugdhulp door huisartsen. 

 Algemene voorzieningen werken samen onder de naam Wij in de Buurt. 

 Werkplein en SPD zijn aanwezig in het gemeentehuis. 

 Er zijn in 2017 door inwoners en professionals bij Veilig Thuis Twente 39 meldingen 
gedaan van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en 56 
adviesvragen gesteld (rapportage VTT 2017). 

 Alle beschermd wonen cliënten hebben een indicatie namens de Centrumgemeente 
Enschede. 

 De samenwerking met Menzis en andere betrokken partijen is minimaal met betrekking tot 
domein- en wet overstijgende onderwerpen, bijvoorbeeld rond de Wet langdurige zorg, 
Zorgverzekeringswet/Wijkverpleging en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
(Wmo). Inwoners ervaren nog schotten tussen de verschillende wet- en regelgeving en 
daarbij betrokken organisaties. 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL)  

 Consulenten krijgen de hulpvraag met de inwoner tijdiger in beeld en organiseren beter 
passende ondersteuning. Hierdoor worden er minder zware vormen van ondersteuning 
ingezet en kan maatwerk hulp eerder afgesloten worden. 

 De cliënttevredenheid is daarbij toegenomen. 

 Er zijn minder incidenten met inwoners met verward gedrag (E33 meldingen). 

 De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen 

 Mantelzorgers zijn vaker aanwezig bij keukentafelgesprekken. 

 Er is een afname van verwijzingen naar Jeugdhulp door huisartsen en wij hebben beter 
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zicht op de reden van verwijzing door huisartsen. 

 De samenwerking van de algemene voorzieningen onder Wij in de buurt sluit inhoudelijk, 
juridisch en organisatorisch beter aan bij de lokale zorgstructuur. 

 Er is een eenduidige toegang voor inwoners. 

 Medewerkers van SPD, Werkplein en Wij in de buurt zijn meer toegankelijk voor inwoners 
en consulenten TOZ. 

 Inwoners en professionals melden eerder én vragen eerder advies op bij Veilig Thuis bij 
zorgsignalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

 Alle beschermd wonen cliënten hebben een indicatie namens de gemeente Dinkelland. 

 Er is een goede integrale samenwerking met Menzis en andere betrokken partijen 
waardoor inwoners geen schotten meer ervaren tussen de verschillende wet- en 
regelgeving en daarbij betrokken organisaties. 

 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Meer zorg nabij': 

 De overeenkomst ten aanzien van praktijkondersteuner huisartsen jeugd GGZ tussen 
huisartsen en de  gemeente is gesloten.  

o Persbericht praktijkondersteuner   
o Raadsbrief 2019-8 Overeenkomst POH-GGZ Jeugd 

 Het 'Actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling' is vastgesteld.  
o Persbericht bijeenkomst "Geweld hoort nergens thuis" 
o Persbericht "Hackathon tegen kindermishandeling" 

 De schulddienstverleners zijn aangesteld en samenwerkingsafspraken met betrokken 
instanties, zoals woningcorporaties, energiebedrijven, gemeentebelastingen, 
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars, zijn gemaakt, om betalingsachterstanden 
vroegtijdig te melden. 

 Praktijkondersteuners huisartsen zijn aangenomen en in dienst  gekomen van de GGD en 
gestart bij de huisartsen.  

 Er is een vastgesteld plan van aanpak voor personen met verward gedrag. 

 Het plan van aanpak voor één toegang is vastgesteld. 
 

Trends en ontwikkelingen 

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MEP en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste 
effecten. Zoals in de inleiding genoemd wordt deze gewijzigde opzet gepresenteerd in de begroting 
2020.  
 

Financiële kaders 

De benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 
2.0. De financiële stand van zaken wordt weergegeven onder 'Inclusieve samenleving - financieel'. 
 

Conclusie 

We volgen de geprogrammeerde koers.  Een bijstelling op interventieniveau, aan de hand van het 
uitvoeringsplan, betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.  
 

https://www.dinkelland.nl/praktijkondersteuner-jeugd-helpt-jongeren-uit-dinkelland-die-niet-lekker-hun-vel-zitten
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-8_overeenkomst_POH-GGZ_Jeugd.pdf
https://www.dinkelland.nl/professionals-bundelen-krachten-tijdens-indrukwekkende-bijeenkomst-geweld-hoort-nergens-thuis
https://www.dinkelland.nl/hackathon-tegen-kindermishandeling
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Meer maatwerk voor een passende daginvulling (werk) 

Wat willen we bereiken 
 

Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner  passende daginvulling te bieden  
 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)  

 Cliënten zijn afhankelijk van de maatwerkvoorziening waarvoor zij geïndiceerd zijn en/of 
de inkomensvoorziening die zij daaruit ontvangen. Deze voorzieningen en regelingen 
bepalen voor een deel het traject dat men ingaat en welke (on)mogelijkheden en 
(wettelijke) kaders hierbij horen. 

  
Waar gaan we naar toe? (SOLL)  

 Meer cliënten moeten naar vermogen bijdragen aan de samenleving, ongeacht zijn/haar 
beperking. Er is voor iedereen een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, 
waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij ervaren 
zij geen problemen of beperkingen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving, financiële 
kaders en/of wachtlijsten. 

 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 is een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de actielijn 'Meer maatwerk voor een 
passende daginvulling': 

 Wij zijn PSO-3 gecertificeerd (prestatieladder sociaal ondernemer-trede 3). Onze 
werkprocessen zijn daarmee afgestemd op doelgroepers. Persbericht Iedereen doet mee  

 Het project transformatie arbeidsmarkparticipatie is gestart. Met dit project ontstaat de 
mogelijkheid om (samen met onder andere SPD en gemeente Almelo) de uitvoering van de 
participatie tegen het licht te houden en te komen tot mogelijke scenario’s waarbij op een 
afgewogen manier de juiste keuzes gemaakt kunnen worden voor kwetsbare doelgroepen. 

 

Trends en ontwikkelingen 

De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MEP en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste 
effecten. Zoals in de inleiding genoemd wordt deze gewijzigde opzet gepresenteerd in de begroting 
2020.  
 

Financiële kaders 

De benodigde middelen voor 2019 zijn meegenomen in het Transformatieplan Sociaal Domein 
2.0. De financiële stand van zaken van het transformatieplan wordt weergegeven onder 'Inclusieve 
samenleving - financieel'. 
 

Conclusie 

We volgen de geprogrammeerde koers.  Een bijstelling op interventieniveau, aan de hand van het 
uitvoeringsplan, betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020.  
 

https://www.dinkelland.nl/iedereen-doet-mee-bij-de-gemeenten-dinkelland-en-tubbergen
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Transformatieplan Sociaal Domein 
In het vierde kwartaal 2018 is het transformatieplan vastgesteld. Dit transformatieplan beslaat het 
gehele sociale domein (niet alleen de kernoverstijgende thema's) en geeft een beeld van de 
interventies die nodig zijn om de zorg en ondersteuning voor onze inwoners bereikbaar en betaalbaar 
te houden. Hieronder ziet u de stand van zaken van een aantal interventies die van start zijn gegaan. 

 Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van 
het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart.  

 Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: het project algemene 
voorzieningen is hiervoor van start gegaan.  

 Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is 
gestart.  

 Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team 
Ondersteuning en Zorg: Het plan van aanpak één toegang is vastgesteld. 

 Inrichten van arbeidsmatige dagbesteding in het kader van het Noaberhoes: We zijn gestart 
met het project transformatie arbeidsmarktparticipatie.  

 Maatschappelijk Kader in het kader van meer bewegen (sport): Het proces om te komen tot 
een sportakkoord is gestart. 

 Eigen bijdrage voor iedereen: We zetten in op keukentafelgesprekken om cliënten inzicht te 
geven in de eigen mogelijkheden binnen de huishoudelijke ondersteuning, zonder afbreuk te 
doen aan de regelgeving.  

 

Financieel 

De beoogde besparing van het transformatieplan in 2019 is behaald door de inzet op 
keukentafelgesprekken. Deze besparing kent een structurele doorwerking in het programma Sociaal 
domein in de basisbegroting. 
 

Inclusieve samenleving - financieel 
Financiën ambitie "Inclusieve samenleving" 
In het MEP is voor een aantal inspanningen uit de ambitie "Inclusieve samenleving" incidenteel geld 
beschikbaar gesteld in de begroting 2019. Dit zijn de inspanningen rondom de sportnota, cultuurvisie, 
de campagne 'Eén tegen eenzaamheid' en het 'Noaberhoes'. De overige aanvullende ambtelijke 
inzet en middelen voor de inspanningen uit de ambitie "Inclusieve samenleving" en de maatregelen 
uit het Transformatieplan sociaal domein worden gefinancierd uit het transformatieplan. Daarnaast 
kunnen een aantal zaken worden opgevangen binnen de regulier beschikbare uren. Hieronder zullen 
we de financiële stand van zaken weergeven met betrekking tot de eerste het eerste half jaar van 
2019 en kijken we vooruit naar de komende periode. 
  
Transformatieplan 
Voor het uitwerken van inspanningen uit het transformatieplan en het MEP is een bedrag van 
€450.000 beschikbaar gesteld. De volgende inspanningen in het eerste half jaar van 2019 worden 
(deels) bekostigd uit het transformatieplan: 
1. Pilot praktijkondersteuner huisarts (€75.000); 
2. Onderzoek algemene voorzieningen (€4.850); 
3. MaaS project (€30.000) voor de duur van drie jaar; 
4. Pilot Wijk-GGD aanpak personen verward gedrag (€17.500). 
  
Uitvoeringsplan sociaal domein 
De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in het samenvoegen van het beleidsplan Omzien naar 
Elkaar, MEP en het interventieplan Sociaal Domein tot één uitvoeringsplan Sociaal Domein zodat er 
een samenhangend uitvoeringsplan ontstaat waarmee we goed kunnen sturen op de gewenste 
effecten. Deze gewijzigde opzet wordt gepresenteerd in de begroting 2020, evenals de financiële 
consequenties.  
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Participatieprocessen 

Inleiding 

Bij participatie gaat het om een manier van (samen)werken. Gemeente en betrokken inwoners en/of 
organisaties geven samen vorm aan (delen van) plannen of beleid. Zowel de inwoners als de 
gemeente kunnen hiervoor het initiatief nemen. Deze manier van samenwerking is een middel om 
draagvlak in de samenleving te vergroten en kwaliteit van onze plannen voor leefbare kernen te 
verbeteren. Doordat dit een middel is en niet een doel op zich is de opbouw van dit onderdeel anders 
dan bij de ambities met actielijnen en inspanningen. 
 
In het coalitieprogramma 2018-2022 is samenwerken en besturen met de samenleving als 
uitgangspunt benoemd. Inwoners weten als geen ander welke kansen of problemen er spelen in hun 
kern en wat er nodig is om hun kern leefbaar te houden. Er is niet één partij die gaat over 
leefbaarheid. Het gaat ons allemaal aan. Samen houden we de gemeente leefbaar. Onze inwoners, 
ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er 
is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. 
Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot klein vorm krijgen. Als inwoners zelf 
verantwoordelijkheid nemen en zelf eigenaar zijn van plannen, dan zal dat positief bijdragen aan de 
duurzaamheid van plannen en projecten. Bovendien is de kans op draagvlak en herkenning groter. 
Initiatieven van inwoners geven wij nog meer ruimte om te ontwikkelen. Wij ondersteunen en 
stimuleren, met aandacht voor de menselijke maat (denken vanuit de leefwereld) en met een open 
blik. We sluiten aan bij wat er in elke kern gebeurt en de inwoner heeft de hoofdrol. We werken dus 
samen met de samenleving aan de leefbaarheid in onze kernen en bepalen samen met de inwoners 
aan de voorkant bewust de rolverdeling. 
  
Welke rollen zijn er? 
Wij gebruiken de participatieladder (zoals in de onderstaande afbeelding) om de rolverdeling met de 
samenleving aan de voorkant scherper te krijgen. Dit geldt niet alleen bij initiatieven uit de 
samenleving, maar bij alle veranderingen binnen gemeentelijk beleid of besluitvorming moeten we 
ons afvragen of dit ook de inwoners raakt. Daarbij maken we telkens aan de voorkant de bewuste 
afweging welke trede van de ladder we gaan toepassen. 
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Wat willen we bereiken 

Het basisprincipe van participatieprocessen is: samenwerken en het ontwikkelen van partnerschap 
tussen de inwoners en de gemeente. Dit vraagt om een verbeterd samenspel en van alle partijen een 
andere manier van werken. Van onze eigen ambtelijke organisatie vraagt dit een 
bewustwordingsproces en een aanpassing op onze manier van werken. Wij willen daarin het 
volgende bereiken: 

 Bij alle veranderingen en/of initiatieven waarbij wij keuzemogelijkheden hebben, vindt een 
bewuste afweging voor de mate van participatie plaats. 

 Bij elk initiatief of project wordt een dialoog gevoerd over de meerwaarde en de 
bestendigheid. Als gemeente spiegelen, stellen wij vragen ter overweging bij elk initiatief. 

 Op thema’s als duurzaamheid en gezondheid stimuleren wij initiatieven vanuit de 
samenleving. Toelichting: deze thema’s hebben extra stimulans nodig, omdat het op deze 
thema’s moeilijker blijkt om initiatieven op te ontwikkelen. Op de andere beleidsthema’s, 
zoals voorzieningen, zijn we hierin al meer vertrouwd. 

 Wij zijn een daadkrachtige partner voor de lokale samenleving: uitnodigend, praktisch, 
betrokken, betrouwbaar en professioneel. De samenleving weet wat ze van de gemeente kan 
verwachten en de gemeente voldoet hieraan. 

 Onze medewerkers zijn goed toegerust zodat zij met plezier en de juiste vaardigheden met 
de samenleving samenwerken. 

 

Hoe gaan we dat bereiken 

De ontwikkelingen in en met samenleving leiden tot een andere vorm van organisatie, een andere 
werkwijze, andere vormen van samenwerking en financiering. Als gemeentelijke organisatie moeten 
we hier mee aan de slag. Het is nodig om participatieprocessen binnen de gehele organisatie te 
professionaliseren en dat bestaat uit de volgende onderdelen: bestuursstijl, communicatie, 
medewerkers, financiën, (be)sturing, maatschappelijke partners en een instrumentenkoffer. 
Hieronder is het schematisch weergegeven en staat beschreven aan welke punten we moeten 
werken om nog meer dan nu een daadkrachtige partner van de samenleving te kunnen zijn. 
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Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  
 'Instrumentenkoffer' 

 Ontwikkeling van een instrumentenkoffer 1.0: we ontwikkelen instrumenten die we kunnen 
gebruiken bij participatieprocessen.   

o Er is overleg geweest met de portefeuillehouders over wat ze willen met de 
instrumentenkoffer. Uitkomst hiervan is dat we in eerste instantie inzetten op een 
overzicht aan voorbeelden over hoe je handen en voeten kan geven aan participatie / 
samenwerking met de samenleving. 

  
Medewerkers 

 Doorontwikkeling rol buurtmannen:  
o Vanaf januari 2019 zijn we gestart met de eerste fase uit de opdracht: de behoefte-

inventarisatie naar de rolinvulling buur(t)man/vrouw bij de belangrijkste stakeholders. 
o De behoefte-inventarisatie is afgerond. Er ligt een concept rolbeschrijving die naar 

alle betrokkenen is gestuurd voor eventuele opmerkingen of aanpassingen. 
  
Als bedrijfsvoering organisatie voert Noaberkracht de beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering uit voor 
de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Het is onze uitdaging Noaberkracht te blijven ontwikkelen 
en verbeteren. Noaberkracht bevindt zich in een behoorlijke veranderopgave, die zeker ook in de 
dynamiek van de omgeving en het speelveld om een samenhangende aanpak vraagt. De visie van 
Noaberkracht is dat er maatwerk wordt geboden in de rol die de gemeenten Tubbergen en Dinkelland 
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nemen. Er wordt uitgegaan van het situationeel innemen van twee hoofdrollen: overheid en 
nevenheid. 
Om deze samenhangende aanpak te bevorderen is de ontwikkeling van participatie opgenomen in 
het programma Ontwikkeling Noaberkracht en zijn de onderliggende inspanningen toegevoegd aan 
dat programma binnen Noaberkracht. 
Naar aanleiding van het integreren van de participatie inspanningen in het programma Ontwikkeling 
Noaberkracht is deze in 2019 omgebouwd en is de doelstelling vertaald naar drie actielijnen, waar 
alle inspanningen nu zijn ondergebracht. Deze drie actielijnen zijn:  

 Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel  

 Geprofessionaliseerde sturing  

 Verbeterende borging en bestendiging  
 

Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! 

Bij participatie gaat het om een manier van (samen)werken. Gemeente en betrokken inwoners (of 
organisaties) geven samen vorm aan (delen van) plannen of beleid. Dit geldt voor alle 
beleidsterreinen. Inmiddels zijn er al mooie initiatieven tot bloei gekomen. Een aantal hebben geleid 
tot concrete projecten en inspanningen terwijl andere nog in de ontwikkelfase zitten.  
 
Onderstaand wordt een beeld geschetst van een aantal bereikte mijlpalen en ontwikkelingen in de 
verschillende kernen. Dit beeld is niet bedoeld om volledig te zijn, maar om een beeld te geven van 
de initiatieven die vanuit de kernen spelen. 
  

Kern Behaalde mijlpaal 

Denekamp 

Een werkgroep heeft verregaande plannen om met waterkracht (vijzel) duurzame 
energie op te wekken voor bewoners en pachters op het landgoed 
Singraven.  Op 28 mei is een eerste bijeenkomst georganiseerd met de 
bewoners en pachters van het landgoed Singraven. 

  

Een plan van Aanpak Ondersteuning Dorpsraad Denekamp is opgesteld voor: 
• het opstarten en begeleiden van twee werkgroepen 
(verkeerscirculatieplan/Levendig Centrum). 
• het actief ondersteunen in het zoeken en werven voor leden van de Dorpsraad 
In een overleg met de Dorpsraad op 7 mei 2019 is voorgesteld de Dorpsraad 
vanuit de SESAM-academie actief te ondersteunen bij het opstarten en 
begeleiden van 2 werkgroepen en parallel daaraan te gaan werken aan de 
herbezetting van een aantal posities binnen de Dorpsraad. 

Deurningen Er een buurtapp opgericht rondom de school (i.v.m. vernielingen in het verleden). 

  
Er is een Deurningen-app gemaakt waarin verenigingen hun informatie kunnen 
zetten. 

  De dorpsvisie is opgeleverd. 

  
Er zijn werkgroepen opgericht om de doelen uit het visieplan op te pakken en te 
gaan realiseren. 



 
 

48 
19/09/2019 Pagina 48 van 78 

 
 

Lattrop-
Breklenkamp 

De Jongkind loop is geweest en het was een succes. Er waren veel deelnemers 
uit alle leeftijdscategorieën. 

  
In de week van 2 t/m 9 juni 2019 heeft Lattrop een feestweek georganiseerd in 
verband met 200 jaar kerk Lattrop-Breklenkamp en 200 jaar Jongkind. 

  
Er is een fietstocht Vlaardingen-Lattrop georganiseerd op 22 juni 2019 met als 
thema "Kijken door de ogen van Jongkind", zie Nieuwsbrief Samenwerking 
gemeenten grensstreek Stichting beheer Lattrop. 

  De kavels voor plan Kraakenhof zijn allemaal verkocht. 

  

Door de stadsbouwmeester i.s.m. een adviseur van het kwaliteitsteam is voor de 
twee initiatiefnemers van woningbouwplannen in Lattrop één aangepaste 
stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Deze is voorgelegd aan de beide 
initiatiefnemers om te reageren naar het kwaliteitsteam 

  

De buurtschapsraad heeft met het thema: ‘Lattrop-Breklenkamp in beweging’ op 
15 mei een informatieavond gehouden over allerlei ontwikkelingen en initiatieven 
gaande die rechtstreeks invloed zullen hebben op de leefbaarheid in de kern. Het 
woningbouwplan van de werkgroep Stichting projectontwikkeling Centrum Lattrop 
is op deze avond gepresenteerd. De akte voor aankoop boerderij Japing is 
inmiddels gepasseerd.  

  De dorpsvisie is opgeleverd. 

Noord-
Deurningen 

Opening van het nieuwe dorpsplein – Josefplein heeft plaatsgevonden. 

  De werkgroepen woningbouw en Johanninksweg zijn ingesteld. 

Rossum 
Er is een besluit genomen over de invoering van de sociale hypotheek ten 
aanzien van het Kulturhus. 

  

Het bestuur van de Cocer is bezig met de afronding van de vernieuwde plannen 
voor de invulling van de Cocer en de daarvoor benodigde verbouwing die 
mogelijk is gemaakt door een provinciale subsidie en cofinanciering van de 
gemeente. De bijbehorende sociale hypotheek krijgt ook langzaam vorm. Middels 
deze hypotheek worden afspraken gemaakt over voorzieningen die in kulturhus 
de Cocer worden aangeboden. Er worden de komende jaren meer voorzieningen 
aangeboden, die kunnen bijdragen aan de sociaal maatschappelijke doelen uit 
het maatschappelijk kader sociaal domein, hiermee wordt de “uitstaande 
hypotheekschuld” afgelost. 

  De dorpsvisie is opgeleverd. 

  
Voor de vakantie zijn enkele werkgroepen gevormd, die met de uitvoering van de 
acties en adviezen uit de visie aan de slag gaan. 

https://stichting-beheer-lattrop.email-provider.nl/web/jv8cc5qwrd/yxddonhnbo/kwbucsmxj5/twauyijwlb
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Ook de werkgroep sfeervol Thijplein is doorgestart. De werkgroep sfeervol 
Thijplein gaat de komende maanden de plannen verder uitwerken. Zij willen 
hierbij een bureau inschakelen om hen te ondersteunen bij opstellen van een 
totaal plan en de uitwerking van de inrichtingsschetsen. Daarnaast gaan zij 
opzoek naar mogelijke financieringsvormen. 

Saasveld 
Er is een besluit genomen over de pilot 'dorpsondersteuner Saasveld', de 
werving is gestart. 

  
Per 1 juni 2019 is het pilotproject ‘Dorpsondersteuner” voor Saasveld gestart. De 
dorpsondersteuner is in dienst getreden. 

Tilligte 
Het multifunctionele sport- en speelveld is op 5 juli 2019 officieel geopend en in 
gebruik genomen. 

Weerselo De bibliotheekvoorziening is gerealiseerd. 

  
De werkgroep Duurzaamheid Weerselo dat valt onder de dorpsraad gaat over in 
een onafhankelijke stichting ‘Duurzaam Weerselo’. 

  De plaatsing van het kunstwerk op rotonde is in uitvoering. 

  
Er is definitieve overeenstemming met de inwoners over uitvoering No-regret 
maatregelen aan de Bisschopstraat. 

 
 

Trends en ontwikkelingen 

Omschrijving 

Participatieprocessen zijn steeds meer in opkomst en we zien dat ook landelijke en provinciale 
overheden hierop inspelen en participatie als een onderdeel of voorwaarde van beleidsopgaven gaan 
zien. 
 
Onder meer vanuit het proces MijnDinkelland2030, zien we in onze kernen steeds meer initiatieven 
ontstaan, die van onderaf – vanuit de kernen zelf – ontstaan. Dat is een positieve ontwikkeling. Het is 
daarbij wel van belang om de rol vanuit de gemeente en het verband met de kernoverstijgende 
thema’s in deze initiatieven te bewaken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de ingezette koers. 
 

Dinkelland in de regio 

De gemeente Dinkelland wordt omringd door maar liefst zes Twentse gemeenten en grenst aan 
Duitsland. Samenwerking is van groot belang. De samenwerking met de gemeente Tubbergen is 
daarin speciaal en zal ook de komende periode van grote waarde en belang zijn. Op veel 
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inhoudelijke thema’s zetten wij onze samenwerking met andere Twentse gemeenten, de Regio 
Twente, de Provincie en het Rijk voort. Er liggen voldoende verbindingen met onze Duitse partners 
waarin we volop willen blijven investeren. Wij hebben de overtuiging dat (Eu)regionale samenwerking 
op het gebied van economie en ondernemen van belang is voor Twente als geheel, maar ook voor 
Dinkelland. Onze regio houdt niet op bij de grens, integendeel, de grensligging is een unieke positie 
voor Dinkelland. Hier willen we de komende periode dan ook meer van profiteren. 
 
Deze samenwerkingsrelaties doorkruisen de ambities en participatieprocessen op allerlei manieren. 
Vandaar dat we deze er ook uitlichten en als dwarsverband over alle inspanningen heen zien gaan. 
Veel ondernemers in de grensregio maken gebruik van het Nederlandse en Duitse afzetgebied. Voor 
hen bestaat de grens niet echt. Dit willen we blijven stimuleren en wanneer dat nodig is, actie 
ondernemen. 
 
De Twentse gemeenten hebben elkaar steeds meer nodig. Het onderhouden en versterken van de 
samenwerking met onze buurgemeenten is daarom van groot belang. 
 
De Agenda voor Twente is een belangrijke basis voor onze (Eu)regionale samenwerkingen en biedt 
mogelijkheden die we zoveel mogelijk willen benutten. 
 
Een goed ondernemersklimaat is gebaat bij een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 
Wij delen de zorg van ondernemers om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te 
hebben en te behouden. We zien een verbindende rol voor de overheid om onderwijs, onderzoek en 
ondernemers nog meer samen te brengen; het verbinden van de zogenoemde 4 O’s. Het is 
noodzakelijk dat nieuwe kennis en vaardigheden aangeleerd en bijgehouden worden. Een leven lang 
leren en ontwikkelen, zodat (toekomstige) werknemers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. 

 We werken op inhoudelijke thema’s intensief samen met de Twentse buurgemeenten. 

 Wij onderschrijven deze actielijnen van de Agenda voor Twente en zoeken hierbij waar 
mogelijk aansluiting. 

 Om het rendement van de Agenda voor Twente zo groot mogelijk te maken, is samenwerking 
met onze bedrijven en het onderwijs noodzakelijk. 

 De coördinator en contactpersoon internationale contacten gaat deze contacten 
ondersteunen door ze inhoud en vorm te geven, de activiteiten te coördineren en het bestuur 
te adviseren. 

 We leggen de focus voor (Eu)regionale samenwerking op arbeidsmarkt, mobiliteit, het 
Grensinfopunt, het opstellen en uitvoeren van een sterke Lobbyagenda en het ondersteunen 
van de commissie belangenbehartiging. 

  
Wat hebben we gedaan? 
In 2019 is een proces gestart om de samenwerkingskracht in en van de Regio Twente te versterken. 
Daarvoor is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van vereenvoudiging van de 
overlegstructuren en organisatievorm van de Regio Twente. Daarbij wordt ook gekeken naar het 
leggen van meer focus op enkele thema’s. 
 
Ook in NOT-verband worden gesprekken gevoerd om de kracht van de Noordoost Twentse 
gemeenten (Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland) door intensivering van samenwerking te 
versterken. 
 
Raadsbrief 2019-5 voortgangsrapportage Agenda voor Twente 
Raadsbrief 2019-54 Toekomstige samenwerking in Twente 
 

Meer grensoverschrijdende samenwerking 
Meer profiteren van onze grensligging 
 Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen. Door de grens niet langer te zien als barrière, 
maar als verbinding, ontstaat een ander perspectief: profiteren van de grens. Zowel voor de regio aan 
Nederlandse zijde en de regio aan de andere kant van de grens. We willen de gezamenlijke sterke 
punten van beide regio’s  van de grens bundelen om van elkaar te kunnen profiteren. Hoofdpunten 
hierbij vormen de thema’s: duurzame ontwikkelingen, economie en maatschappelijk ontwikkelingen .  
 

/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-5_voortgangsrapportage_Agenda_voor_Twente__1_.pdf
/Data/22f96aba-e129-49c9-8f58-e68c895f47d3/2019-54_toekomstige_samenwerking_in_Twente.pdf


 
 

51 
19/09/2019 Pagina 51 van 78 

 
 

Om de landsgrens niet langer een scheidingslijn te laten vormen en als sterke deelregio’s tot één 
verzorgingsgebied te komen, volgen we een gezamenlijk en geïntegreerd ontwikkelingsconcept. Dit 
omvat alle domeinen van het leven en rust op twee pijlers: 

 vergroting van de economische kracht en de kwaliteit van leven en 

 bevordering van de integratie van het gebied. 
We realiseren ons dat we voor de uitvoering van dit concept de steun van met name de deelstaten 
Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland en Overijssel nodig hebben. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor 'Grensoverschrijdende samenwerking': 

 Wij nemen deel aan het GROS overleg. GROS staat voor Grensoverschrijdende 
Samenwerking. Het is tevens een project dat door de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) en Buitenlandse Zaken (BZ) wordt geleid. Dit project heeft als doel 
om specifieke knelpunten in de grensgebieden van Nederland met Duitsland op te lossen en 
daarmee de grensoverschrijdende samenwerking en de onderlinge kennisuitwisseling te 
stimuleren. 

 In januari 2019 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend met Nordhorn. 

 Uit één van de gezamenlijke raadsvergadering is de wens uitgesproken om juist op 
verschillende vakgebieden zaken met elkaar te doen om elkaar te versterken. Dit doen we 
door middel van werkgroepen met vertegenwoordigers uit de raad, gemeente en 
samenleving. 

 Samen met de alle noordelijke grensgemeenten geeft een verkenning plaats gevonden over 
mogelijke samenwerking bij  initiatieven. 

 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Omgevingswet 
De Omgevingswet zal per 1 januari 2021 in werking treden. Naast de wetswijziging met juridische 
gevolgen sluit de Omgevingswet aan op de manier waarop wij participeren in de samenleving. Het 
raakt een groot aantal beleidsvelden en stelt de inbreng van de gemeenschap centraal. Op bepaalde 
gebieden werken wij nu al volgens de geest van de wet. Andere zaken kunnen we nu oppakken, daar 
hoeven we niet mee te wachten tot 2021. 
 
In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de 'Omgevingswet':  

 Beleidsvernieuwing.  
o De inzet van zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein: omgevingsvisie, 

decentrale regels (zoals het omgevingsplan op gemeentelijk niveau), programma’s, 
algemene rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit; 

In april 2019 is de Omgevingsvisie gestart. Hierbij zijn de volgende stappen benoemd: 
* Stap 1 Opstarten en kennismaken (tot 10 mei 2019) 
* Stap 2 Analyseren en verkennen (tot juli 2019) 
* Stap 3 Naar buiten toe (tot november 2019) 
* Stap 4 Opschalen / verbinden / vormen (tot augustus 2020) 
* Stap 5. Terugleggen, verfijnen en vastleggen (tot 31 december 2020) 
* December 2020 Omgevingsvisie gereed 

 In december 2018 heeft de raad een besluit genomen over de vernieuwende strategie. 
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Basisbegroting 

Inleiding op de basisbegroting 

In dit tweede programmajournaal 2019 rapporteren we op basis van de nieuwe indeling van onze 
basisbegroting. We doen dit aan de hand van de volgende onderwerpen: 

 Algemeen: algemene omschrijving van het programma. 

 Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het 
programma. 

 Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid. 

 Aangenomen moties en amendementen: stand van zaken uitvoering moties en 
amendementen. 

 Financieel.  
 
Om dubbelingen te voorkomen hebben we er voor gekozen de financiële mutaties binnen de 
programma's op te nemen in het financiële hoofdstuk. 
 



 
 

53 
19/09/2019 Pagina 53 van 78 

 
 

 

Programma Bestuur & middelen 

Algemeen 

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van 
Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De 
zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, 
Burgerbelangen Dinkelland één zetel, PvdA één zetel en GroenLinks één zetel. Het college van 
Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders. 
 
Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente 
Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting 
moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het 
gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de 
lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans 
tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.  
 
De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente 
Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van 
individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de 
juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie 
Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo 
Er is een nieuw proces gestart om te komen tot de verkoop van het voormalig gemeentehuis in 
Weerselo. Dit proces volgt uit de uitvraag naar ideeën voor de invulling van het pand die in 2017 
plaatsvond. Het gebouw wordt via een makelaarskantoor te koop gezet. Meer over de verkoop van 
het voormalig gemeentehuis Weerselo lees je hier:  Nieuw proces gestart voor verkoop voormalig 
gemeentehuis Weerselo. 
  
Fiscale zaken 
Stand van zaken bezwaarschrift gemeente Dinkelland  
Bij de facturen die bij de gemeente in rekening wordt gebracht wordt naast de kosten ook veelal btw 
in rekening gebracht. Bij een aantal kosten wordt geen btw in rekening gebracht, zoals de kosten van 
zorg. De spelregels inclusief de uitzonderingen zijn vastgelegd in de Wet op de Omzetbelasting. De 
gemeente kan het merendeel van de betaalde btw terugvorderen van de Belastingdienst. Daarbij is 
het van belang om te na te gaan waarvoor en in welke hoedanigheid de kosten gemaakt zijn. Zijn het 
kosten die we maken omdat er sprake is van een overheidstaak (bijvoorbeeld onderhoud wegen), 
dan kunnen we de btw terugvragen via het btw-compensatiefonds (BCF). 
 
Maken we kosten ten behoeve van activiteiten waarbij er sprake is dat de gemeente opereert als een 
ondernemer (bijvoorbeeld verhuur van gemeentelijke accommodaties), dan kunnen we de btw 
terugvragen via de periodieke aangifte btw zoals die voor ondernemers geldt. In een aantal gevallen 
kunnen we de btw niet terugvragen, bijvoorbeeld de btw op leerlingenvervoer. Dan werkt de btw 
kostenverhogend. 
 
Zoals wij u eerder hebben gemeld, hebben wij eind september 2017 de Belastingdienst een brief 
gestuurd waarin wij verzocht hebben om met terugwerkende kracht vanaf 2012 een aantal btw 
bedragen alsnog in aftrek te mogen brengen. Dit naar aanleiding van jurisprudentie en wijzigingen in 
gemeentelijk beleid. 
 
Ondanks dat we vanaf september 2017 op ambtelijk niveau regelmatig overleg hebben gehad met de 
Belastingdienst over de voortgang en aanvullende informatie hebben aangedragen, hebben wij tot op 
heden nog geen definitief uitsluitsel over onze brief van eind september 2017. De belangrijkste reden 

https://www.dinkelland.nl/nieuw-proces-gestart-voor-verkoop-voormalig-gemeentehuis-weerselo
https://www.dinkelland.nl/nieuw-proces-gestart-voor-verkoop-voormalig-gemeentehuis-weerselo
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hiervan zijn de complexe materie en het feit dat de Belastingdienst te maken heeft met 
capaciteitsproblemen. Eind september 2019 hebben wij op bestuurders niveau overleg gehad met de 
met de Belastingdienst. Daarbij hebben wij nogmaals verzocht om een spoedige afhandeling van het 
bezwaarschrift. Zodra wij bericht hebben van de Belastingdienst over de uitkomsten van ons 
bezwaarschrift, informeren wij u. 
  
Controle Belastingdienst boekjaar 2016. 
Door de Belastingdienst is in 2018/begin 2019 controle uitgevoerd op het boekjaar 2016. Aan de 
hand van een steekproef zijn ruim 500 documenten met betrekking tot ingaande en uitgaande 
geldstromen gecontroleerd of de fiscale aspecten juist zijn toegepast. In het vierde kwartaal 2019 
verwachten wij bericht van de Belastingdienst over het resultaat van de controle. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Van m³ naar m² - overgang waarderen op gebruiksoppervlakte 
Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de 
woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte. 
Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald en moet gedetailleerd genoeg zijn om de 
taxaties op te kunnen baseren. De kwaliteitseisen maken het noodzakelijk om de 
gebruiksoppervlakten van alle woningen opnieuw te bepalen. De overgang van het waarderen wordt 
projectmatig uitgevoerd. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Amendement Zienswijze Begroting Noaberkracht 2020 
In de raadsvergadering van 28 mei 2019 is het amendement zienswijze begroting Noaberkracht 2020 
unaniem aangenomen. Middels dit amendement besluit de raad een wijziging aan te brengen in de 
begroting Noaberkracht 2020 door de zin "Kennis te nemen van de begroting 2020 van 
Bedrijfsvoering organisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en af te zien van het indienen van 
een zienswijze" te vervangen door "Kennis te nemen van de begroting 2020 van de Bedrijfsvoering 
organisatie Noaberkracht en daarop een zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van 
Bedrijfsvoering organisatie Noaberkracht, luidende: De raad van Dinkelland verzoekt het bestuur van 
de Bedrijfsvoering organisatie Noaberkracht in de begroting 2020-2023 een bezuinigingstaakstelling 
op te nemen voor Noaberkracht en wel zodanig dat Noaberkracht een wezenlijke bijdrage levert aan 
een financieel gezond gemeentelijke meerjarenbegroting 2020-2023, zonder dat de bedrijfsvoering 
van Noaberkracht en de dienstverlening aan publiek en ondernemers hierbij in het geding komt." 
 
Stand van zaken: Dit amendement wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.  
 
Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendementen juli 2019 
  
Amendement Afstoten gemeentelijk vastgoed 
In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Afstoten gemeentelijk vastgoed 
aangenomen met tien stemmen voor en acht stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de 
raad het voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen: 
"Versterkt inzetten op versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed, hetgeen in de jaren 2020 tot en 
met 2023 tot de volgende besparing moet leiden: 2020 €75.000, 2021 €125.000, 2022 €150.000 en 
2023 €180.000.". 
 
Stand van zaken: Dit amendement wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020.  
 
Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019 
  
Motie Crematoria Twente 
In de raadsvergadering van 28 juni 2018 is de motie Crematorium Twente met zeventien stemmen 
voor en drie stemmen tegen aangenomen. Middels de motie draagt de raad het college op:  

 Om het dividendbeleid bespreekbaar te maken bij of na het vaststellen van de jaarrekening 
2018 van het OLCT en Crematoria Twente B.V.; op dat moment bestaat er zicht op het 
resultaat 2018 en de meerjarige doorwerking daarvan; 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Amendementen/2019/7/pagina_2
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Amendementen/2019/7/pagina_2
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 Om hierbij heldere uitgangspunten vast te stellen (weerstandsvermogen en solvabiliteitseis) 
die borgen dat niet meer eigen vermogen in "de onderliggende" Crematoria Twente B.V. 
achterblijft dan voor het uitvoeren van haar doelstelling noodzakelijk is; 

 Om zich in het algemeen bestuur van het OLCT in te spannen in volgende jaarrekeningen en 
begrotingen meer inzicht te geven in de resultaten, risico's en investeringsbeslissingen van 
Crematoria Twente B.V. 

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  
Motie A Connecting Europe 
In de raadsvergadering van 26 februari 2019 is de motie A Connecting Europe unaniem 
aangenomen. Middels de motie A Connecting Europe roept de raad het college op: 

 In samenwerking met de Stadt Nordhorn een gezamenlijke activiteit te organiseren in het 
weekend vóór de Europese verkiezingen, op 18 en/of 19 mei 2019; 

 De voortgang en invulling hiervan te bespreken met de gemeenteraad.  
 
Stand van zaken: Deze motie is uitgevoerd. Op 18 mei is er een bijeenkomst georganiseerd samen 
met de stad Nordhorn en de grensoverschrijdende ondernemersvereniging.  
  
Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn 
In de raadsvergadering van 26 februari 2019 is de motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn unaniem 
aangenomen. Middels de motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn draagt de raad het college op: 

1. Zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen: handhaving van de 
spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding voor de lange termijn 
en het toekomstproof maken van deze verbinding door het realiseren van de beoogde 
versnelling; 

2. Zich er actief voor inzetten dat - met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby  
vanuit Twente - alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun 
invloed uitoefenen, waaronder in elk geval:   

1. De Twentse colleges; 
2. De Duitse buurgemeenten; 
3. Regio Twente 
4. De provincie Overijssel 
5. EUREGIO 
6. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 
7. De Tweede Kamer der Staten Generaal 

3. Ervoor zorg te dragen dat deze ondersteunende motie - samen met soortgelijke door de 
Twentse raden aangenomen moties - ter kennis te worden gebracht van de sub 2 genoemde 
instanties en organen.  

 
Stand van zaken: Deze motie is in uitgevoerd. Er heeft een intensieve lobby plaatsgevonden door 
Twentse en provinciale bestuurders. Er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer over de 
Berlijn-lijn.  
 
De moties A Connecting Europe en Treinverbinding Amsterdam-Berlijn zijn te raadplegen via de 
volgende link:  Moties 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Bestuur & middelen zijn meegenomen in 
het financiële hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/7
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2019/1
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Programma Dienstverlening & burgerzaken 

Algemeen 

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de 
inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in 
verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels 
maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak 
werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner.  
 
We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Om 
eenvoudig de inzake in alle lopende zaken te zien, kunnen onze inwoners en bedrijven via hun 
Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en meldingen aan ons doorgeven. Bovendien zien 
inwoners en bedrijven ook welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag of melding te 
behandelen en wat de status van de aanvraag is. Nog niet alle aanvragen en meldingen kunnen 
worden gedaan via PIP, hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Natuurlijk kunnen inwoners en 
bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum (KCC). 
 
Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van 
onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en 
paspoorten en de kadastrale informatie. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Dinkellandpanel 
Wij willen graag weten wat onze inwoners belangrijk vinden. Dit vragen wij aan het Dinkellandpanel, 
waaraan iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Als we nieuwe plannen ontwikkelen of als 
we een bestaande werkwijze evalueren, kunnen we besluiten het panel in te schakelen. Ieder 
onderzoek is gekoppeld aan een onderwerp dat betrekking heeft op onze gemeente. Aanmelden voor 
het panel kan hier:  Dinkellandpanel. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen wijzigingen in bestaand beleid. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Amendement Verminderen openingstijden 
In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Verminderen openingstijden aangenomen 
met elf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de raad het 
voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen: 
 
"In het totaaloverzicht denkrichtingen wordt B-1 verminderen openingstijden als denkrichting 
toegevoegd, met als voorwaarde dat er ook buiten kantooruren een bezoekgelegenheid aan de 
balies blijft." 
 
Stand van zaken: Dit amendement wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020.  
 
Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Dienstverlening & burgerzaken zijn 
meegenomen in het financiële hoofdstuk. 
 

https://exploratio.nl/signup/dinkelland
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Amendementen/2019/7/pagina_2
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Programma Veiligheid 

Algemeen 

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een 
belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we 
de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat 
vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op. 
 
Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen 
verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking met onder meer Veiligheidsregio 
Twente, het RIEC, Openbaar Ministerie en woningcorporaties. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Veiligheid. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

We nemen een aantal maatregelen om de veiligheid van onze gemeente en organisatie te 
waarborgen: 

 We zetten in op weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur (college, Raad en 
ambtenaren). 

 We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid en de samenwerking met ondernemers en 
burgers om ondermijning tegen te gaan. 

 We versterken de aanwezigheid en vergroten de zichtbaarheid van de buitengewoon 
opsporingsambtenaren (Boa’s) in zowel de kernen als in het buitengebied. 

 We zetten structureel in op het tegengaan van ondermijning. 

 We continueren de samenwerking met de veiligheidsregio Twente. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Amendement Handhaving openbare ruimte 
In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Handhaving openbare ruimte 
aangenomen met dertien stemmen voor en vijf stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de 
raad het voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen: 
 
"In het totaaloverzicht denkrichtingen wordt C-2 openbare ruimte laag risico geschrapt.". 
 
Stand van zaken: Het amendement wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020.  
 
Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Veiligheid zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Amendementen/2019/7/pagina_2
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Programma Openbare ruimte & mobiliteit 

Algemeen 

De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet 
zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van 
ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie 
Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar. 
 
We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en 
buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor 
inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de 
openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de 
openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en 
onderhoud. 
 
Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en 
het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er 
iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om 
rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar. 
 
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus 
Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare 
ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven. 
 
Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en 
vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP).   
 

Actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Openbare ruimte & mobiliteit. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Coördinator Openbare Ruimte 
Wij blijven inwoners actief betrekken bij de te maken keuzes voor de inrichting van hun en onze 
leefomgeving. De pilot met de coördinator openbare ruimte (COR) wordt omgezet naar reguliere 
dienstverlening. Om een openbare ruimte met meer kwaliteit te bereiken kijkt de gemeente samen 
met de bewoners naar de toekomst van uw leefomgeving. Inwoners kunnen meer zeggenschap 
krijgen over de openbare ruimte door samen plannen te maken over hoe uw straat of buurt eruit moet 
zien. Hiervoor is wel draagvlak uit de directe omgeving nodig en wordt ook rekening gehouden met 
het veiligheidsaspect. Wanneer inwoners zelf een deel van het onderhoud uitvoeren kan er meer 
kwaliteit en diversiteit in de inrichting van de openbare ruimte besteed worden. Tevens wordt door 
samen te werken in het onderhoud van de openbare ruimte ook nog eens de sociale contacten in de 
buurt versterkt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderhoud gelijk blijft, maken we 
hierover afspraken. Op dit moment zijn er 37 projecten in uitvoering waarvan 7 projecten in opstart 
fase. 
  
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 
In het “Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor 
duurzaam en bestendig beheer van de openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de 
inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze 
goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.  We ondersteunen inwonersinitiatieven voor 
onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Extra wensen omtrent dagelijks onderhoud worden 
samen met de professionele onderhoudsorganisatie van Noaberkracht ingevuld. 
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Eikenprocessierups 
In 2018 is sprake geweest van grote hinder als gevolg van de aanwezigheid van extreem veel 
eikenprocessierupsen in onze gemeente. Als gemeente Dinkelland zien wij ons genoodzaakt om 
structureel extra middelen (€35.000) vrij te maken voor de bestrijding van deze rupsen. In het 
voorjaar 2019 zijn enkele honderden koolmezen nestkastjes geleverd door de gemeente aan de 
samenleving. Daarnaast zijn een aantal bomen op kritieke plaatsen en die vorig jaar overlast en een 
risico voor de volksgezondheid opleverden preventief behandeld. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Amendement Gladheidsbestrijding 
In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Gladheidsbestrijding aangenomen met 
twaalf stemmen voor en zes stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de raad het 
voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen:  
 
"In het totaaloverzicht denkrichtingen wordt D-3 gladheidsbestrijding - 1 route minder geschrapt.". 
 
Stand van zaken: Dit amendement wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020.  
 
Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019 
  
Motie Nationale bijenstrategie 
In de raadsvergadering van 20 februari 2018 is de motie Nationale bijenstrategie unaniem 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 De Nationale bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen. 

 Zich actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen, 
boeren en andere belanghebbenden. 

 Zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale bijenstrategie te behalen, 
wetende:  

o Het bevorderen van de biodiversiteit 
o Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur 
o Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen 

 De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030 
aantoonbare resultaten (zoals aangegeven in de Nationale bijenstrategie) te kunnen 
presenteren. 

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het college heeft op 2 april ingestemd met een advies 
over de biodiversiteit in Dinkelland waarin ook de motie is meegenomen. Onderdeel daarvan is het 
opstellen van een Biodiversiteitplan voor de gemeente Dinkelland. Bureau Eelerwoude heeft reeds 
opdracht gekregen om dat plan op te stellen. De raad is hiervoor op 4 april geïnformeerd aan de 
hand van een raadsbrief. Met het opstellen van het biodiversiteitsplan wordt uitvoering gegeven aan 
de motie. De planning is dat het raadsvoorstel volgt in het najaar van 2019.  
 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  
Motie Parkeeronderzoek Ootmarsum 
In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Onderzoek parkeren Ootmarsum unaniem 
aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om: 

 Op een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken hoe het parkeerbeleid in Ootmarsum moet 
worden vormgegeven en uitgevoerd, om de huidige parkeerproblematiek voor inwoners, 
ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk op te lossen en daarmee tevens een op de 
toekomst berekende parkeersituatie voor Ootmarsum te realiseren; 

 Dit onderzoek zodanig in te richten en vorm te geven dat er sprake zal zijn van betrokkenheid 
en inbreng van inwoners en ondernemers én dat het gericht is op maatschappelijk draagvlak; 

 De raad gaandeweg het onderzoek goed te informeren; 

 In dit onderzoek mee te nemen:  
o De historische en juridische aspecten van de huidige parkeersituatie; 
o De actualisering van de huidige regels aangaande de parkeervergunningen; 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Amendementen/2019/7/pagina_2
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/8
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o De beschikbaarheid van voldoende parkeermogelijkheden voor bezoekers aan 
Ootmarsum, passend bij de huidige en toekomstige toeristische functie van 
Ootmarsum.  

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het onderzoek is uitgevoerd, de resultaten worden 
binnenkort bekend. De vervolgstap is een brainstormsessie met de raad.  
 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  
Motie Beleid bestrijding eikenprocessierups 
In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is de motie Beleid bestrijding eikenprocessierups 
aangenomen met zestien stemmen voor en twee stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad 
het college op: 

 Vóór het voorjaar van 2020 een gecoördineerd beleid te ontwikkelen voor de korte en lange 
termijn bestrijding van de EPR; 

 Te overleggen met buurtgemeenten in Twente om te komen tot een gecoördineerde korte en 
lange termijn aanpak, inclusief een gezamenlijke lobby naar het Rijk, onder meer ter 
ondersteuning van de oplopende kosten; 

 Mogelijkheden te onderzoeken voor (financiële) ondersteuning aan, c.q. samenwerking met 
particulieren met eiken op eigen grond bij de bestrijding van de EPR; 

 Inwoners bij voorkeur in gezamenlijkheid met andere Twentse gemeenten, en eventueel met 
verwijzing naar ter zake doende websites tijdig en adequaat te informeren over:  

o de aanwezigheid van de eikenprocessierups in de gemeente/regio; 
o uitleg over de bestrijding die door de gemeente wordt uitgevoerd; 
o waar particulieren met eiken op eigen grond terecht kunnen voor vragen over en hulp 

bij bestrijding van de EPR; 
o wat inwoners kunnen doen aan, dan wel waar men terecht kan indien men gevolgen 

ondervindt van de aanwezigheid van de rups; 

 De benodigde middelen voor dit beleid aan de raad voor te leggen in de ontwerpbegroting 
2020; 

 De raad te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van dit beleid.  
 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties juli 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Openbare ruimte & mobiliteit zijn 
meegenomen in het financiële hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/6
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2019/7
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Programma Economie 

Algemeen 

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen 
en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk  ondernemersklimaat. Wij willen daarbij 
ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan 
worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends. 
 
De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste 
aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert 
de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de 
(her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de 
detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale 
acquisitie). 
 

Actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Economie.  
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Het programma Economie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Zonnevelden 
In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige 
zonnevelden in Noordoost Twente' unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het 
college op: 

 Eventuele aanvragen voor zonnevelden op cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en 
historische landgoederen niet toe te kennen tot aan het moment dat de beoordeling door het 
Rijk van het bod RES Twente bekend is; 

 De evaluatie van de Notitie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in 
Noordoost Twente' een jaar na vaststelling, of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk 
van de RES Twente bekend is, uit te voeren; 

 In de evaluatie te overwegen of op basis van de aangewezen zoekgebieden uit de RES 
Twente, cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen die niet 
aangewezen zijn uit te sluiten voor realisatie van zonnevelden, of onder voorwaarden van 
draagvlak toch toe te staan.  

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Economie zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2019/4
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Programma Onderwijs 

Algemeen 

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke 
omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we ca. 2.100 leerlingen 
in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, 
dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school 
voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp. 
 
Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en 
kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in 
onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden 
van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra. 
 
Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht 
spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder 
het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Onderwijs. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Er is geen nieuw beleid met betrekking tot dit programma.  
 

Aangenomen moties en amendementen 

Moties 
In de raadsvergadering van 13 november 2018 zijn een tweetal moties met betrekking tot het 
programma onderwijs unaniem aangenomen.  
  
Motie Bezoek basisscholen Natura 2000-gebieden 
Middels de motie Bezoek basisscholen Natura 2000-gebieden draagt de raad het college op:  

1. Om in overleg met de basisscholen en deskundigen op Natura 2000 gebied te komen tot 
invulling van een excursie van de groepen 7 en  8 naar een van de N2000 gebieden; 

2. Dit met ingang van het schooljaar 2019-2020 aan te bieden aan de basisscholen; 
3. De eventuele financiële consequenties inzichtelijk te maken en in een voorstel aan de raad 

voor te leggen.  
 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
  
Motie Verduurzaming schoolgebouwen 
Middels de motie Verduurzaming schoolgebouwen draagt de raad het college op: 

1. In samenwerking met de schoolbesturen, de energiecoach van de Provincie Overijssel en de 
Schooldakrevolutie, in Dinkelland actief te ondersteunen een duurzaamheidsplan te maken 
voor de scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt:  

1. Een technische inventarisatie per school; 
2. Een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school; 
3. Een financiële onderbouwing per school; 

2. De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties in sub 1; 
3. In het voorjaar van 2019 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, 

zodat de raad kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit het 
duurzaamheidsfonds om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende 
duurzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren.  
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Stand van zaken: De motie is in behandeling. Samen met de energiecoach van de provincie zijn 
gesprekken gevoerd met de schoolbesturen. Deze gesprekken krijgen een vervolg. 
  
De bovenstaande moties zijn te raadplegen via de volgende link:  Moties november 2018 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Onderwijs zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/11
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Programma Sport & accommodaties 

Algemeen 

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en 
beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken 
en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van 
gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde 
leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. 
 
De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top 
wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het 
Sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.   
In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan 
de doelen binnen het programma Sport en accommodaties. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Dorper Esch weer in gebruik 
Verenigingen, scholen en publiek kunnen vanaf eind augustus weer terecht in het zwembad en de 
sporthal, hoewel nog niet alles af is. De officiële opening van het nieuwe Dorper Esch staat gepland 
voor januari 2020.  
  
Wijziging btw op Sport/Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK)  
Tot en met 2018 kon de gemeente de btw op de kosten van sport terugvorderen. De btw op de 
ontvangsten moesten worden afgedragen. Omdat de uitgaven aanzienlijk hoger waren dan de 
ontvangsten en daarnaast over de uitgaven 21% btw in rekening werd gebracht en  de ontvangsten 
onder het lage btw tarief vielen (6%), waren de btw regels voor sport financieel gunstig voor de 
gemeente. Omdat is vastgesteld dat de btw regels voor sport in strijd waren met de Europese regels 
is de btw aftrek voor sport met ingang van 2019 vervallen. Ter compensatie heeft het rijk besloten om 
de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) in te stellen. Voor 2019 heeft het rijk hiervoor € 152 
miljoen beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Tot eind mei 2019 konden de gemeenten een 
aanvraag indienen. Voor de gemeente Dinkelland hebben wij een bedrag aangevraagd van afgerond 
€ 429.000. Inmiddels blijkt dat vanuit de gemeenten in totaal 1,5 keer meer is aangevraagd dan 
beschikbaar is aan budget.  Ten tijde van het opstellen van dit tweede programmajournaal (medio 
september 2019) was nog niet bekend welk effect dit heeft op de aanvraag van de  gemeente 
Dinkelland. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Zwembad de Kuiperberg 
In het coalitieakkoord hebben wij als doelstelling aangegeven het zwembad de Kuiperberg langjarig 
open te houden. In afwachting van welk scenario hiervoor het meest geschikt is hebben wij met 
ingang van het jaar 2019 een structureel budget van € 65.000 beschikbaar gesteld om de 
exploitatiekosten te dekken.  Of en in hoeverre aanvullende investeringen/onderhoud nodig is 
brengen wij op dit moment in beeld. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.  
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Sport & accommodaties zijn meegenomen 
in het financiële hoofdstuk. 
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Programma Cultuur & recreatie 

Algemeen 

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er 
eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, 
maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt 
door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland 
aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op! 
 
In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze 
gemeente aandoen. 
 
De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het 
toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op www.ootmarsum-dinkelland.nl is meer informatie te 
vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente. 
 
Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te 
denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Opening bibliotheek op school in Tilligte 
In mei is de bibliotheek op school in Tilligte geopend. Het onderwijs, de bibliotheek Dinkelland en de 
gemeente Dinkelland werken samen in het concept de Bibliotheek op School. Door de bieb naar 
school te brengen is er elke dag aandacht voor lezen. Het concept de Bibliotheek op School komt 
voort uit prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en de bibliotheek. Hierin is 
opgenomen dat laaggeletterdheid moet worden aangepakt en ontmoeten en bereikbaarheid mogelijk 
moet zijn in de bibliotheek. Als onderdeel van de prestatieafspraken moeten eind 2020 alle 
basisscholen in Dinkelland een bibliotheek op school hebben. Basisscholen in Deurningen, Rossum, 
Saasveld, Weerselo, Lattrop en Noord-Deurningen hebben al een bieb op school. De andere kernen 
volgen nog. Meer info is te vinden op: Bibliotheek op school. 
  
Nette Toilette 
De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland en de gemeente hebben samen de 'Nette 
Toilette' geïntroduceerd in Dinkelland. De horecagelegenheden en openbare voorzieningen waar 
men gratis gebruik kan maken van het toilet hebben zijn te herkennen aan de 'Nette Toilette'-sticker 
op de deur of het raam. Alle Nette Toiletten in Dinkelland zijn te vinden op: Ootmarsum-Dinkelland 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Het programma Cultuur & recreatie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Wandelpaden Singraven 
In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Bestemmingsplan Rood voor Groen Singraven 
unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op met de Edwina van 
Heekstichting in overleg te treden om vast te leggen dat, als uitvoering van de Projectenlijst 
(Bijlagenboek: overzicht pg. 37) aan te leggen wandelpaden permanent geopend en beschikbaar 
zullen zijn voor publiek gebruik. 
  
Stand van zaken:  De motie is uitgevoerd. De Edwina van Heekstichting heeft bevestigd dat alle 
wandelpaden op landgoed Singraven jaarrond tussen zonsopgang en zonsondergang beschikbaar 
zullen zijn voor publiek gebruik.  
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  

http://www.ootmarsum-dinkelland.nl/
https://www.debibliotheekopschool.nl/
http://www.ootmarsum-dinkelland.nl/
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/6
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Amendement Subsidies molens en kerken 
In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Subsidies molens en kerken aangenomen 
met tien stemmen voor en acht stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de raad het 
voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen: 
 
"In het totaaloverzicht denkrichtingen wordt H-6 subsidies als volgt gewijzigd: Subsidies molens en 
kerken 2020 €44.000; 2021 €44.000; 2022 €44.000; 2023 €44.000." 
 
Stand van zaken: Dit amendement wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.  
Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Cultuur & recreatie zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Amendementen/2019/7
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Programma Sociaal domein 

Algemeen 

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten 
veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de 
regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen 
kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in 
staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning 
is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg 
is ervoor om inwoners hierbij te helpen. 
 
In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze 
inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten 
begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis 
voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het 
preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners 
met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en 
kindpakketten. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Sociaal domein.  
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Het nieuwe beleid uit de begroting 2019 is het transformatieplan sociaal domein. Hier rapporteren we 
over de stand van zaken van een aantal inspanningen.  

 Regionaal Menzis project: Er loopt een traject voor het verkennen van kansrijke 
interventiemogelijkheden met de gemeenten Tubbergen, Rijssen, Wierden, Hof van Twente 
en Twenterand.  

 Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van 
het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart.  

 Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: Dit wordt enerzijds 
gerealiseerd binnen het project algemene voorzieningen.  

 Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is 
gestart.  

 Uitvoeren acties binnen maatschappelijk kader sport: Er wordt een convenant en 
uitvoeringsplan ontwikkeld om gestructureerd uitvoering te geven aan het Maatschappelijk 
Kader. Er worden bijvoorbeeld mogelijkheden voor algemene dagbesteding ontwikkeld.  

 Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team 
Ondersteuning en Zorg: Het visiedocument is in concept gereed en bijna klaar voor 
besluitvorming.  

 Eigen bijdrage voor iedereen: We zetten in op keukentafelgesprekken om cliënten inzicht te 
geven in de eigen mogelijkheden binnen de huishoudelijke ondersteuning, zonder afbreuk te 
doen aan de regelgeving.  

  
De beoogde besparing van het transformatieplan in 2019 is behaald door de inzet op 
keukentafelgesprekken. Deze besparing kent een structurele doorwerking in dit programma. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Tekorten sociaal domein 
In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Sociaal domein unaniem aangenomen. 
Middels deze motie roept de raad het college op: 

1. Alles in het werk te stellen, in samenwerking met de regio, de VNG en de overige overheden, 
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om passende financiële afspraken met het Rijk te bewerkstellingen voor het sociaal domein, 
zodat de gemeente Dinkelland haar taken op een verantwoorde wijze kan uitvoeren; 

2. Andere gemeenten in Overijssel oproepen dit voorbeeld te volgen; 
3. Deze motie te verzenden aan de colleges en raden in Overijssel en aan de Eerste Kamer en 

de Tweede Kamer.  
 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties november 2018 
  
Motie Kansrijke start 
In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie Actieprogramma Kansrijke Start unaniem 
aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college er zorg voor te dragen dat de 
gemeente Dinkelland toetreedt als actief deelnemer en partner in het Actieprogramma Kansrijke Start 
en aan te sluiten bij de regionale ontwikkelingen in het kader van het actieprogramma Kansrijke 
Start.  
 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie wordt meegenomen bij de regionale agenda 
van de Bestuurscommissie Publiek Gezondheid van Regio Twente. 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Sociaal domein zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/11
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2019
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Programma Milieu 

Algemeen 

Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame 
samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. 
Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang. 
 
Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door Rova. Kringloopbedrijf De Beurs komt 
herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk 
afval tegen een kostendekkend tarief mee. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Wegbrengen asbest tot 35m² 
Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het asbestdakenverbod per 2025 onverwacht afgewezen, 
waardoor nu onduidelijk is per wanneer het asbestdakenverbod dan wel ingaat. In de gemeente 
Dinkelland blijft het tot 2024 voor particulieren mogelijk om gratis tot 35m² asbest te storten bij de 
Postel aan de Wiemselweg in Tilligte en bij het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat in Tubbergen.  
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Revolverend duurzaamheidsfonds 
Het revolverend duurzaamheidsfonds is ingesteld. De gemeente Dinkelland werkt hiermee aan de 
ambitie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het college wil met het revolverend 
duurzaamheidsfonds lokale initiatieven stimuleren die gericht zijn op duurzame energieopwekking en 
het beperken van het totale energieverbruik. De benodigde structurele middelen zijn opgenomen in 
de basisbegroting.  
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Groene leges 
In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Groene leges unaniem aangenomen. 
Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 De mogelijkheden en wenselijkheden van invoering van groene leges in de gemeente 
Dinkelland te onderzoeken en in beeld te brengen; 

 In dat onderzoek de te behalen duurzaamheidswinst en de financiële consequenties in kaart 
te brengen; 

 De raad hierover in 2019 te rapporteren en te adviseren (voorstel), zodat de raad een besluit 
kan nemen over het eventueel invoeren van een systeem van groene leges.  

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. Er is een project Groene leges opgestart ter uitvoering 
van de motie.  
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Milieu zijn meegenomen in het financiële 
hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/11/pagina_2
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Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 

Algemeen 

Als gemeente is het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat er sprake 
is van een goed woon- en leefklimaat. Het woningaanbod moet voorzien in de kwantitatieve en 
kwalitatieve behoefte van de samenleving. Ook moet er ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale 
blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.  Dit is ook van belang in het kader van de 
Omgevingswet. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook meerdere 
agenda’s. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Planontwikkeling 
De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in 
de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij 
mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten van nieuw beleid wordt afgewogen hoe 
dit in het licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij  vindt een nauwe samenwerking plaats met 
de participatieprocessen. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Deregulering planregels 
Er komt nieuw beleid voor de deregulering van planregels. Dit project loopt door tot in 2019. 
Daarnaast wordt, mede in het kader van het project Omgevingswet, beoordeeld welke beleidsnota’s 
geactualiseerd moeten worden. 
  
Startersleningen 
Het verstrekken van startersleningen is na aanpassing van de regeling in verband met de stijging van 
de koopprijzen voor woningen gecontinueerd. Tevens is er een regeling voor blijversleningen in het 
leven geroepen.   
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Huisvesting arbeidsmigranten 
In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Huisvesting arbeidsmigranten unaniem 
aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college: 

 Een inventarisatie op te stellen van het vigerend beleid en/of de verordeningen die kunnen 
dienen als toetsingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten; 

 Te toetsen of het huidige pakket aan beleid en verordeningen voldoende is om afgewogen 
besluiten te nemen bij aanvragen van huisvesting voor de doelgroep; 

 Aanvullend beleid te ontwikkelen in dien de toetsing zoals bedoeld onder punt 2 mocht leiden 
tot de bevinding dat de beschikbare instrumenten ontoereikend zijn voor een voldoende 
gewogen besluitvorming; 

 De uitkomst van de punten 1, 2 en 3 voor te leggen aan de raad in de eerste 
raadsvergadering na het zomerreces 2018.  

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het collegevoorstel is gereed.  
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  
Motie Aardgasloos bouwen 
In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Aardgasloos bouwen unaniem aangenomen. 
Middels deze motie draagt de raad het college op:  

 Per direct concreet in te zetten op het aardgasloos maken van de gemeente Dinkelland; 

 Daartoe op korte termijn in overleg te treden met de provincie en de resultaten hiervan voor 
te leggen aan de raad en gebruik te maken van de initiatieven in het programma Nieuwe 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/6
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energie Overijssel; 

 Door dit overleg de mogelijkheid te openen dat Dinkelland deelneemt aan pilot aardgasloze 
wijken en in aanmerking komt voor de daarvoor beschikbare subsidiegelden.  

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. Nadere informatie aan de raad volgt in het najaar van 
2019. 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  
Motie Tiny houses 
In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Tiny houses unaniem aangenomen. Deze 
motie spreekt uit het concept van tiny houses zodanig interessant te vinden dat moet worden 
onderzocht welke mogelijkheden er in Dinkelland bestaan voor dit concept, en hiermee verzoekt de 
raad het college: 

1. Te onderzoeken wat in Dinkelland de concrete mogelijkheden zijn voor de realisering van tiny 
houses, met als uitgangspunten:  

1. Dat het onderzoek betrekking heeft op alle kernen van Dinkelland; 
2. Dat tiny houses worden gezien als een opstap/doorstroming naar reguliere 

huisvesting; 
3. Dat actieve betrokkenheid van en overleg met de kernraden deel uitmaakt van het 

onderzoek; 
2. De resultaten van het onderzoek in mei 2019 aan de raad voor te leggen.  

 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. Middels de raadsbrief van mei 2019 is geïnformeerd 
over de stand van zaken van de uitvoering van de motie. 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
  
Motie Oplaten ballonnen 
In de raadsvergadering van 26 maart 2019 is de motie Oplaten ballonnen unaniem aangenomen. 
Middels deze motie verzoekt de raad het college: 

 Een ontmoedigingsbeleid te voeren met betrekking tot het uitdelen en oplaten van ballonnen 
door andere partijen dan de gemeente en deze partijen te wijzen op milieuvriendelijke 
alternatieven; 

 Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor géén vergunning 
vanuit de gemeente nodig is; 

 Als college zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede) 
georganiseerde evenementen geen plastic of latex ballonnen meer de lucht in te sturen.  

 
Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. Er is contact opgenomen en informatie verstrekt aan 
organisatoren van diverse evenementen. 
De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening zijn 
meegenomen in het financiële hoofdstuk. 
 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/6
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/11
https://gemeenteraad.dinkelland.nl/Documenten/Moties/2018/11
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Financiën 

Opbouw van het hoofdstuk 

In dit hoofdstuk laten we de financiële voortgang zien van het begrotingsjaar 2019. Het betreft hier 
een rapportage op basis van bestaand beleid tot september 2019. 
 
Naast feitelijke geconstateerde afwijkingen of aanvullende besluiten tot en met augustus 2019 maken 
we ook  een financiële doorkijk naar het eind van het jaar.  
 
Dit doen we aan de hand van: 

 De verwachte mutaties tot het einde van het jaar, wanneer dit aanleiding geeft tot aanpassing 
van het budget. 

 Het terugdraaien naar € 0 van de restanten van in de begroting opgenomen stelposten 

 Een actualisatie van de winstnemingen binnen het grondbedrijf 

 Een actualisatie van de geraamde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves en 
voorzieningen 

  
Bij het lezen van de teksten moet rekening worden gehouden met het volgende: 

 Alle genoemde bedragen in de tabellen en de teksten zullen worden vermeld in 
duizendtallen. 

  
Dit tweede programmajournaal vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten; 
Programmabegroting 2019                 Nadelig saldo jaar 2019    € 384.000 
1e programmajournaal 2019               Nadelig saldo jaar 2019    € 878.000 
De hiervoor genoemde zijn onttrokken aan respectievelijk de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen en de algemene reserve. 
 

Mutaties bestaand beleid begrotingsjaar 2019 

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verschillende mutaties op basis van bestaand 
beleid. Dit kunnen autonome ontwikkelingen zijn of zaken waarover reeds besluitvorming heeft plaats 
gevonden. De autonome ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de ervaringscijfers over de eerste 
zes maanden van 2019. 
  

Mutaties (bedragen x €1.000) 2019 

Hogere algemene uitkering meicirculaire 2019 738 

Taakmutaties meicirculaire 2019   

 - Bommenregeling -177 

 - Combinatiefuncties/buurtsportcoaches -5 

 - Maatschappelijke begeleiding -43 

 - Verhoging taalniveau statushouders -31 

 - Sportakkoorden -15 

 - Aanvulling stelpost looncompensatie -125 
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Nieuwe cao gemeentelijk personeel 76 

Pensioenvoorziening wethouders -261 

Wmo - Huishoudelijke ondersteuning 110 

Wmo - Ondersteuningsbehoeften 83 

Wmo - Hulpmiddelen -158 

Participatiewet - Bijstand -149 

Wsw - Aanvullende bijdrage participatiebudget 94 

Leerlingenvervoer -34 

Kapitaallasten wegen en infra 26 

Kapitaallasten gemeentehuis Weerselo 39 

Rente hypotheken ambtenaren -105 

Hogere ozb opbrengsten 60 

75 jaar vrijheid -9 

Kleine verschillen 21 

    

Totaal mutaties bestaand beleid 135 

  
Hogere algemene uitkering meicirculaire 2019 
De verklaring voor de verschillen in de hoogte van de algemene uitkering zit enerzijds in de 
gewijzigde accressen en anderzijds in een aantal taakmutaties. 
 
1. Accressen 
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ 
hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De 
jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode 
wordt het accres genoemd. 
 
De definitieve vaststelling van het accres 2018 is € 148 miljoen nadelig op landelijk niveau. De 
afrekening 2018 vindt plaats in uitkeringsjaar 2019. Met deze tegenvaller hebben we in het eerste 
programmajournaal 2019 reeds rekening gehouden. 
 
Het geraamde accres 2019 wordt ten opzichte van de septembercirculaire 2018 opwaarts bijgesteld. 
De lagere realisaties in 2018 zorgen voor een groter “trap op” effect naar 2019. Een deel van dit 
voordelige acres reserveren we reeds nu voor de kosten van de cao ontwikkeling in het jaar 2019 (zie 
taakmutatie looncompensatie). 
  
2. Taakmutaties 
Taakmutaties zijn middelen die met een bepaald oogmerk aan het gemeentefonds zijn toegevoegd of 
onttrokken, maar waar geen bestedingsverplichting aan ten grondslag ligt. Wanneer ze nieuw zijn 
worden ze eenmalig afzonderlijk benoemd om inzicht te creëren waaraan het rijk meer of minder geld 
gaat besteden. Maar het uitgangspunt van de gehele algemene uitkering is en blijft dat de middelen 
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vrij aanwendbaar zijn. Binnen de gemeente Dinkelland kennen we de lijn dat voor deze taakmutaties 
een stelpost wordt opgenomen in afwachting van te ontwikkelen beleid. Zodra door college en raad 
wordt ingestemd met het ontwikkelde beleid kan een beroep worden gedaan op deze stelpost(en). 
Indien er voor wordt gekozen geen beleid te ontwikkelen dan kan de stelpost vrijvallen ten gunste van 
de algemene middelen of en laste worden gebracht .  
De taakmutaties die in de meicirculaire 2019 zijn benoemd en die van toepassing zijn op de 
gemeente Dinkelland zijn: 
 
- Taakmutatie bommenregeling 
Vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage 
van 70% in de kosten ontvangen. De gemeente Dinkelland ontvangt op basis van deze regeling in 
2019 een bedrag van € 177.000 incidenteel. Met deze ontvangst is reeds rekening gehouden. 
 
- Taakmutatie combinatiefuncties/buurtsportcoaches 
Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in 2018 nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend 
en deze treden in werking vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is 
structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de 
verdeelmaatstaven “jongeren tot en met 17 jaar” en ‘inwoners” (elk voor 50%). Vervolgens krijgen 
gemeenten de mogelijkheid om zich op basis van deze verdeling in te schrijven voor een 
deelnamepercentage.  Voor Dinkelland betekent dit € 5.000 jaarlijks. 
 
- Taakmutatie maatschappelijke begeleiding 
Conform artikel 18 van de wet inburgering gaat worden voorzien in de maatschappelijk begeleiding 
van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor in 
2019 in totaal € 32,607 miljoen incidenteel. De verdeling van de middelen vindt plaats op basis van 
het aantal inburgeringsplichtigen, die voldoen aan bepaalde eisen. Dinkelland ontvangt hiervoor 
eenmalig € 43.000 in 2019. 
 
 - Taakmutatie verhoging taalniveau statushouders 
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken 
gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet 
inburgering inburgeren. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 
2019/2020, waarvan € 20 miljoen in 2019 en € 20 miljoen in 2020. Met deze extra middelen wordt 
tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang 
naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. De verdeling van de middelen voor het jaar 2019 en 2020 
vindt plaats op basis van het aantal inwoners per gemeente in het jaar 2018. Dit betekent € 31.000 
voor de jaren 2019 en 2020 voor Dinkelland. 
 
- Taakmutatie sportakkoorden 
Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt aan gemeenten die hiertoe een 
verzoek hebben ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een budget van € 15.000 
incidenteel per gemeente beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders (sportformateurs). Indien er 
reeds een lokaal/regionaal sportakkoord is gesloten wordt per gemeente een uitvoeringsbudget 
beschikbaar gesteld. De hoogte van het uitvoeringsbudget is afhankelijk van het inwoneraantal. 
Dinkelland ontvangt € 15.000 in 2019 voor procesbegeleiders (sportformateurs). 
  
Cao ontwikkelingen en looncompensatie 
Op 28 juni 2019 heeft de VNG samen met de vakbonden een principe overeenkomst bereikt. Op 12 
september 2019 besluit het Bestuur van de VNG of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord 
wordt definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.  In deze principe overeenkomst 
staande volgende afspraken voor 2019: 

 Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25% 

 Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige 
uitkering van € 750 bruto (naar rato dienstverband). 

 De tegemoetkoming in ziektekosten is voortaan op alle medewerkers van toepassing en niet 
meer alleen voor mensen met een bepaalde ziektekostenverzekering. 
 

De totale kosten van deze cao ontwikkeling bedragen voor het jaar 2019 ongeveer € 425.000. In de 
begroting van Noaberkracht is voor een deel rekening gehouden met deze loonontwikkeling. 
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Daarnaast hebben we binnen de gemeentebegroting een extra stelpost (zie mei circulaire 2019) 
opgenomen voor de te verwachten hogere kosten als gevolg van cao ontwikkelingen voor het jaar 
2019. Rekening houden met de aanwezige dekking binnen Noaberkracht en de inzet van de 
opgenomen stelpost is sprake van een incidenteel voordeel van € 76.000 op de begroting van de 
gemeente Dinkelland. 
  
Pensioenvoorziening en wachtgelden wethouders 
De voorziening pensioenaanspraken wethouders moeten we van jaar tot jaar in overeenstemming 
brengen met de meest actuele situatie. Naast een kleine aanpassing als gevolg van fluctuaties van 
de rekenrente moeten we voor het jaar 2019 ook rekening houden met (toekomstige) 
wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders. 
  
Wmo - Huishoudelijke ondersteuning 
In de begroting van 2019 is rekening gehouden met 581 cliënten en een instroom door de wijziging 
van de eigen bijdrage naar het abonnementstarief van 130 cliënten in 2019 (60% van het totaal 
aantal cliënten dat we terug verwachten). In het eerste half jaar van 2019 zijn ca. 25 extra indicaties 
afgegeven. Dit betreffen vooral indicaties voor de basismodule huishoudelijke ondersteuning. Als 
deze instroom zich doorzet, zullen er in 2019 ca. 50 extra indicaties worden afgegeven. Wij zijn er 
vanuit gegaan dat er een toename zou zijn op huishoudelijke ondersteuning als gevolg van de 
wijziging eigen bijdrage. Deze toename is er ook, maar deze is dus minder dan verwacht. De 
doorvertaling van de instroom van het aantal cliënten levert een financieel voordeel op voor van 
€ 236.000. Dit voordeel is structureel. 
 
Een groot gedeelte van dit voordeel is behaald middels de inzet op keukentafelgesprekken om 
cliënten inzicht te geven in de eigen mogelijkheden binnen de huishoudelijke ondersteuning, zonder 
afbreuk te doen aan de regelgeving. Hierdoor is de beoogde besparing van het transformatieplan van 
€126.000 in 2019 behaald. Deze besparing kent een structurele doorwerking. 
  
Wmo - Ondersteuiningsbehoeften 
Het jaar 2019 is een overgangssituatie waarbij herindicaties plaatsvinden van de “oude” producten 
naar de nieuwe ondersteuningsbehoeften. In de nulsituatie van 2019 is rekening gehouden met 146 
indicaties individuele begeleiding en 143 indicaties groepsbegeleiding. Het eerste half jaar van 2019 
laat zien dat de ontwikkeling van zowel het aantal indicaties individuele begeleiding als het aantal 
indicaties groepsbegeleiding iets lager is dan de nulsituatie. Dit levert een voordeel op van € 83.000. 
Er is het eerste half jaar geen sprake van extra instroom door de wijziging in het abonnementstarief 
Wmo. 
  
Wmo - Hulpmiddelen 
Ten opzichte van 1-1-2019 is de ontwikkeling in de aantallen uitstaande hulpmiddelen die onder de 
huurconstructie vallen stabiel. Er is in het eerste half jaar van 2019 geen instroom waargenomen als 
gevolg van de wijziging van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo naar het niet-
inkomensafhankelijke abonnementstarief van maximaal € 17,50 per vier weken. Het merendeel van 
de uitstaande hulpmiddelen zijn handbewogen rolstoelen en scootmobielen. 
Met betrekking tot het budget zijn er twee ontwikkelingen: 

 In het eerste half jaar van 2019 hebben we nog facturen ontvangen die betrekking hadden op 
2018. De leverancier heeft nu aangegeven bij te zijn met factureren. 

 De kosten met betrekking tot verstrekkingen van trapliften, woonvoorzieningen en 
woningaanpassingen zijn hoger dan begroot. In het eerste half jaar van 2019 zijn in totaal 
acht trapliften verstrekt. Daarnaast betreft de overschrijding ook kosten voor het onderhoud, 
de verzekering en reparatie van de trapliften en een dure woonvoorziening. 

 
Deze twee ontwikkelingen zorgen voor een nadeel van € 158.000 in 2019, waarvan € 90.000 
incidenteel i.v.m. de eenmalige woonvoorziening. 
Daarnaast is in het interventieplan sociaal domein rekening gehouden met een kostenbesparing in de 
uitvoering bij de overgang van de koopconstructie naar de huurconstructie, omdat gebruik gemaakt 
kan worden van het iWmo berichtenverkeer. Hierdoor komen uitvoerende werkzaamheden nu bij de 
leveranciers te liggen en niet bij het Team Ondersteuning en Zorg. Dit zou voor 2019 een besparing 
opleveren van € 10.000 binnen Noaberkracht, echter zijn de leveranciers nog niet zo ver dat ze al zijn 
aangesloten op het iWmo berichtenverkeer, waardoor deze besparing in 2019 niet wordt gerealiseerd 



 
 

76 
19/09/2019 Pagina 76 van 78 

 
 

via deze interventie. De verwachting is dat de leveranciers eind 2019 zijn aangesloten op het iWmo 
berichtenverkeer. 
  
Bijstand 
We zijn voor het jaar 2019 uitgegaan van een gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 200 
(WWB + IOAW/Z) met een gemiddelde uitkering van € 14.200 per jaar. 
 
Op dit moment is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden iets hoger (204). Dit wordt veroorzaakt 
doordat we het jaar begonnen zijn met een hoger aantal uitkeringsgerechtigden (vooral WWB) ten 
opzichte van eind 2018. Gedurende het eerst half jaar is er weer een daling in de aantallen WWB te 
zien. We verwachten dat deze daling verder wordt voortgezet en dat we hiermee het gemiddelde van 
200 gaan bereiken. 
 
De gemiddelde uitkering is afhankelijk van de gezinssamenstelling van de uitkeringsgerechtigden, 
deze zal in 2019 hoger zijn dan € 14.200. We gaan op basis van de cijfers 2018 en de eerste vijf 
maanden van 2019 uit van ca. € 14.900. 
 
Daarnaast zorgt de uitstroom in het aantal uitkeringsgerechtigden WWB aan de andere kant voor een 
instroom in de garantiebanen waarbij loonkostensubsidie wordt verstrekt uit de gebundelde uitkering 
(BUIG). De verwachting is dat deze kosten ca. € 19.000 hoger uitvallen dan begroot. In totaal zorgt 
dit voor een nadeel van € 149.000 in 2019. De verwachting is voor 2019 een tekort op de gebundelde 
uitkering van ca. € 160.000 (5%). Met dit verwachte tekort komen we niet in aanmerking voor het 
aanvragen van een vangnetuitkering. 
  
Sociale werkvoorziening - aanvullende bijdrage participatiebudget 
De tweede kwartaalrapportage 2019 van de Stichting Participatie Dinkelland (SPD) is ontvangen. Het 
resultaat over het eerste half jaar ligt € 175.000 boven begroot. De jaarprognose toont de 
verwachting dat het exploitatietekort zo’n € 180.000 onder begroot zal blijven. 
 
Een groot gedeelte hiervan wordt veroorzaakt doordat de gemeente Dinkelland structureel een extra 
bijdrage uit het participatiebudget heeft gedaan met ingang van 2019. Deze bijdrage is benodigd 
omdat op basis van de meicirculaire 2018 is gebleken dat de SPD qua aantal medewerkers 
(uitgedrukt in arbeidsjaren) een lagere uitstroom kent ten opzichte van de verwachting van het rijk, 
waardoor er niet voldoende rijksbijdrage wordt ontvangen om de salarissen van het SW-personeel te 
betalen. 
 
Eind mei 2019 is de meicirculaire 2019 gepubliceerd. Hierin heeft het rijk de verwachte uitstroom 
naar beneden bijgesteld, waardoor het verschil in arbeidsjaren voor 2019 bijna nihil is geworden. 
Daarnaast heeft het rijk de bijdrage per arbeidsjaar naar boven bijgesteld. Dit effect is neutraal voor 
de begroting van Dinkelland. Dit betekent wel dat er nauwelijks nog een beroep moet worden gedaan 
op het participatiebudget van de gemeente. Een gedeelte van deze middelen wordt ingezet ter 
dekking van de re-integratiekosten binnen het participatiebudget. Per saldo levert deze bijstelling de 
gemeente Dinkelland een voordeel op in 2019 van € 94.000. 
  
Leerlingenvervoer 
De verwachte kosten voor het leerlingenvervoer zijn ca. € 34.000 hoger dan begroot. Dit heeft vooral 
te maken met een grote groep leerlingen die of individueel vervoerd moeten worden of naar het 
taalonderwijs gaan (Regenboog school). Ook de plaatsingen op zorgboerderijen zijn hoger dan 
andere jaren.  
  
Kapitaallasten wegen en kunstwerken infra 
Een aantal werkzaamheden op het gebied van onderhoud en vervanging wegen en kunstwerken zijn 
niet (geheel) uitgevoerd in 2019. Dit betekent dat de beschikbare kredieten niet (geheel) zijn 
aangewend in 2019 en dat dus ook de afschrijvingslasten en rentelasten lager uitpakken dan 
geraamd. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2019 
   
Kapitaallasten gemeentehuis Weerselo 
Een deel van het voormalige gemeentehuis in Weerselo is gesloopt en ook afgeboekt. Dit heeft 
lagere kapitaallasten en overige exploitatielasten tot gevolg. 
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Rente hypotheken ambtenaren 
De afgelopen jaren hebben er veel (extra) aflossingen van hypotheken aan ambtelijk personeel 
plaatsgevonden. Hierdoor daalt de hypotheekschuld en dus ook de jaarlijks te betalen rente. 
  
Hogere ozb opbrengsten 
Deze hogere opbrengst is een gevolg van een meer dan normale/gemiddelde areaaluitbreiding (meer 
nieuwbouw en verbouw van objecten). Wellicht door de aantrekkende economie. Ook heeft er een 
intensieve controle op leegstand van niet-woningen plaats gevonden. Al met al heeft dit geleid tot een 
hogere opbrengst in 2019 dan geraamd. 
  

(tijdelijk) Extra geld voor de viering van 75 jaar vrijheid 
In het eerste programmajournaal is een incidenteel bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld  voor 
de viering van 75 jaar vrijheid. Deze 10.000 euro is bedoeld voor subsidies aan initiatieven van de 
inwoners uit de gemeente.  
De subsidieregeling van de gemeente Dinkelland is inmiddels gesloten en er zijn interessante 
initiatieven binnengekomen. Om de initiatiefnemers de mogelijkheid te geven om zo snel mogelijk 
met hun plannen aan de slag te gaan, en hun de garantie te geven dat ze het geld daadwerkelijk 
krijgen, is het van belang dat de gemeente in 2019 de initiatiefnemers al voorziet van het benodigde 
geld. Het gaat volgens het huidige voorstel van de projectgroep 75 jaar vrijheid om een bedrag van € 
19.000 euro. Dit betekent dat we op grond van huidige inzichten een extra bedrag van € 9.000 nodig 
denken te hebben. Wellicht kunnen we een deel van deze te verwachten kosten dekken door een 
beroep te doen op de beschikbare subsidies via de provincie Overijssel en het vFonds.   
We gaan er namelijk vanuit dat de provincie en het vFonds elk ook maximaal 5.000 euro bij zullen 
dragen in de vorm van subsidies aan de gemeente Dinkelland. Hierbij loopt de gemeente Dinkelland 
echter tegen twee problemen aan:  

1. De provincie en het vFonds stellen eisen aan initiatieven die de gemeente Dinkelland niet 
heeft gesteld in haar subsidieregeling. Hierdoor is het uiteindelijk niet 100% zeker dat de 
gemeente Dinkelland kan rekenen op de volledige subsidie van de provincie en het vFonds.  

2. Het duurt erg lang voordat de provincie in het vFonds een reactie sturen over het uitkeren 
van hun subsidies. De eerste groep gemeenten heeft in juni hun aanvraag ingediend, maar 
heeft tot op heden nog geen reactie gekregen op hun aanvraag.  

 
 
Kleine verschillen 
Het betreft hier het saldo van meerdere kleine verschillen 
  

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven en toegelichte mutaties op basis van 
bestaand beleid en het positieve resultaat van €135.000 toe te voegen aan de algemene 
reserve . 
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Reserves en voorzieningen 
In het jaar 2019 treden een aantal mutatie op die niet het saldo van onze begroting raken omdat ze 
lopen via de reserves en dus wel gevolgen hebben voor de stand van onze reserves. Deze mutaties 
lichten we hier kort toe. De gevolgen van deze mutaties voor de stand van de betreffende reserves 
betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020. 
  
Grondbedrijf 
De winstneming in het op de gezamenlijke grondbedrijf complexen stellen we bij van € 456.000 naar 
€ 515.000. Deze bijstelling wordt naast een aanpassing van de plankosten voor het grootste deel 
veroorzaakt door wat versnelling in de uitgifte. Deze bijstelling betekent een hogere geraamde 
storting in de algemene reserve van € 59.000.  De gevolgen hiervan voor de stand van de algemene 
reserve betrekken we bij het opstellen van de begroting 2020. 
  
Financiële afwikkeling inzake JALO 
Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van het bedrijventerreincomplex de Mors 
(Ootmarsum). In de jaarverantwoordingen 2017 en 2018 hebben we namelijk een bedrag 
gereserveerd vooruitlopend op de uitspraak van de rechter. Om de hoogte van een eventuele schade 
te bepalen heeft de rechtbank deskundigen aangewezen. Deze deskundigen hebben een rapport 
opgeleverd dat door ons als uitgangspunt is gebruikt om een mogelijk te betalen schadebedrag 
(inclusief bijkomende kosten en wettelijke rente) te bepalen. Voor dit totale schadebedrag hebben wij 
in de jaren 2017 en 2018 een verliesvoorziening gecreëerd binnen het bedrijventerrein de Mors. 
Beide partijen hebben de mogelijkheid in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. Op basis van de 
overwegingen in het vonnis wordt geadviseerd een streep te zetten onder deze zaak en niet in hoger 
beroep te gaan. Het risico op een hoger schadebedrag is in hoger beroep zeker aanwezig. Gezien de 
looptijd van deze zaak (langslepend conflict) wordt het tijd het boek te sluiten. Inmiddels heeft ook 
JALO laten doorschemeren niet in hoger beroep te willen gaan. De definitieve financiële afwikkeling 
in het bedrijventerreincomplex de Mors volgt, conform voorzichtigheidsprincipe van BBV, nadat de 
periode van hoger beroep (half oktober 2019) is afgerond en daarbij geen van beide partijen in hoger 
beroep is gegaan. 
  
Vrijval vanuit Maatschappelijk Effecten Plan 
Zoals in de inleiding is aangegeven hebben we in 2019 een aantal inspanningen uitgevoerd binnen 
de reguliere capaciteit voor ambities (A uren) daar waar we dachten extra inzet (A+ uren) nodig te 
hebben. Het betreft hier de volgende inspanningen: 

 Basisinventarisatie huidige stand van zaken: beleidsinstrumenten maatschappelijk 
veiligheid                                                   € 10.000           reserve incidenteel 

 Samenwerking provincie Overijssel                                              asbestvrije 
daken                                                        €   7.500           reserve incidenteel 

                                                                                                                                                                  
                                                      Totaal               € 17.500 
 
 


