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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het najaarsbericht 2014 van de gemeente Dinkelland. 

 

Uw raad heeft in de programmabegroting 2014 per programmaveld aangegeven welk 

beleidsinhoudelijke doelstellingen zijn uitgezet aan de hand van de bekende 3 W-vragen. 

Bij de eerste W-vraag “Wat willen we bereiken” is een beschrijving van de concrete beleidsmaatregel 

en andere actiepunten aangegeven. 

Bij de tweede W-vraag “Wat gaan we daarvoor doen in 2014” is aangegeven wat we gaan doen om 

de geformuleerde doelstelling te bereiken.  

In de 2e bestuursrapportage 2014 wordt aangegeven in hoeverre er substantiële afwijkingen zijn op 

de uitvoering van dit beleid. De afwijkingen hebben betrekking op zowel beleidsinhoudelijk- als 

financiële mutaties als risico’s. 

 

Via het najaarsbericht informeert het college van B&W uw raad over de voortgang van het 

begrotingsjaar op hoofdlijnen.  

Het najaarsbericht 2014 is dus een tussentijdse rapportage over de begroting 2014 met het “oude” 

coalitieakkoord 2010-2014 en de aanvullingen vanuit het voorjaarsbericht 2014 als basis.  

Het inmiddels nieuwe coalitieprogramma 2014-2018 zal vertaald worden in de komende P&C 

documenten vanaf de kaderbrief 2015. 

 

Het najaarsbericht, die u bij deze wordt aangeboden, schetst het beeld per 1 september 2014. 

Behandeling door uw raad vindt plaats op 4 november 2014. Het kan dus voorkomen dat er 

zich in de tussentijd bepaalde ontwikkelingen hebben voorgedaan of besluiten zijn genomen, 

welke niet in deze teksten verwerkt zijn. 

 

Uitgangspunt is dat budgettaire afwijkingen (zowel positief als negatief) groter dan € 25.000 

gerapporteerd worden.  

 

Mutaties waarvan de dekking door middel van een onttrekking of storting uit een reserve plaats vindt, 

worden gerapporteerd ook al zijn ze kleiner dan € 25.000. De budgettaire consequentie is dan wel 0, 

maar het budgetrecht over de reserves is aan uw raad.  
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2. Financiële samenvatting  

 

Het uitgangspunt voor het najaarsbericht 2014 wordt gevormd door de begroting 2014 en het 

voorjaarsbericht 2014.  

 

Mutaties najaarsbericht 2014: 

 

 

 
 

 

 
 
 
Financieel perspectief 

Het meerjarenperspectief ziet er na dit Najaarsbericht als volgt uit en wordt opgenomen in de 

programmabegroting 2015 e.v.: 

 

 
 

 
  

Ontwikkeling saldo begroting 2014 begroting

(bedragen × € 1.000) jaar 2014

Saldo begroting 2014 na voorjaarsbericht 2014 -81 

Resultaat najaarsbericht 2014 -347 

Saldo begroting na najaarsbericht 2014 -428 

Belangrijkste budgettaire afwijkingen 

(bedragen × € 1.000) jr 2014

legesopbrengsten -200 

Veiligheidsregio Twente result. 2013 81

Sociale werkvoorziening -298 

tegemoetkoming chronisch gehandicapten -80 

BTW voordelen 313

Afrekening muziekschool -59 

Landinrichting Saasveld Gammelke -370 

Correctie begrotingsmutaties 2012-2014 379

Kleine verschillen -114 

Totaal -347 

Meerjarenperspectief 2014 -2018

(bedragen × € 1.000) jaar 2014 jaar 2015 jaar 2016 jaar 2017 jaar 2018

Saldo begroting na voorjaarsbericht 2014 -81 -87 -125 -198 -178 

Resultaat kaderbrief 2015 incl.mei.cir.14 0 -400 -95 2 253

Saldo begroting na kaderbrief 2015 -81 -487 -220 -196 75

Resultaat najaarsbericht 2014 -347 begr. begr. begr. begr.

Saldo begroting na najaarsbericht 2014 -428 -487 -220 -196 75
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3. Vaststelling najaarsbericht 2014 

 
De raad van de gemeente Dinkelland, 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, nr. 

I14.040195; 

 

gelet op de Gemeentewet; 

 

Besluit 

 

Het najaarsbericht 2014 vast te stellen, dit betekent dat wordt ingestemd met: 

 De mutaties zoals vermeld en toegelicht in het najaarsbericht 2014 en deze mee te nemen in 

het herziene saldo van de (meerjaren) begroting; 

 De geschetste voortgang, ontwikkelingen en/of risico’s zoals genoemd in de diverse 

programma’s; 

 Het negatieve saldo van de jaarschijf 2014 ten bedrage van € 347.000 ten laste van de 

algemene reserve; 

 De saldo’s voor de jaarschijven 2015 tot en met 2018, welke het uitgangspunt vormen voor de 

begroting 2015 en verder. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014. 

 

De griffier       De voorzitter, 

 

 

 

Mr. O.J.R.J. Huitema    Mr. R.S. Cazemier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Najaarsbericht 2014 gemeente Dinkelland raad 4 november 2014 – pagina 6 

4. Programmavelden 

4.1 Programmaveld 1 Wonen 

 

De gemeente creëert, op basis van een integrale 

woonvisie, voorwaarden die “wonen op maat” 

voor alle burgers van Dinkelland mogelijk maakt. 

De gemeente zet zich er voor in dat aanbod van 

bouw- en huisvestingsmogelijkheden op een 

proactieve wijze wordt afgestemd op de vraag en 

op de demografische ontwikkelingen, 

ontgroening en krimp. Uitgangspunt is dat 

Dinkelland voor haar inwoners een 

levensloopbestendige gemeente is, waarin 

duurzaamheid leidend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Legesopbrengsten 

 
C1. Legesopbrengsten 

In de begroting 2014 is voor de WABO leges een bedrag van € 910.000 geraamd. De legesplichtige 

activiteiten WABO worden in 2014 uitgevoerd door Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. In 

voorgaande jaren is aangegeven dat er een overschatting van de legesopbrengsten is opgetreden. 

Door het doordringen van de recessie is de aard en de omvang van de aanvragen 

omgevingsvergunning veranderd, waardoor er minder legesopbrengsten zijn. Daarnaast heeft de 

invoering van de WABO tot gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije mogelijkheden zijn en dat er 

ook meer afgedaan kan worden met meldingen, waar geen leges tegenover staan. Hoewel de laatste 

jaren het aantal werkelijke aanvragen niet meer erg veel terugloopt, gaat het wel veel meer om 

kleinere aanvragen qua bouwkosten. Dit betekent nog steeds werk, maar minder legesinkomsten.  

  

Deze gewijzigde situatie moet in de begroting worden verwerkt. Vanaf 2013 wordt wel structureel  

€ 150.000 minder geraamd, maar dit blijkt nog niet voldoende te zijn. In verband hiermee is in de 

begroting al een aanpassing door crisismaatregelen genomen van € 125.000 voor 2014 en 2015. 

Op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren en inzicht in de ontwikkelingen van het eerste 

halfjaar 2014 blijkt dit beslist onvoldoende te zijn en wordt nu voorgesteld de begroting 2014 nog eens 

met € 200.000 naar beneden bij te stellen.   

 

In de programmabegroting 2015 is de dalende trend van de legesopbrengsten WABO meerjarig 

vertaald. Het gaat om € 390.000 structureel lagere leges. 

  

C. Autonome ontwikkelingen 
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1. Algemeen 

2. Wonen in Dinkelland en woonbeurs 

3. Woonservicegebieden 

4. Duurzaamheid 

5. Basisregistratie kadaster (BRK) 

6. Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

 

E1. Algemeen 

Voortgang grondbedrijf 

De reeds getoonde belangstelling voor woningbouwkavels zet zich verder door. We verwachten dat de 

prognose voor het totaal aantal te verkopen kavels (27 stuks) aan het einde van het jaar wordt 

gehaald.  

Binnen de plannen ontwikkelt Pierik zich als een positieve uitschieter, waardoor in het Pierik een 

financiële winstneming kan worden gedaan.  

De uitgifte voor de Deurninger Esch en Diezelkamp wordt dit jaar nog opgestart. De verwachting is dat 

hier de eerste kavels, in plaats van eind 2014 in de eerste helft van 2015 kunnen worden verkocht. 

 

 
 

De uitgifte van het plan Rossum Noord loopt een vertraging op van minimaal een half jaar (wordt 

medio 2015) i.v.m. een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan. 

 

Bedrijventerreinen 

De planologische procedures voor de bedrijventerreinen Sombeek en (de afronding van) De Mors IV 

worden begin 2015 afgerond. Naar verwachting kan de uitgifte van deze terreinen vanaf medio 2015 

worden gestart. M.b.t. De Mors is onlangs een intentieovereenkomst gesloten voor een perceel van 

20.000 m
2
. Na afronding van de procedure kan dit perceel worden geleverd. De belangstelling voor 

Echelpoel is veelbelovend. De doorlooptijd van initiële interesse naar uiteindelijke verkoop is 

aanzienlijk. Momenteel zijn wij in gesprek met 4 bedrijven voor een totaaloppervlak van ca. 1 hectare 

netto. Wij verwachten eind 2014 de eerste kavels te kunnen verkopen. 
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Overzicht geprognosticeerd, aantal verkochte en het aantal 
aanbiedingen van bouwkavels in 2014; 

Aanbieding wil zeggen dat de  notariële overdracht  in principe binnen vier maanden plaatsvindt 

Prognose 2014 Verkocht tot 31 augustus Aanbieding

E. Overige ontwikkelingen 
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Bouwprogramma 2010 t/m 2015 

Van het totaal bouwprogramma van 370 woningen (2010-2014) zijn ruim 190 woningen gerealiseerd 

en bewoond. Tot 1 januari 2016 is er nog ruimte voor te realiseren opgave van 55 woningen 

binnenstedelijk en in uitleglocaties van 122 woningen. Deze aantallen liggen al vast in de 

uitleglocaties en andere plannen waarvoor de bestemmingen zijn gerealiseerd. Het is hiermee te 

verwachten dat nagenoeg het hele bouwprogramma wordt gerealiseerd. 

 

Herziening woonvisie en Twentse woonvisie 

We zullen in de tweede helft 2014 starten met het opstellen van een nieuwe woonvisie. Hiernaast stelt 

de Provincie Overijssel in samenwerking met de 14 regio gemeenten een Twentse woningvisie op. In 

dit proces letten wij vooral op het zelf als gemeente kunnen blijven beslissen over locatiekeuze en 

woningbouwprogramma. Op deze wijze vullen de twee documenten elkaar aan. 

 

E2. Website “Wonen in Dinkelland” en woonbeurs 

Door de toenemende belangstelling voor bouwkavels en de behoefte aan invullende informatie zullen 

we geïnteresseerden voor woningbouwkavels blijven bedienen. 

Potentiële kopers halen in principe alle noodzakelijk basisinformatie van de website 

www.wonenindinkelland.nl op. Daarnaast zullen we ook in november 2014 de inmiddels succesvolle 

woonbeurs organiseren. 

 

E3. Woonservicegebieden 

De campagne “Lang zult u wonen” zal worden versterkt e worden verlengd tot en met 2017. 

De versterking van de campagne heeft betrekking op:  

Inhoud: uitbreiding en verdieping met het thema dementie, in nauwe samenwerking met Bruggerbosch 

(kennis- en expertise centrum voor dementie in Enschede e.o.) 

Organisatie: aanhaken en presenteren van bedrijven en zorgorganisaties, om het burgers en Wmo-

consulenten eenvoudig te maken om leveranciers van diensten en producten te vinden, die het veilig 

en comfortabel thuis wonen mogelijk maken. In de planning tot 1 januari 2016 staan verder nog de 

volgende projecten open: 

a) Gemeenschapsvoorziening Agelo 
b) Centrumvoorziening Weerselo 
c) Verbetering bereikbaarheid en toegankelijkheid gemeenschapsvoorzieningen (is in uitvoering 

genomen) Het gaat hierbij om de volgende organisaties: 
- Stichting De Mare 
- Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum 
- Stichting Zwembad Ootmarsum 
- Stichting Sporthalaccommodatie Ootmarsum 

 

E4. Duurzaamheid  

Energieloket 2.0 is op 1 september 2014 gestart voor Dinkelland en Tubbergen. De gezamenlijke 

doelstelling is het ‘verduurzamen’ van 750 woningen. Per 1 juli 2014 zijn voor beide gemeenten 

samen bijna 700 aanvragen voor leningen of premies ingediend. Daarvan komt 70% uit Dinkelland en 

30% uit Tubbergen (het verschil komt doordat in Tubbergen Energieloket 1.0 heeft bestaan, waarin 

ruim 200 aanvragen zijn verwerkt). Over het uiteindelijke aantal woningen dat verduurzaamd wordt, 

kan pas in 2015 worden gerapporteerd. 

 

E5. Basisregistratie kadaster (BRK) 

Het kadaster is verantwoordelijk voor de basisregistratie kadaster. Het kadaster levert de gegevens 

sinds begin 2014 op een andere wijze. Uiterlijk in 2015 moeten de gemeentelijke gegevensstromen en 

de software die gebruik maken van kadastrale gegevens hierop worden aangepast. De technische 

oplossing is opgenomen in de aanbesteding van het logische cluster van basisapplicaties 

http://www.wonenindinkelland.nl/
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(Burgerzaken, Belastingen, Bag en Gegevensdistributie). De implementatie start in het najaar van 

2014 en zal half 2015 worden afgerond. 

 

E6. Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

De basisregistratie ondergrond gaat in per 1 januari 2015. De Nederlandse Organisatie voor 

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is verantwoordelijk voor de basisregistratie. Voor 

gemeenten geldt de verplichting af te nemen van de BRO. Verder moeten gegevens van sonderingen 

vanaf 1 januari 2016 worden aangeleverd. Andere gegevens volgen in de jaren daarna. De komende 

periode wordt er nader uitgewerkt hoe de gemeente hieraan gaat  voldoen. In 2015 wordt er een 

technische koppeling richting TNO geïmplementeerd. 

 

 

 
 

 

Belangrijkste budgettaire afwijkingen 

Wonen

(bedragen × € 1.000) jr 2014 jr 2015 jr 2016 jr 2017

legesopbrengsten -200 begr. begr. begr.

Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de meerjarenraming 2015



 

Najaarsbericht 2014 gemeente Dinkelland raad 4 november 2014 – pagina 10 

4.2 Programmaveld 2: Veiligheid 

 

De gemeente voert op basis van een integrale 

benadering van de maatschappelijke veiligheid, 

een krachtig en preventief veiligheidsbeleid. 

Handhaving van beleid en regelgeving ten 

dienste van een veilige en ordelijke samenleving 

is daarbij een speerpunt. 

 
 

 

C 

 

1. Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Twente 
 

C1. Veiligheids Regio Twente (VRT)  

Teruggave gemeentelijke bijdrage n.a.v. jaarstukken 2013 

Op 30 juni 2014 heeft het AB van de Veiligheidsregio Twente een besluit genomen over de 

jaarrekening 2013 en de begroting 2015. 

De jaarstukken 2013 eindigen in eerste instantie met een positief resultaat van € 3,8 miljoen. Dit 

positief resultaat wordt verminderd met € 0,9 miljoen om een deel van de loon- en prijsindex 

incidenteel voor 2015 te kunnen dekken. Het resterende deel van de loon- en prijsindex wordt met 

ingang van 2015 structureel taakstellend opgevangen. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage voor 

2015 gelijk blijven aan die van 2014. 

 

Na de mutatie voor een deel van de loon- en prijsindex blijft er uiteindelijk een positief jaarresultaat 

voor 2013 over van € 2,9 miljoen. Dit wordt teruggeven aan de deelnemende gemeenten. 

Voor Dinkelland betekent dit in 2014 een incidentele teruggave van € 122.000 over 2013. 

 

De raming inzake de gemeentelijke bijdrage aan de VRT is in 2014 € 41.000 te laag in de begroting 

opgenomen. Voor 2014 kan deze bijstelling gedekt worden uit de incidentele teruggave over 2013, 

waardoor per saldo in 2014 € 81.000 ten gunste van de algemene middelen komt.  

 
 

 

 

1) Veiligheid en handhaving 

 

E1. Veiligheid en Handhaving 

Veiligheidsthema’s 

Kijkend naar alle ontwikkelingen in het veiligheidsdomein rijst de vraag op: hoe behouden de 

gemeenten in het nieuwe speelveld rond veiligheid met een grote versnippering van 

uitvoeringsorganisaties op verschillende schaalniveaus invloed op de eigen lokale en regionale 

veiligheidsagenda en hoe houden we een goede (sturende) ketensamenwerking overeind? 

   

Platform Integrale Veiligheidszorg (platform IVZ) 

Het besef dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van verschillende partners en niet 

ophoudt bij de gemeentegrenzen, heeft er toe geleid dat we samenwerken op regionaal niveau in het 

Platform Integrale Veiligheidszorg. Dankzij het Platform IVZ wordt op regionaal niveau structureel en 

integraal samengewerkt op diverse veiligheidsthema’s en is er gezamenlijk veel tot stand gebracht. 

 

E. Overige ontwikkelingen 

C. Autonome ontwikkelingen 
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In de eerste plaats is het van belang dat gemeenten een goed integraal veiligheidsplan opstellen en 

nadere afspraken maken met o.a. politie en justitie op basisteamniveau (lokale driehoek). Op 

regionaal niveau is het belangrijk is dat vanuit het Platform IVZ, waarin de regiehouders veiligheid 

vertegenwoordigd zijn, een goede verbinding en aansturing plaatsvindt naar de diverse 

uitvoeringsorganisaties die een deelterrein van het veiligheidsbeleid uitvoeren. Alle veiligheidspartners 

zijn vertegenwoordigd in het Platform IVZ zoals politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, 

Veiligheidsregio Twente, RIEC en centrumgemeente Zorg. Toch maken de verschillende 

schaalniveaus, de vele ontwikkelingen en het brede netwerk van uitvoeringsorganisaties het lastig 

voor gemeenten om als regiehouder de kwaliteit van het veiligheidsbeleid te blijven monitoren en te 

sturen. Zo hoort er een nauwe en heldere samenwerking te zijn tussen zorg en veiligheid, de 

gemeenten en politie, de ZSM tafels en het Veiligheidshuis Twente, het Centrum van Jeugd en Gezin 

en het Veiligheidshuis Twente, etc. Het is wenselijk dat er gewerkt gaat worden vanuit een 

gemeenschappelijke veiligheidsagenda waaraan sturing wordt gegeven die recht doet aan de regierol 

van gemeenten voor veiligheid. 

 

Veiligheidshuis 

Veiligheidshuizen zijn operationele, horizontale netwerkverbanden die strafrechtelijke en zorg- 

interventies met elkaar verbinden. 

Op dit moment is de context van de VHH volop in beweging. De gerechtelijke kaart en het politiebestel 

worden gewijzigd. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de zorg worden in lokale 

zorgstructuren belegd. De decentralisatie van de jeugdzorg is gestart. ook de ZSM-werkwijze vraagt 

veranderingen van de inrichting van het VHH. 

 

Ook de financiering van de VHH verandert: de verdeling van de rijksbijdrage wordt gebaseerd op de 

Budget Verdeel Systematiek Politie (BVS). Voor Twente betekent dit dat de Rijksbijdrage daalt met 

44% naar € 277.000 in 2013. Hierdoor krimpt de totale begroting van de VHH Twente met 26%. 

Men werkt momenteel aan een voorstel voor een verdeelmodel voor een bijdrage per gemeente aan 

het veiligheidshuis. Dit verdeel model moet nog besproken en vastgesteld worden. Na besluitvorming 

komen we daar op terug.  

 

Drie decentralisaties 

De decentralisaties kunnen niet los worden gezien van het veiligheidsbeleid. Immers goede opvoeding 

van en zorg voor onze inwoners leidt tot minder overlast op straat, minder criminaliteit, minder 

slachtoffers en meer veiligheid voor de samenleving. 

Thema’s die zorg en veiligheid direct raken zijn: overlastgevende en criminele jeugdgroepen, 

overlastgevende multiproblemgezinnen, huiselijk geweld, kindermishandeling, nazorg van ex-

gedetineerden en psychisch kwetsbaren die een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen.  

 

Vaak vraagt de aanpak van deze veiligheidsvraagstukken om een meersporenaanpak van straf en 

zorg. Gericht om de persoon, het gezin en de sociale omgeving. De werelden van veiligheid en zorg 

komen hier nadrukkelijk samen.  

 

Deze raakvlakken worden momenteel regelmatig besproken, maar zullen ook in de toekomst 

nadrukkelijke aandacht vragen om de verbinding zorg en veiligheid te waarborgen! 

 

 

 
  

Belangrijkste budgettaire afwijkingen 

Veiligheid

(bedragen × € 1.000) jr 2014 jr 2015 jr 2016 jr 2017

Veiligheidsregio Twente result. 2013 122 - - -

Veiligheidsregio Twente result.2014-2017 -41 - - -
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4.3 Programmaveld 3: Economie en toerisme 

 
 

De gemeente heeft een voorwaardenscheppende en 

ondersteunende rol gericht op een evenwichtige 

economische ontwikkeling die aansluit bij het profiel en 

de potenties van Dinkelland. Het op peil houden van de 

totale verdiencapaciteit binnen de gemeente in relatie 

tot de teruglopende agrarische bedrijvigheid vormt 

daarin een bijzonder aandachtspunt. De gemeente 

Dinkelland voert een intensief integraal beleid ter 

versterking van haar positie als toeristisch-recreatieve 

gemeente. 

 

 

 

 

C 

 

1) Toekomst Sociale Werkvoorziening (SW) 
 

C1. Toekomst Sociale Werkvoorzieningen 

Stichting Participatie Dinkelland 

T.a.v. de groenmedewerkers en gedetacheerden zijn er nog geen financiële bijzonderheden te 

melden. De medewerkers beschut en medewerkers met kritische functies zullen per 1 januari 

overkomen naar de stichting. Momenteel loopt er een aanbesteding t.a.v. de uitvoering van beschut 

binnen. Dit n.a.v. het coalitie programma. 

 

"N.a.v. een audit door de gemeentelijke organisatie zijn er wijzigingen aangebracht in de naamgeving 

en sturing van de stichting. De directeur Dienstverlening is bestuurder geworden van de stichting. De 

naam is gewijzigd in Stichting Participatie Dinkelland. Hiermee wordt mogelijke verwarring met de 

coöperatie Dinkelland Werkt! voorkomen en wordt mogelijke belangenverstrengeling vermeden". 

 

WOT/Top Craft 

Door een aanpassing in de planning van de uitvoering van de transities (zie tabel) is de organisatie 

van TopCraft gedwongen langer op sterkte te blijven functioneren. De oorspronkelijke begroting ging 

uit van een half begrotingsjaar. Tevens gaat Top Craft  minimaal 1 jaar (2014) alle administratieve 

taken op het gebied van de Wsw uit voeren voor de drie nieuwe stichtingen van de deelnemende 

gemeenten.  

Daarnaast is de uitplaatsing van medewerkers van Top Craft naar de verschillende nieuwe SW 

organisaties van de drie gemeenten minder voortvarend verlopen dan gepland.  

 

Divisie Fasering volgens begroting 

2014 (transitieplan 

Mensenwerk) 

Herziene fasering najaar 2013 

Detachering en begeleid 

werken 

1 september 2013 1 januari 2014 

Groen Dinkelland 1 januari 2014 Ongewijzigd 

Groen Oldenzaal en Losser 1 januari 2014 1 april 2014 

Leerwerkbedrijf 1 juli 2014 1 januari 2015 

 

C. Autonome ontwikkelingen 
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Hierdoor zijn de kosten van Top Craft hoger dan oorspronkelijk begroot. Gedurende het jaar is de 

begroting 2014 daarom aangepast. Deze is door het bestuur vastgesteld. De vertraging heeft ook tot 

gevolg dat er nog een begroting 2015 noodzakelijk is om de liquidatie van de organisatie te kunnen 

voltooien. 

 

De financiële effecten op de exploitatie binnen onze begroting zijn in onderstaande tabel verwerkt. 

 
 

Voorziening liquidatie Top Craft 

Een aantal onttrekkingen hebben plaatsgevonden. Met betrekking tot de afvloeiing van personeel is 

sprake van vrijval doordat de onttrekking lager uitviel dan was voorzien. Ons aandeel daarin 

(€ 78.000) kunnen we ten gunste brengen van de algemene reserve. 

 

In de volgende tabel treft u een actualisatie aan van de voorziening. Deze is bijgewerkt tot medio 

september. 

Exploitatiebijdragen Sociale werkvoorziening (Sw)

(bedragen × € 1.000)

jr 2014 jr 2015 *1 jr 2016 *1 jr 2017 *1 jr 2018 *1

begroting 2014

A St. Participatie Dinkelland 68 160 234 234 234

B WOT/Top Craft 331

C Swb Twente 10 10 10 10 10

Totaal begroting 2014 409

najaarsbericht 2014

A St. Participatie Dinkelland 68 160 234 234 234

B WOT/Top Craft

definitieve afrekening 2013 8

herziene begroting 2014 621

waarvan:

-reguliere begroting 454

-frictie 167

begr 2015 WOT/TC 105

Beschut werken *2

C Swb Twente 10 10 10 10 10

Stand najaarsbericht 2014 707

meerkosten Sw 298

*1 Mutaties vanaf de jaarschijf 2015 worden verwerkt in de begroting 2015

*2 De kosten van beschut werken van 2014 zitten in WOT/TC

    De kosten van beschut vanaf 2015 zullen worden opgevangen binnen het sociaal domein
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Herplaatsing niet Wsw personeel 

De maatregelen tot herplaatsing van het niet Wsw-personeel beginnen vruchten af te werken, 

verschillende medewerkers hebben een betrekking elders gevonden. Desondanks blijkt het in de 

huidige economische situatie geen eenvoudige opgave te zijn om alle medewerkers per 1 januari 

2015 ondergebracht te hebben bij andere werkgevers. We moeten er daarom serieus rekening mee 

houden dat een aantal medewerkers per 1 januari 2015 niet zal zijn geplaatst. Dit geeft een extra druk 

op de voorziening. 

 

 

 

 

1) Watertappunten  
 

D1. Watertappunten  

In Nederland zijn steeds meer watertappunten - drinkwatervoorzieningen in de openbare ruimte – te 

vinden. Ze zijn voornamelijk te vinden op drukke plekken in het landelijk gebied, zoals bij wandel- en 

fietsroutes. Daarmee vormen ze mogelijk een aanvulling op het toeristisch-recreatief aanbod. In 2014 

worden de mogelijkheden voor realisatie van watertappunten in Dinkelland onderzocht. 

 

 

 

 

1) Grensovergang Rammelbeek  
2) Verbeteren dienstverlening ondernemers 
3) WIFI in de centra 
4) Art & Spirit 
5) Toerismewaardig maken entrees 
6) Voortgang vastgoedlocaties 
7) Voormalig gemeentehuis Weerselo 
8) Klooster 
9) Leader 

 

Voorziening liquidatie Top Craft Totaal Aandeel

(bedragen × € 1.000) Top Craft Dinkelland

21%

Totaalcijfers WOT/Top Craft

Stand voorziening 1 januari 2014 8.652 1.817

Na 1 jan. afgerekend met WOT (betalingen t.l.v. de voorziening in 2013) 299 63

Tussenstand voorziening 8.353 1.754

onttrekkingen in 2014

- voorziening personeelskosten -430 -90 

- materiële vaste activa -103 -22 

- waardering overige zaken -78 -16 

vrijval afvloeiing personeel *1 -371 -78 

totaal mutaties in 2014 (tot medio september 2014) -982 -206 

Saldo van de voorziening medio september 2014 7.371 1.548

*1 voordeel komt ten gunste van de algemene reserve

D. Raadsfracties 

E. Overige ontwikkelingen 
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E1. Grensovergang Rammelbeek 

Er is reeds een marktconsultatie uitgevoerd. In deze consultatie zijn eigenaars/gebruikers aan de 

grensovergang benaderd en is afgetast of er uitbreidings- en herontwikkelingswensen zijn. Het 

haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden aan de grens, zoals vermeld in het 

collegeprogramma, is daarmee afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van de consultatie wordt 

het bestemmingsplan op deze locatie geactualiseerd. 

 

E2. Verbeteren dienstverlening ondernemers 

Om een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de doelgroep ondernemers te realiseren wordt 

er  samen met de ondernemers bekeken op welke wijze de dienstverlening aan ondernemers (zowel 

regulier als toeristisch) kan worden verbeterd. Daarbij komen aspecten als vergunningverlening, 

regelgeving, noodzaak ondernemersloket, de mogelijke invoering van het Ondernemingsdossier (een 

tool die de regeldruk voor bedrijven vermindert en de uitvoering van toezicht door overheden 

efficiënter inricht) en het Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) in ieder geval aan bod.  

Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld en zal op korte termijn gestart worden met de 

inventarisatie van de huidige bevindingen en wenselijkheden ten aanzien van de dienstverlening aan 

ondernemers. 

 

E3. WIFI in centra  

We voeren een onderzoek uit samen met de plaatselijke ondernemersverenigingen naar de 

haalbaarheid en mogelijk realisatie van een open wifi-netwerk in de verschillende centra. Daarmee 

wordt de aantrekkelijkheid van de centra voor (toeristische-recreatieve) bezoekers verhoogd. Het 

initiatief ligt bij de ondernemers(verenigingen). MKB Denekamp is momenteel met verschillende 

partijen (w.o. de gemeente Dinkelland) bezig met de ontwikkeling van een breed multimedia-concept 

voor het centrum van Denekamp. 

 

E4. Art & Spirit 

Op initiatief van een toeristische ondernemersgroep is in 2013 in samenwerking met de gemeente 

gewerkt aan een toekomstvisie die uiteindelijk moet leiden tot meer toeristische overnachtingen en 

een verhoging van de toeristische bestedingen en werkgelegenheid in het gebied. De lat moet daarbij 

hoger. De ambitie is, meer internationale bezoekers met behoud van de binnenlandse markt. Op basis 

van Art & Spirit is een keuze gemaakt voor een internationaal aantrekkelijk toeristisch profiel voor 

Dinkelland/Noordoost Twente waarmee de positie binnen Twente, Landgoed van Nederland, wordt 

verstevigd. Met verschillende acties op het gebied van landschap en ruimte, accommodaties en 

organisatie wordt het toeristisch product en het toeristische profiel Art & Spirit versterkt. Wij juichen als 

gemeente het ondernemersinitiatief toe. Een aantal initiatieven raakt ook de gemeente. Wij 

ondersteunen waar mogelijk deze initiatieven.  

Inmiddels zijn door de werkgroep Art & Spirit 10-projectinitiatieven ingediend die momenteel verder 

worden uitgewerkt. 

 

E5. Toerismewaardig maken entrees 

We willen dat de toerist het gevoel krijgt dat hij, als hij in één van de kernen van de gemeente 

Dinkelland binnenkomt, in een aantrekkelijk toeristisch gebied komt waar het toeristische 

voorzieningenniveau en de structuur optimaal is. Het project bevindt zich in de ideefase. Eind 2014 

volgt een notitie op welke wijze een vervolg gegeven wordt aan het project. Daarbij wordt ook gekeken 

op welke wijze het toerismewaardig maken van de entrees in samenhang met andere initiatieven 

(poorten Nationaal Landschap) versterkt kan worden en zodoende efficiënter uitgevoerd kan worden 

in 2014. 

 

E6. Voortgang vastgoedlocaties 

Verkoop voormalig afvalbrengpunt 
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Voor de locatie voormalig afvalbrengpunt in Denekamp is medio 2014 de notariële akte gepasseerd. 

De verkoopopbrengst is ontvangen. 

 

Julianaschool 

Deze locatie is in optie bij de woningstichting Mijande. We verwachten eind 2014 een concreet plan 

voor herontwikkeling en de financiële haalbaarheid. 

 

Overige locaties 

De locaties Hopmanstraat en ’t Hoikinck zijn bij een makelaar in de verkoop. In verband met de 

planvorming rond de boerderij Aveskamp en de voormalige gemeentewerf Weerselo gaan deze 

locaties eind 2014 in de reguliere verkoop bij een makelaar. 

 

E7. Voormalig Gemeentehuis Weerselo 

Het voormalige gemeentehuis Weerselo is tot eind 2014 verhuurd aan Mijande Wonen. Er is 

ingestemd met het verzoek van Mijande om het pand mogelijk nog wat langer te gebruiken, in 1
e
 

instantie tot maximaal 1 april 2015. Over een 2
e
 verzoek om het aanvullend te huren tot 1 aug. met 

mogelijke uitloop tot eind 2015 is nog geen formele overeenstemming bereikt. Financieel kan het dus 

betekenen dat de huurinkomsten meerjarig bijgesteld dienen te worden als het pand niet opnieuw 

word verhuurd of wordt verkocht.  

 

E8. Klooster 

Sinds het afhaken van Kondor Wessels heeft het college zich herbezonnen op de herontwikkeling van 

het Klooster. De Raad heeft inmiddels een afwaardering doorgevoerd voor deze locatie. Het college is 

momenteel in gesprek met een drietal gegadigden die samen met de gemeente een nieuwe invulling 

willen geven aan het Klooster, zonder grote ingrepen op het pand zelf. Ook zijn de reeds bepaalde 

uitgangspunten van de raad in stand gebleven en trachten wij naar een recreatieve meerwaarde voor 

Ootmarsum te zoeken. De verwachting is dat we eind 2014 tot een overeenkomst komen met de 

verschillende partijen, waarbij we de geraamde boekwaarde zullen halen. Begin 2015 kan dan 

begonnen worden met de herinrichting van het pand en wordt er voor een deel nog een nadere 

invulling gezocht, namelijk de vleugel gelegen aan de Oostwal. 

 

E9. Leader 

De huidige LEADER-periode loopt in 2015 af. Bij de nieuwe LEADER 3 (Leefbaar Platteland 2015-
2020) wordt aansluiting gezocht bij thema’s als economie, innovatie, duurzame energie en sociale 
cohesie/innovatie. Er bestaat bestuurlijk draagvlak bij de deelnemende overheden. De voorbereiding 
bestaat uit het opstellen van een nieuwe Leaderontwikkelingsstrategie (LOS). De gebieden zijn zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoering, in het voorjaar 2015 zal een nieuwe uitvoeringsorganisatie van 
start gaan. Als cofinanciering is een reservering mogelijk uit € 1 miljoen gebiedsmiddelen NOT. 
 

 
 

 

  

Belangrijkste budgettaire afwijkingen 

Economie en toerisme

(bedragen × € 1.000) jr 2014 jr 2015 jr 2016 jr 2017

Sociale werkvoorziening -298 begr. - -

Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting 2015
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4.4 Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg 

 

De gemeente voert een integraal 

voorwaardenscheppend beleid gericht op het 

behoud en waar mogelijk de verdere ontwikkeling 

van het welzijn van de burgers en hun deelname 

aan het maatschappelijk leven, met bijzondere 

aandacht voor de groepen jeugd en jongeren, 

ouderen en minder validen. De gemeente zet 

zich door middel van een actief beleid in voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, 

jongeren en volwassenen, onder meer door het 

waarborgen van de bereikbaarheid van adequate 

onderwijsvoorzieningen.  
 

 

 

 

1) Incidentele kosten invoering taken Sociaal Domein  
2) Jeugdzorg 

 

C1. Incidentele kosten invoering taken Sociaal Domein 

In oktober is het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar vastgesteld door de gemeenteraad. 

In het beleidsplan zijn wij onder meer ingegaan op het instellen van een innovatiefonds en de kosten 

van herindicatie. Daarnaast stellen wij voor om een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen voor 

incidentele kosten van bedrijfsvoering.  

 

Innovatiefonds 

In het beleidsplan hebben wij voorgesteld om een bedrag van € 150.000 vrij te maken voor het 

instellen van een innovatiefonds. Het fonds is bedoeld voor onder meer het stimuleren van de eigen 

kracht in de verschillende kernen, zoals alternatieven voor dagbesteding e.d. Uit het fonds kan een 

bijdrage verleend worden voor de opstartkosten. Bij de begroting 2015 komen wij terug op de dekking 

van dit bedrag 

 

Herindicering 

In verband met de veranderingen op gebied van het sociaal domein moeten bestaande cliënten 

opnieuw geïndiceerd worden. Omdat de veranderingen voor hulp bij het huishouden op 1 januari 2015 

van kracht worden en de huidige cliënten voor AWBZ voorzieningen en Jeugdhulp voorzieningen, een 

overgangsrecht hebben tot uiterlijk 31 december 2015, hebben wij een knip gemaakt in het 

herindicatieproject. In 2014 de herindicatie van cliënten met indicatie hulp bij huishouden en in de 2
e
 

helft van 2015 de herindicatie van de cliënten die vanuit de AWBZ/Jeugdzorg over komen naar de 

gemeente. De periode tot zomer 2015 willen wij gebruiken om samen met dorpsraden, zorg- en 

welzijnsorganisaties e.d., de mogelijkheden verkennen om de zorg dichter bij de inwoner te brengen, 

met zoveel mogelijk eigen kracht vanuit de kern. 

 

De kosten van herindicatie van de ongeveer 750 cliënten voor hulp bij het huishouden vergt een 

eenmalig bedrag van € 143.000. Zoals bekend heeft het rijk besloten om met ingang van 2016 de 

vergoeding voor huishoudelijke ondersteuning met 40% te verlagen. In verband met de overgang 

bedraagt de korting voor 2015 32%. Ten behoeve van de overgang zullen wij incidentele kosten 

moeten maken voor onder meer de herindicering van alle cliënten. Zoals hiervoor is aangegeven 

zullen deze kosten in 2014 gemaakt worden, dus dat betekent dat wij voor het jaar 2014 voor deze 

kosten dekking moeten zoeken.  

C. Autonome ontwikkelingen 
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Beleidsplan 

Om op 1 januari klaar te zijn voor de nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein, hebben wij 

een beleidsplan opgesteld. De structurele kosten worden gedekt binnen het budget sociaal domein. 

Naast de structurele uitgaven zijn eenmalige uitgaven nodig voor onder meer ICT, communicatie 

richting inwoners en opleidingskosten. In totaal betreft dit een bedrag van € 318.000 voor Dinkelland 

en Tubbergen. Het aandeel van Dinkelland bedraagt op basis van de algemene verdeelsleutel 57% of 

te wel € 181.000. 

 

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende incidentele bedragen benodigd: 

 

Aandeel Dinkelland  in incidentele kosten bedrijfsvoeringplan nieuwe taken 
sociaal domein 

€ 181.000 

Kosten herindicatie cliënten huishoudelijke hulp i.v.m. wijziging per 1 januari 
2015  

€ 143.000 

Totaal € 324.000 

 
De kosten kunnen we dekken doordat we op basis van de analyse van de uitgaven en inkomsten 

sociaal domein 1
e
 halfjaar 2014 een meevaller bij de jaarrekening verwachten van ongeveer 

€ 320.000. Wij stellen dan ook voor om dit bedrag in te zetten voor bovenstaande eenmalige uitgaven. 

 

Voor de dekking van het bedrag voor het innovatiefonds voor 2015 van € 150.000 zullen wij vanuit de 

financiële kaders dekking zoeken binnen het sociaal domein 2015. 

 

C2. Jeugdzorg 

De bestaande netwerkoverleggen binnen de kansstructuur in Dinkelland en het preventief jeugdbeleid 

worden meegenomen bij de (her)inrichting van de interne en externe structuur voor preventie, 

signalering zorg en ondersteuning, die de komende maanden vorm gegeven wordt zodat de 

gemeente per 1 januari 2015 uitvoering kan geven aan de nieuwe taken. De kapstok en 

uitgangspunten voor de inrichting is vastgelegd in het beleidsplan 3D en het bedrijfsvoeringsplan van 

de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. De gemeenteraad wordt in oktober gevraagd om het 

beleidsplan vast te stellen. 

 

De regionale inkoop van de verschillende vormen van zorg voor Jeugd is momenteel in een 

aanbestedingsfase. De regionale kortingspercentages worden in oktober aan de 14 raden ter 

besluitvorming voorgelegd. Tegelijkertijd wordt in oktober de 14 gemeenteraden gevraagd om een 

regionale bevoorschottingssystematiek vast te stellen en een besluit te nemen over de gunning. 

 

Regionaal wordt de Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente (OZJT) financieel, juridisch en inhoudelijk 

verder vorm gegeven onder gastheerschap van de Regio Twente. De 14 gemeenteraden worden in 

oktober gevraagd een besluit te nemen over het aanpassen van de regeling Regio Twente om 

uitvoering te geven aan de nieuwe taken en om een bestuurscommissie voor het OZJT in te stellen. 

De komende maanden zal verder invulling gegeven worden aan het positioneren van de taken die 

onder het OZJT komen te vallen. Met de uitwerking hiervan worden ook de kosten voor de individuele 

gemeenten gespecificeerd. 
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E. Overige ontwikkelingen 

1) Privatisering Dorper Esch 
2) Exploitatie zwembad Dorper Esch 
3) Zwembad de Kuiperberg 
4) Sporthal de Schalm 
5) Verzelfstandiging groot onderhoud sport 
6) Onderwijshuisvesting 
7) Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 
8) Budget crisismaatregelen Dinkelland 
9) Gezond in de stad (GIDS) 
10) Opvang zwerfhonden en –katten 
11) Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen risico 

(CER). 
12) Buurtsportcoach en projecten 
13) Alcohol 
14) Teruggave BTW op de onderhoudskosten sportvelden 
15) DTC ‘07 
16) Kulturhus Weerselo 
17) Gymzaal Lattrop 
18) Mantelzorg 
19) Invoeringskosten decentralisatie jeugd 
20) Afrekening muziekschool 

 
E1. Privatisering Dorper Esch 

Combineren van voorzieningen 

In het Coalitieprogramma Dinkelland 2014-2018 wordt aangegeven dat maatschappelijke 

voorzieningen toekomstbestendig moeten zijn. Het gebruik en de exploitatie van voorzieningen moet 

zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet worden en ook op lange termijn uitvoerbaar blijven. Vanwege 

demografische ontwikkelingen die reeds gaande zijn en de komende jaren verder zullen doorzetten 

zal het gebruik van onze voorzieningen veranderen. Dit zien we terug in alle maatschappelijke 

voorzieningen en in het bijzonder op het gebied van onderwijs en sport. 

 

Gelet op deze ontwikkelingen zien wij een opgave om binnen de kern Denekamp een aantal 

vraagstukken integraal te benaderen. 

 Het  uitblijven van een concrete bieding in het kader van de privatisering van sportcomplex 

Dorper Esch heeft er toe geleid dat het college zelf actief wil werken aan een passende 

voorziening; 

 Op het gebied van onderwijs ligt er een opgave om de huisvesting op termijn te herzien als 

gevolg van demografische ontwikkelingen; 

 Deze demografisch ontwikkelingen zullen ook haar weerslag gaan vinden in het gebruik van 

de binnensportaccommodaties (sporthal Dorper Esch, gymnastiekzaal Veldkamp, sportzaal 

Kerkeres); 

 Het gebruik en de benutting van het Kulturhus Denekamp kan in deze discussie mogelijkerwijs 

op onderdelen als verbindend element functioneren en sterker verankerd worden in de 

samenleving. 

 

We willen borgen dat onze inwoners, nu en in de toekomst, gebruik kunnen maken van de meest 

primaire maatschappelijke voorzieningen zoals in de opdracht beschreven. Ten behoeve van het 

levensvatbaar houden van deze voorzieningen moeten we heel goed kijken naar hoe deze 

voorzieningen nu geëxploiteerd worden en welke onderdelen in de exploitatie onder druk staan. We 

willen mogelijke kansen om deze voorzieningen efficiënter en effectiever te benutten blootleggen. 

 

E. Overige ontwikkelingen 
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Daarom willen we onderzoeken of er een meerwaarde te vinden is in het gebruik en de exploitatie van 

de verbinding tussen onderwijs, binnensport, kulturhus en zwembad binnen Denekamp. 

Doorslaggevend hierin is het feitelijk gebruik (en vooral ook het toekomstig gebruik) als mede de 

demografische ontwikkelingen. 

 

E2. Exploitatie Zwembad Dorper Esch 

 

Naar verwachting zullen de inkomsten voor het jaar 2014 gelijk blijven bij het in de begroting geraamd 

bedrag.  

Er is een stijgende trend te zien in onderhoudskosten als gevolg van veroudering van de 

accommodatie. Op het gebied van legionella-preventie wordt er op dit moment een nieuw registratie 

systeem ingevoerd. De kosten van ca. € 50.000 worden gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. 

 

Onderstaand geven wij u een overzicht van de bezoekersaantal tot en met augustus 2014    

 

 
 

 

 
 



 

Najaarsbericht 2014 gemeente Dinkelland raad 4 november 2014 – pagina 21 

E3. Zwembad de Kuiperberg. 

Ondanks het mooie en langdurige zomerweer heeft de Kuiperberg niet het geprognosticeerde aantal 

van 30.000 bezoekers gehaald. Het aantal bezoekers bleef steken op 28.500.  

Dankzij het lagere energieverbruik en een toename van de losse verkopen in de mooi weer periode 

leidt het lager bezoekersaantal niet tot grote financiële afwijkingen.  

Evenals dat in de voorbije jaren is gebeurd zullen in 2014 alleen die onderhoud- c.q. 

vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd die de veiligheid van het bad waarborgen.  

 

E4. Sporthal De Schalm 

Afgelopen periode hebben er herstelwerkzaamheden aan het dak van sporthal De Schalm 

plaatsgevonden. Door het ontbreken van voldoende afschot in het dakvlak ontstond wateraccumulatie 

met onveilige situaties tot gevolg. De draagconstructie van het dak was niet gedimensioneerd op de 

aanwezige belasting van dak en plafond. Met een steeds toenemende waterbelasting zou dit 

uiteindelijk zelfs leiden tot bezwijken van de constructie. In verband met het spoedeisende karakter en 

het gebruik van de hal zijn de werkzaamheden in juli en augustus uitgevoerd. De kosten ad € 115.000 

worden in 20 jaar afgeschreven. De kapitaallasten ad € 10.000 komen ten laste van de rentestelpost.  

 

E5. Verzelfstandiging groot onderhoud sport 

Naar aanleiding van het amendement van 24 april 2012 heeft uw raad besloten om te komen tot een 

eenmalige financiële bijdrage voor groot onderhoud en vervanging van voetbalvelden en tennisbanen. 

Dit heeft geresulteerd in de notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport, welke op 28 mei 2013 

door uw raad is vastgesteld. Inmiddels is met de voetbalverenigingen SDC’12, KOSC, UD Weerselo, 

DTC ´07 en Saasveldia volledige overeenstemming bereikt. DSVD heeft aangegeven vooralsnog af te 

zien van verzelfstandiging groot onderhoud, hierover zijn we nog in gesprek. RSC heeft aangegeven 

af te zien van verzelfstandiging groot onderhoud. Met RSC is inmiddels overeenstemming bereikt is 

over de nieuwe juridische situatie met betrekking tot het sportpark. Ook met TCO zijn gesprekken 

gaande om te komen tot overdracht in erfpacht en opstal. 

De tennisverenigingen uit de voormalige gemeente Weerselo hebben allen aangegeven in te 

stemmen met de overdracht van groot onderhoud en vervanging. Zij zijn bezig met het oprichten van 

stichtingen, waarna tot overdracht in erfpacht en opstal over kan worden gegaan.  

 

E6. Onderwijshuisvesting 

Op 29 november 2011 heeft uw raad het rapport 'Samen Scholen 2030' vastgesteld. In het rapport 

staat dat de huisvesting in Rossum (De Kerkewei) in 2015/2016 vervangen dient te worden en dat 

twee scholen in de kern Denekamp vervangen dienen te worden in 2020/2021. Wij hebben een 

voorstel inzake de huisvesting in Rossum geaccordeerd. 

Het vastgestelde rapport ‘Samen scholen 2030’ leert dat in het kader van de demografische 

ontwikkeling ook de onderwijshuisvesting in Denekamp op termijn heroverwogen moet worden. 

Concreet gaat het dan om de basisscholen de Veldkamp en de Zevenster met bijbehorende 

gymzalen. Daarnaast speelt in de nabijheid nog de druk op de exploitatie van het Kulturhus in 

Denekamp. Wij willen overwegen of, door een combinatie van voorzieningen met zowel het Kulturhus 

als ook met sportcomplex Dorper Esch de krachten en financiën gebundeld kunnen worden. 

Doelstelling zou dan een efficiënte centrale voorziening moeten zijn met een toekomstbestendige 

exploitatie en minimalisering van de kosten. 

Daarnaast heeft schoolbestuur Konot op 24 juni 2014 een spoedaanvraag ingediend ten behoeve van 

vervanging in verband met acute lekkages aan de CV-leidingen. Met de aanpassing van deze 

leidingen is in totaal € 15.000 gemoeid. Dit budget wordt opgevangen binnen de reserve 

onderwijshuisvesting. 
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E7. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 

De regelingen die onder de BUIG vallen zijn:  

1) Wet Werk en Bijstand (WWB) 

2) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW) 

3) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

(IOAZ) 

4) Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en met name de starters. 

 

Om een indruk te geven over de ontwikkelingen in aantallen van de WWB zijn de gegevens over de 

periode december 2010 tot en met juni 2014 grafisch weergegeven in onderstaande grafiek. 

Uit de grafiek blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden zowel in 2013 als in 2014 toeneemt. Oorzaak 

hiervoor is de economische crisis dit zich vertaald in het aantal uitkeringsgerechtigden. 

 

 
 

E8. Budget crisismaatregelen Dinkelland 

In de programmabegroting is voor de jaren 2014 en 2015 een stelpost van € 150.000 opgenomen 

voor crisismaatregelen. Het doel is om meer mensen aan het werk te helpen en extra aandacht te 

besteden aan jeugd- en ouderenwerkloosheid. In het coalitieprogramma staat dat Dinkelland Werkt! 

de reguliere verbonden partij is om deze doelen te verwezenlijken. 

In een eerder stadium is de stelpost voor een bedrag van € 30.000 verlaagd i.v.m. een subsidie aan 

de praktijkschool Carmel College waardoor de nog vrij aan te wenden stelpost uitkomt op € 120.000. 

Wij stellen voor om voor 2014 de resterende stelpost crisismaatregelen (algemene dekkingsmiddelen) 

in de programmabegroting 2014 onder te brengen bij het programmaveld 4 Ontwikkeling en zorg en 

toe te voegen aan het Participatiebudget. Dit budget gaat het college besteden aan re-integratie van 

mensen op de participatieladder die behoefte hebben aan re-integratiemiddelen om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente behoudt te allen tijde de regie over de besteding van dit 

budget. 

Voor de invulling van de stelpost 2015 van € 150.000 zullen wij indien nodig in de reguliere 

bestuursrapportages van 2015 nader informeren.  

 

E9. Gezond in de stad (GIDS) 

In het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) ontvangen gemeenten met 

wijken met een relatief hoge achterstandsproblematiek GIDS-gelden. Er zijn gelden beschikbaar voor 

de 300 laagst scorende wijken. Eén van deze wijken is gelegen in de gemeente Dinkelland. De 

gemeente Dinkelland ontvangt gedurende vier jaar jaarlijks een bedrag van € 20.000. In de 

meicirculaire 2014 is dit ook benoemd. Er is nog niet bepaald waaraan deze gelden specifiek worden 
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besteed. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld om deze toegekende middelen toe te voegen aan 

programmaveld 4 (ontwikkeling & zorg). Bij tussenrapportages zullen wij u informeren over de 

vorderingen met betrekking tot de inzet van deze middelen. 

 

E10. Opvang zwerfhonden en –katten 

Er is met betrekking tot de opvang van zwerfhonden en –katten een overeenkomst afgesloten met De 

Crull uit Den Ham. Deze overeenkomst eindigt op 1-1-2015. In de overeenkomst is geen bepaling 

opgenomen met betrekking tot verlenging van deze overeenkomst. Wij hebben een traject gestart met 

betrekking tot het afsluiten van een nieuwe overeenkomst (eventueel met een andere aanbieder). 

 

E11. Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen 

risico (CER). 

Landelijk is in de mei circulaire 2014 voor compensatie chronisch zieken en gehandicapten en 

uitvoering van de CER in 2014 een incidenteel budget van € 45 mln. beschikbaar gesteld. De 

compensatie eigen risico wordt in 2014 namelijk al niet meer door het CAK uitgekeerd. Dit in 

tegenstelling tot de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.  

Voor Dinkelland komt de compensatie CER neer op een incidentele uitkering van circa € 80.000. Wij 

zijn voornemens hierop beleid te ontwikkelen en uitvoering aan te geven in 2014. Wij stellen voor om 

een incidenteel budget van € 80.000 beschikbaar te stellen. 

 

E12. Buurtsportcoach en projecten 

Buurtsportcoach  

Het kabinet wil er aan bijdragen dat het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluit op de vraag en 

er meer lokaal maatwerk komt, zodat mensen zelf kunnen beslissen aan welke sport- en 

beweegactiviteit zij willen deelnemen. Er wordt gestuurd op slimme verbindingen tussen sport- en 

beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen. Het doel is om uiteindelijk meer mensen te 

laten sporten en bewegen in de buurt, sportverenigingen te versterken en het leggen van verbindingen 

tussen verschillende sectoren. Met rijksmiddelen wordt de gemeente in staat gesteld om aan deze 

doelstelling te voldoen door middel van de inzet van buurtsportcoaches (of combinatiefunctionaris). De 

gemeente Dinkelland heeft 6,2 FTE toegekend gekregen (€ 124.000). In de regeling wordt in principe 

40% van de salariskosten vergoed. In de gemeente Dinkelland zijn inmiddels buurtsportcoaches 

aangesteld bij Kinderopvang Pardoes, kinderopvang Nijntje Pluis, Fysiotherapie Ootmarsum en SWO 

Dinkelland. 

 

Project Aangepast Sporten 

De Provincie Overijssel heeft een aantal subsidietrajecten gestart in het kader van de WMO. Een van 

deze projecten is Aangepast Sporten. Hiervoor heeft de gemeente Dinkelland zich ingeschreven. Het 

doel is het vergroten van de sportdeelname van mensen met een beperking en het ontwikkelen en 

inzetten van producten en diensten gericht op de sportaanbieders, zorginstellingen en intermediairs 

om de sportmogelijkheden en –participatie van mensen met een beperking te verbeteren. De 

gemeente Dinkelland maakt voor 0,15 FTE gebruik van een buurtsportcoach die op Twentse schaal 

dit project uitvoert (1 FTE – totale projectkosten € 75.000). De jaarlijkse cofinanciering (twee jaar lang) 

van € 3.000 wordt gedekt uit de rijksmiddelen buurtsportcoaches. 

 

Project Actief Betrokken Club 

De Provincie Overijssel heeft een aantal subsidietrajecten gestart in het kader van de WMO. Een van 

deze projecten is Actief Betrokken Club, hiervoor heeft de gemeente Dinkelland zich ingeschreven. 

Het doel is stimuleren en faciliteren van sportverenigingen om binnen hun mogelijkheden en 

afgestemd op de lokale wensen en behoeften in het kader van de WMO, actief een maatschappelijke 

rol te (gaan) vervullen, om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. De 

Provincie Overijssel heeft € 35.000 beschikbaar gesteld binnen dit project. De gemeente stelt een 

cofinanciering beschikbaar vanuit de rijksmiddelen buurtsportcoaches (€ 16.000). 
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In de gemeente Dinkelland zal dit project worden gedraaid door SWO Dinkelland. 

 

E13. Alcohol 

Eerder is aangegeven dat eind 2013 een keten – en hokkenbeleid zou zijn vastgesteld. Dit zou een 

beleidsnota zijn voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. Thans is er nog geen nota 

vastgesteld. De reden hiervoor is dat de te maken afweging c.q. verhouding tussen enerzijds preventie 

en anderzijds handhaving een zeer lastige is. Er is meer tijd nodig om te komen tot een goede 

beleidsnota. In de 1
e
 helft van 2015 komen wij met een beleidsnota. 

 

Op grond van de nieuwe Drank- en Horecawet moet elke gemeente verplicht een preventie- en 

handhavingsplan op te stellen. Eerder is aangegeven dat wij deze in de 1
e
 helft van 2014 aan u 

zouden aanbieden, maar dit hebben wij niet gedaan. Wij willen namelijk aspecten/adviezen uit het 

project Gezonde Slagkracht meenemen bij het opstellen van dit plan. Daarom zal het plan iets later (4
e
 

kwartaal 2014) aan u worden aangeboden.  

 

Het regionale alcoholpreventieproject Happy Fris is in 2012 geëindigd. Dit omdat provinciale middelen 

niet meer voorhanden waren. In 2013 en 2014 is het project op een zeer laag niveau voortgezet met 

alleen een bijdrage van de deelnemende Twente gemeenten (bijdrage van € 0,05 per inwoner), zodat 

onder andere AlcoHalt wel kon worden voortgezet. Wij hebben nemen hieraan ook deel. 

 

Recent is een nieuwe subsidie aanvraag voor (voortzetting van) het project Happy Fris door de 

provincie Overijssel niet gehonoreerd. Thans is nog niet bekend of en zo ja op welke wijze op 

regionaal niveau Happy Fris wordt voorgezet. 

 

E14. Teruggave BTW op de onderhoudskosten sportvelden 

Bij de door de verenigingen in gebruik zijnde sportvelden was tot en met 2012 sprake van verhuur van 

de velden. Dat hield in dat de omzetbelasting op de kosten van het onderhoud van deze velden niet 

compensabel was c.q. niet bij de fiscus tot teruggave kon leiden. 

 

Gelegenheid geven tot sportbeoefening wordt vanaf 1 januari 2002 aangemerkt als een voor de 

omzetbelasting belaste prestatie. Dat houdt in dat je vanaf 2002 over de huur omzetbelasting moest 

betalen en de betaalde btw op de onderhoudskosten van de velden bij de Belastingdienst kan 

terugvragen. Dat zou voor de gemeente leiden tot een flink budgettair voordeel.  

Daarvoor was echter wel vereist dat je als verhuurder alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoert, 

zoals onder meer het kalken van de lijnen op de velden, schoonhouden van de kleedkamers etc.  

Daar kon de gemeente niet aan voldoen en was er daarom geen sprake van het gelegenheid geven 

tot sportbeoefening (en was er dus ook geen sprake van voor de omzetbelasting belaste prestatie). 

  

Het sportbesluit van 27 september 2007 geeft echter een ruimere interpretering aan de vereisten 

waaraan moet worden voldaan om voor de kwalificatie “gelegenheid geven tot sportbeoefening” in 

aanmerking te komen.  

Het is niet meer noodzakelijk dat de “dagelijkse” werkzaamheden (kalken van lijnen, schoonhouden 

kleedkamers, etc.) door de verhuurder worden verricht.  

Dat was voor ons aanleiding om de omzetbelasting op de onderhoudskosten vanaf 2008 bij de 

Belastingdienst terug te vragen. Het in beeld brengen van alle btw op de onderhoud- en 

investeringskosten vraagt de nodige inspanning. Om eind 2013 te voorkomen dat het jaar 2008 buiten 

de vijfjaarstermijn viel hebben wij eind 2013 de belastingdienst gevraagd om uitstel. Voor 1 juli 2014 

moest het verzoek over 2008 binnen zijn. De Belastingdienst gaat akkoord met ons verzoek om 

teruggave. Dit heeft over 2008 al geleid tot een teruggave van bijna € 60.000. Binnenkort krijgen wij 

bericht over de jaren 2009 tot en met 2013. De vermoedelijke teruggave zal ca. € 250.000 euro gaan 

bedragen. 
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E15. DTC ‘07 

DTC’07 wil hun huidige locaties opknappen en hebben ons om een bijdrage gevraagd. Wij hebben het 

voornemen uitgesproken om aan DTC’07 een bijdrage te verstrekken voor het opknappen of 

vervangen van vier kleedkamers en een bijdrage voor privatisering van de gebouwen in Tilligte en 

Lattrop. Hierover zijn we nog in gesprek met het bestuur. 

 

E16. Kulturhus Weerselo 

Het Trefpunt is op 14 maart heropend. Door de verbouw wordt er meer gebruik gemaakt van het 

gebouw, het is uitgegroeid tot een gemeenschapsruimte voor heel Weerselo. Dit project is afgerond. 

 

E17. Gymzaal Lattrop 

Door de geplande verkoop van de voormalige gymzaal in Lattrop is de gymfunctie komen te vervallen. 

Voor het bewegingsonderwijs is een tijdelijke oplossing gevonden in gymvervoer. Het uitstel van de 

investering heeft geleid tot lagere kapitaallasten waarmee in de begroting wel rekening was 

gehouden. Door het vooralsnog tijdelijk organiseren van gymvervoer naar de bewegingslocatie 

ontstaan kosten die kunnen worden opgevangen binnen de geprognotiseerde kapitaallasten.  

Indien de verkoop van de gymzaal Lattrop gerealiseerd is, dient bekeken te worden wat de 

opbrengsten zijn en wat de financiële consequenties zijn op de exploitatie. 

 

E18. Mantelzorg 

Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de 

mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel 

Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd (motie van de leden Van 

der Staaij, Rutte, Otwin Van Dijk, Bergkamp en Dik-Faber). 

Het is de bedoeling dat met deze middelen een merkbare verbetering van de ondersteuning van de 

individuele mantelzorger in de gemeente wordt gerealiseerd. Gemeenten kunnen – rekening houdend 

met de lokale situatie en gebruik makend van de aanwezige kennis en expertise - hierbij eigen 

prioriteiten stellen. Incidenteel wordt een bedrag van € 6 miljoen via een decentralisatie-uitkering aan 

gemeenten ter beschikking gesteld. Voor Dinkelland betekent dit een incidenteel bedrag van € 8.000 

 

E19. Invoeringskosten decentralisatie jeugd 

In de mei circulaire 2014 is aangegeven dat gemeenten extra middelen ontvangen voor de 

invoeringskosten decentralisatie jeugd. Landelijk gaat het om circa € 30 miljoen. De verdeling gebeurt 

op basis van de maatstaven aantal jongeren in een gemeente en een vast bedrag per gemeente.  

Voor Dinkelland betekent dit een incidenteel bedrag van € 59.000. 

 

E20. Afrekening muziekschool: 

In april hebben we de zaken rond de voormalige muziekschool Dinkelland afgewikkeld. In 2011 

hadden we bij de jaarstukken een voordeel opgenomen van € 150.000. Na afwikkeling blijft er per 

saldo een voordeel van € 90.000. 

 

 
  

Belangrijkste budgettaire afwijkingen 

Ontwikkeling en zorg

(bedragen × € 1.000) jr 2014 jr 2015 jr 2016 jr 2017

taakmutatie Mantelzorg -8 - - -

taakmutatie invoering dec. Jeugdzorg -59 - - -

taakmutatie Centrum Jeugd en gezin 9 begr. begr. begr.

taakmutatie Gezond in de stad -20 begr. begr. begr.

tegemoetkoming chronisch gehandicapten -80 - - -

BTW voordeel op sport over 2008 60 - - -
afrekening muziekschool -59 - - -

Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting 2015
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4.5 Programmaveld 5: Leefomgeving 

 

De gemeente voert een actief beleid gericht op 

het waarborgen en waar mogelijk verder 

ontwikkelen van een kwalitatief goede fysieke 

leefomgeving; bestemming, invulling en gebruik 

van de schaarse openbare ruimte vindt op 

verantwoorde en integrale wijze plaats. Behoud 

van waardevolle historische elementen in de 

fysieke leefomgeving vormt een bijzonder 

aandachtspunt. 

 

 

 

 

 

1) Uitvoering Dorpsplan plus Tilligte 
2) Uitvoering Dorpsplan plus Agelo 

 

B1. Uit 

De werkgroep uit Tilligte heeft het projectplan “Tilligte, sociaal en economisch versterkt” bij ons 

ingediend. Hierin worden de plannen toegelicht voor de uitbreiding van de MFA met een 

ontmoetingsruimte, ruimte voor fysiotherapie en een multifunctionele ruimte geschikt voor sport- en 

culturele activiteiten. Daarnaast worden de plannen beschreven voor de verbouwing van de 

bestaande gymzaal tot een bedrijfsverzamelgebouw. Op het moment dat we dit najaarsbericht 

schrijven, beoordelen we dit plan en bekijken we of we hier financieel aan willen bijdragen. Hier komen 

wij bij u op terug. 

 

Het plan voor 2 nieuwe wandelroutes is nog in ontwikkeling. In het najaar 2014 is de eerste gereed 

(Harseveldroute). Dit gebeurt in goed overleg met de Regio Twente, Stichting Edwina van Heek, het 

waterschap en de buren. Daarnaast gaat de werkgroep verder met de voorbereidingen voor de 

tweede route (Wiemselroute).  

 

B2. Uitvoering Dorpsplan plus Agelo 

De beschikbare € 100.000 is nog niet ingezet. In Agelo zijn verschillende werkgroepen actief met de 

onderwerpen uit dorpsplanplus. De ideeën en plannen gaan steeds meer richting uitvoering. Dan 

wordt ook duidelijk waar de middelen voor ingezet gaan worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.  

 

 

 

 

1. Afvalvisie en beleid 
2. Monumentenbeleid 
3. Parkeervoorziening Mr. Mulderstraat 
4. Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012 – 2015 
5. Voorbereidende kosten stortplaats Diepengoor  
6. Dusinksweg 
7. Nordhornsestraat/Eurowerft 
8. Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (Pmjp) 
9. Binnenes  te Ootmarsum 
10. Stadsbeek Ootmarsum 
11. Riolering 
12. Landinrichting Saasveld Gammelke 

B . Majeure projecten 

E. Overige ontwikkelingen 
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E1. Afvalvisie en beleid 

Concessie inzameling grof huishoudelijk afval 

In 2014 start de interne projectgroep “Afvalbeleidsplan” met het uitwerken van voorstellen om te 

komen tot een nieuwe afvalstructuur, waarmee de gestelde doelen bereikt kunnen worden. Nadat 

besluitvorming over het afvalbeleidsplan heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2015, wordt aan de 

nieuwe structuur gewerkt. Wijzigingen hebben betrekking op het brede gebied van de afvalinzameling, 

afvalverwerking en de vermarkting van afvalstoffen c.q. grondstoffen. 

 

Waterloket 

In het kader van de Wet Gemeentelijke Watertaken (2008) zijn gemeenten verplicht om een 

Waterloket in te richten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht ten aanzien van 

afvalwater, hemel- en grondwater. Vanuit het Twents Waternet is afgesproken dat alle gemeenten een 

Waterloket inrichten waar burgers terecht kunnen met vragen op het gebied van water en riolering. Dit 

hoeft geen fysiek loket te zijn. In samenspraak met het Waterschap Vechtstromen is een standaard 

document opgesteld voor het in te richten Waterloket. De Waterloketten voor Dinkelland en Tubbergen 

zijn inmiddels gereed en (nagenoeg*) beschikbaar voor het publiek. 

 

E2. Monumentenbeleid 

De Monumentenraad Dinkelland gaat het 2e halfjaar 2014 bezig met de inventarisatie van kleine 

monumenten. De verkenning tot de mogelijkheid van samenwerking dan wel samenvoeging van de 

Monumentenraad Dinkelland en de Monumentencommissie Tubbergen wordt voortgezet. De 

harmonisatie van monumentenbeleid zal worden voortgezet. 

 

E3. Parkeervoorziening Mr. Mulderstraat  

Project is op enkele details na afgerond, naar verwachting binnen het beschikbaar gestelde budget. 

 

E4. Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012 – 2015 

Weerselerbeek 

Uit de Visie op de Weerselerbeek zijn drie van de onderscheiden deeltrajecten in voorbereiding. De 

bezwaren tegen het traject ter hoogte van de ijsbaan zijn door de rechtbank ongegrond verklaard. Wij 

zijn voornemens dit traject in het najaar van 2014 uit te voeren.  De deeltrajecten de Aanleg – 

Haerstee en langs het Reestman zijn in voorbereiding. Wij verwachten dat deze deeltrajecten in het 

voorjaar van 2015 in uitvoering komen.  

 

Het budget ad € 90.000 wordt zoals eerder gerapporteerd geput uit de gelden die beschikbaar zijn in 

het kader van de gebiedsvisie Noord-Oost Twente.  

 

E5. Voorbereidende kosten stortplaats Diepengoor 

De voormalige stortplaats Diepengoor ligt globaal omsloten door de straten Diepengoor, Achterom, 

Brandlichterweg en Diekmanweg.  

In december 2013 is de gemeente Dinkelland door de provincie Overijssel op de hoogte gebracht van 

de resultaten van een nader bodemonderzoek op de voormalige stortplaats Diepengoor te Denekamp. 

Uit de resultaten bleek dat het niet was uit te sluiten dat er risico’s voor de volksgezondheid aanwezig 

zijn in verband met het aantreffen van verontreinigende componenten en asbest op de stortplaats. Om 

hierin duidelijkheid te krijgen is in april 2014 een tweede fase van nader onderzoek geweest. Hierbij is 

niet alleen op het stort onderzoek verricht, maar ook in de aanliggende tuinen van de woningen aan 

de Diepengoor. Doel was helder te krijgen wat er precies ligt op de stortplaats en de omliggende 

tuinen, maar ook het verkrijgen van een beter inzicht in de omvang van de voormalige stortplaats. Uit 

dit onderzoek is gebleken dat de voormalige stortplaats groter is geweest dan in eerste instantie 

gedacht was. En ook de aard van de vervuiling is dusdanig dat actie noodzakelijk is. In het 

Voorjaarsbericht bent u hiervan op de hoogte gesteld.  
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Om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke risico’s, is er een tweede fase van dit nader 

bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek concludeert de GGD dat er geen risico’s zijn 

op het openbaar gebied van de stort voor de gezondheid van de mensen die er wandelen. Het blijft 

echter onwenselijk dat kinderen in contact kunnen komen met het stortmateriaal.  

 

Vervolg 
Het terrein van de voormalige stortplaats levert geen risico’s op voor de gezondheid van de mensen.  

Momenteel voert de provincie nog een risicobeoordeling uit voor de ecologische risico's. 

Wij geven er niet de voorkeur aan om het terrein in de huidige staat te laten. We willen het 

gezamenlijk met de sanering van de tuinen aanpakken en herinrichten.  

Voordat een aantal varianten wordt uitgewerkt, moeten er nog diverse vooronderzoeken uitgevoerd 

worden (flora fauna, waterhuishouding, hoogte metingen). Ook moet een adviesbureau een 

saneringsplan openstellen en een landschapsarchitect moet de inrichting van het terrein ontwerpen.  

  

De totale kosten voor het vooronderzoek bedragen circa € 40.000. Er is al opdracht gegeven aan een 

adviesbureau om een saneringsplan op te stellen. Wat de uiteindelijke kosten van sanering en 

herinrichting zullen zijn is nog moeilijk te zeggen. De provincie Overijssel heeft in ieder geval 

toegezegd dat we voor de bodemsanering van de stortplaats een subsidie krijgen van € 100.000. De 

totale kosten van sanering en herinrichting zullen vele malen hoger zijn. We proberen via duurzaam 

ontwikkelen Overijssel ook nog een subsidie binnen te krijgen. De overige kosten zal de gemeente zelf 

moeten dragen. 

 

E6. Dusinksweg 

1e fase 

De realisatie van de eerste fase is nagenoeg afgerond, het groen wordt dit najaar aangelegd. Naar 

verwachting blijft op dit budget een bedrag over van ca. € 275.000. Eind 2013 bent u reeds 

geïnformeerd over het mogelijk overschot van € 200.000 op het beschikbaar gestelde krediet. Bij de 

aanleg van de tweede fase  moet te zijner tijd nog wel het nu nog niet uitgevoerde deel van fase 1 

worden gerealiseerd, namelijk het deel tot en met de kruising Timmusweg. Dat kan momenteel nog 

niet worden uitgevoerd vanwege de aanwezigheid van de boerderij op de hoek Dusinksweg-

Timmusweg. 

 

2e fase 

Op welke wijze de tweede fase vorm kan worden gegeven is momenteel in onderzoek. Daarvoor is 

afgelopen zomer een beperkt aanvullend verkeersonderzoek uitgevoerd dat, in samenhang met de 

oorspronkelijke tracéstudie uit 2007, moet leiden tot een nader verkeerskundig advies. Wij verwachten 

u dit najaar meer duidelijkheid te kunnen geven over een oplossingsrichting, procesplanning en 

kostenraming. Op dit moment zijn er nog geen dekkingsmiddelen aangewezen voor de aanleg van de 

2
e
 fase van de Dusinksweg. Eind 2014 zullen wij met een voorstel komen voor de aanpak en 

uitvoering van het 2
e
 deel van de Dusinksweg. 

 

E7. Nordhornsestraat/Eurowerft 

Binnen dit project dient het groen langs de Nordhornsestraat nog te worden uitgevoerd. Hierin is enige 

vertraging ontstaan omdat er eerst overeenstemming met een aanwonende moest worden bereikt. Het 

straatwerk is overigens nog niet volledig uitgevoerd en het straatmeubilair niet allemaal geplaatst. Dit 

omdat de mogelijke bouw van de supermarkt moeten afgewacht. Voorts is er een extra stuk 

rioolvervanging meegenomen in aansluiting op de voorziene rioolvervanging in de Mr. Mulderstraat 

(‘werk met werk maken’). Ook de afgesproken parkeerplaatsen op het parkeerterrein Steunenbrink 

worden gerealiseerd. Dat zal dit najaar geschieden. De momenteel voorziene werkzaamheden kunnen 

binnen het beschikbare budget worden afgerond. 
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E8. Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 

De pMJP projecten zijn begrotingstechnisch verspreid over meerdere programma’s. Gemakshalve 

lichten we deze binnen programma leefomgeving toe. 

 

De eindafrekening van alle pMJP projecten is eind april 2014 door ons vastgesteld.  

Deze stukken inclusief een financieel en inhoudelijk overzicht hebben wij u ter kennis name 

aangeboden. Inmiddels heeft de provincie ook een vaststellingsbeschikking gestuurd. Dus kunnen we 

het gebiedsprogramma pMJP definitief afsluiten.  

 

Van de beschikbare € 2,2 miljoen hebben we ongeveer € 450.000 overgehouden. Dit voordeel gaat 

terug in de reserve majeure projecten ter integrale afweging. 

 

E9. Binnenes te Ootmarsum 

De aanbesteding van de werkzaamheden vind plaats in oktober en de vergunningsprocedure loopt. 

De uitvoering van het herstellen van de Binnenes zal eind 2014 starten en de werkzaamheden zullen 

in het eerste kwartaal van 2015 worden afgerond e.e.a. afhankelijk van weersomstandigheden. 

 

E10. Stadsbeek Ootmarsum 

De aanbesteding voor de stadsbeek heeft in augustus 2014 plaats gevonden en de uitvoering van de 

werkzaamheden zal starten in oktober 2014 en zullen e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden 

eind 2014 zijn afgerond. 

 

E11. Riolering 

De komende jaren staan vooral in het teken van vervangingsinvesteringen in het vrijverval stelsel. 

Het afgelopen voorjaar is ca. 1000m riolering in Denekamp gerelined. Daarnaast zijn 

rioolvervangingen in Denekamp en Ootmarsum uitgevoerd of komen binnenkort in uitvoering. 

Een aantal rioolvervangingen loopt parallel met andere projecten zoals de Stadsbeek en 

Commanderie. 

Dit voorjaar is ook gestart met de renovatie van minigemalen uit de oude Denekampse 

drukrioleringsclusters uit de periode 1985-1990. Renovatie van de grotere gemalen wordt dit najaar 

opgestart.  

 

E12. Landinrichting Saasveld Gammelke 

De voormalige gemeente Weerselo is reeds in 1998 als deelnemende procespartij akkoord gegaan en 

gestart met de landinrichting Saasveld Gammelke. Gezien de looptijd en dynamiek van het proces 

was het vanaf het begin onduidelijk tot welke kosten dit uiteindelijk voor de gemeente Dinkelland 

(destijds Weerselo) zou gaan leiden, reden waarom er in de begroting nimmer een bedrag hiervoor is 

geraamd. In de Jaarstukken 2012 is het landinrichtingsproces voor het eerst als zodanig benoemd in 

Tabel 1 (belangrijkste financiële risico’s) met een indicatiebedrag van € 750.000. 

 

Nu blijkt dat die kosten (i.c. grondkosten wegen en fietspaden, inrichtingskosten en 

afhandelingskosten) voor Dinkelland op basis van de Lijst Geldelijke Regelingen (LGR) moeten 

worden geraamd op circa € 370.000. Naar verwachting zullen aktes en facturen voor het grootste deel 

in 2014 plaatsvinden c.q. in rekening worden gebracht. We zijn genoodzaakt het gehele bedrag als 

verlies te nemen in 2014. In de het voorjaarsbericht 2015 zullen wij u informeren over de transacties 

en de financiële effecten daarvan. 

 

 
  

Belangrijkste budgettaire afwijkingen 

Leefomgeving

(bedragen × € 1.000) jr 2014 jr 2015 jr 2016 jr 2017

Landinrichting Saasveld Gammelke -370 - - -
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4.6 Programmaveld 6: Mobiliteit 

 

De gemeente draagt, waar nodig in nauwe 

samenspraak met andere overheden, zorg voor 

het handhaven en verder ontwikkelen van een 

voldoende adequate en veilige 

wegeninfrastructuur aansluitend bij de 

mobiliteitsbehoeften van de burger; ten behoeve 

van het waarborgen van kwantitatief en 

kwalitatief voldoende openbaar 

vervoersvoorzieningen voert de gemeente een 

voorwaardenscheppend beleid. 
 

 

 

 

 

1. Rondweg Weerselo 
2. Centrum Weerselo 
3. Verkeer en Verkeersveiligheid 
4. Regiotaxi 
5. Dorpsplein Saasveld 

 

E1. Rondweg Weerselo 

Met de behandeling van het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof komt de uitweg in zicht 

voor de huidige impasse waarin het project rondweg zich bevindt. Concreet verwachten wij dat wij dit 

najaar samen met de provincie het project verder kunnen uitwerken en volgend voorjaar een 

bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. 

 

E2. Centrum Weerselo 

Wij verwachten dit najaar tot overeenstemming te komen met betrokken partijen over de realisering 

van het centrumplan. Op basis daarvan kan het bestemmingsplan worden herzien en het bouwplan 

worden uitgewerkt. Afhankelijk van de termijn waarbinnen het bestemmingsplan onherroepelijk is kan 

in het najaar van 2015 of het voorjaar van 2016 worden gestart met de bouw. 

 

E3. Verkeer en Verkeersveiligheid 

Het onderzoek naar de verkeersveiligheid voor fietsers (“Beleidsimpuls fietsverkeer”) is gestart en zal 

naar verwachting in 2015 afgerond kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek 

zullen maatregelen worden voorgesteld. 

Provincie Overijssel heeft haar besluitvorming over de optimalisatie van de kruising bij Frans op den 

Bult vooralsnog uitgesteld. Omdat het zogeheten “no-regret” maatregelen betreffen, die ook in het 

algemeen belangrijk zijn voor de bereikbaarheid in Twente, is de verwachting dat het onderwerp nog 

wel weer actueel wordt. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu heeft ten aanzien van het Programma Hoogfrequent 

Spoor/Goederenvervoer Oost-Nederland (PHS) besloten dat goederentreinen in de toekomst via 

Deventer gaan rijden en daarna de route via Hengelo en Oldenzaal kiezen als zij richting Duitsland 

gaan. Daarnaast heeft zij het besluit genomen om tot 2020 geen tweede fase voor de MER voor PHS 

op te stellen. In de praktijk betekent dit dat er tot 2020 geen maatregelen aan en rond de spoorlijn 

worden getroffen vanwege PHS, omdat er naar verwachting weinig extra goederentreinen zullen gaan 

rijden tot die tijd. Er wordt in de loop van 2016-2021 wel gewerkt aan een 3e spoor voor de Betuwelijn 

en dat betekent dat gedurende bepaalde periodes wel extra goederentreinen via andere bestaande 

routes gaan rijden, waaronder de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal. Overleg hierover zal in groter verband 

in en buiten Twente plaatsvinden.    

E. Overige ontwikkelingen 
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E4. Regiotaxi 

De regio Twente  voert het beheer, inkoop en aanbesteding van de regiotaxi voor het onderdeel Wmo 

als Openbaar Vervoer uit namens de Twentse gemeenten.  

In het Najaarsbericht 2013 hebben wij bij u aangegeven dat er sprake is van een verwachtte 

overschrijding met name op het onderdeel Wmo vervoersvoorziening onderdeel regio taxi. Uit 

onderzoek is gebleken dat er sinds 2011 sprake is van een toename in kosten echter aanpassing van 

het budget heeft niet plaatsgevonden. Oorzaken hiervoor zijn een groeiende doelgroep ouderen en 

een toename van gebruik van de regiotaxi.  

Daarnaast is er sprake van een hoger aantal lange ritten en meer ritten. Voor 2014 bedraagt het tekort 

circa € 130.000 ten opzichte van een totaal geraamd budget van € 441.707 (Wmo-

vervoersvoorziening/regiotaxi en busdiensten/regiotaxi). 

Op de post WMO-vervoersvoorzieningen onderdeel WMO voorzieningen valt door nieuw beleid op 

o.a. rolstoelen jaarlijks een budget vrij van ca. € 130.000. In 2014 en ook voor volgende jaren zal dit 

budget worden afgeraamd ten behoeve van de kosten op WMO vervoersvoorzieningen onderdeel 

regiotaxi. 

 

E5. Dorpsplein Saasveld 

Het LEADER project voor de inrichting van een sfeervol dorpsplein in Saasveld is uitgevoerd en 

financieel afgerond binnen het gestelde krediet. 

Dit project was een samenwerkingsverband met de Provincie Overijssel, gemeente Dinkelland, 

Leadergroep N.O. Twente, dorpsraad Saasveld, Stichting Kerkeiland en Bruins Horeca. 

Tot ieders tevredenheid zijn de doelstellingen gerealiseerd in een constructieve samenwerking tussen 

samenleving en overheid.  
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4.7 Programmaveld 7: Burger en bestuur 

 

De uitgangspunten openheid, toegankelijkheid, 

bekwaamheid, betrouwbaarheid en integriteit 

staan in het handelen van de gemeente centraal. 

Er wordt voortdurend gestreefd naar een 

optimale dienstverlening aan de burger, een 

efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en een 

structureel evenwichtige financiële huishouding. 

 

 
 

 

 

 

 

1. Dienstverlening 
 

A1. Dienstverlening 

In de begroting 2014 hebben we u gemeld dat een belangrijke voorwaarde voor het digitaliseren van 

onze dienstverlening het harmoniseren van het applicatielandschap van Noaberkracht is. Voor deze 

harmonisatie wordt in 2014 een belangrijke stap gezet door de aanbesteding voor het logische cluster 

van basisapplicaties. Deze aanbesteding is doorlopen. Momenteel vinden de afrondende gesprekken 

plaats. De verwachting is dat de implementatie van deze basisapplicaties dit najaar kan starten. 

 

Het internet heeft een nieuwe dimensie aan dienstverlening en winkelen toegevoegd: bereikbaar 

wanneer het je uit komt en aan de deur bezorgd. Op dit vlak kan de gemeentelijke dienstverlening nog 

een aantal belangrijke slagen maken. Wij streven naar zo kort mogelijke doorlooptijden.  

 

Vanuit deze filosofie zijn wij van mening dat zoveel mogelijk zaken digitaal geregeld moeten kunnen 

worden. Daar waar dat niet kan, komen wij zoveel mogelijk op afspraak bij de mensen thuis. Zo willen 

we werken aan het thuis afleveren van het paspoort en de WMO- intake gesprekken vinden zoveel 

mogelijk “aan de keukentafel” plaats. Ook op dit vlak verwachten wij veel van het 

Noaberkrachtwerken.  

 

 

 

1. Hogere compensatie van btw op kosten bedrijfsvoering 
2. Regionale samenwerking 
3. Harmonisatie rechtspositie bestuur 

 

C1. Hogere compensatie van btw op kosten bedrijfsvoering  

Sinds de invoering van het btw compensatiefonds hebben gemeenten te maken met het feit dat de 

btw niet op alle kosten compensabel is. Zo is de btw op de kosten van bedrijfsvoering (kosten 

automatisering/kosten huisvesting etc.) voor slechts 90% compensabel. Een herijking op de 

verhaalbaarheid van de btw op de bedrijfsvoeringskosten heeft geleid tot een wijziging van dit 

percentage. Het deel van de btw dat compensabel is, is nu vastgesteld op 98,1%. Met de 

Belastingdienst is hier overeenstemming over bereikt. Dit leidt tot een structureel voordeel tussen de 

A. Collegeprogramma 

C. Autonome ontwikkelingen 



 

Najaarsbericht 2014 gemeente Dinkelland raad 4 november 2014 – pagina 33 

€ 45,000 en € 55.000 euro. De Belastingdienst heeft met terugwerkende kracht (vanaf 2008) het 

verzoek om bijstelling van het percentage gehonoreerd. Dit heeft geleid tot een éénmalig voordeel van 

ruim € 253.000. Dit is ten dele een tegemoetkoming aan onze eerder gemaakte bezwaren. 

 

Het hiervoor genoemde structurele voordeel tussen de € 45.000 en € 55.000 wordt vooralsnog 

aangewend ter dekking van btw druk op de ambtelijke loonkosten.  

 

C2. Regionale samenwerking 

Heroriëntatie Twentse samenwerking 

Wij zetten in op een slanke regio Twente die zich als verlengd lokaal bestuur richt op een efficiënte en 

effectieve uitvoering van haar kerntaken. Verdere Twente brede samenwerking zien wij vooral in de 

sfeer van afstemming van en overleg over taken die in eerste aanleg aan gemeentes zijn toebedeeld. 

 

In november verwachten wij vanuit de Regio Twente initiatieven. Deze initiatieven worden beoordeeld 

aan de hand van de teksten in coalitieakkoord en -programma.  

 

C3. Harmonisatie rechtspositie bestuur 

Ministerie van Binnenlandse Zaken kondigt een wijziging aan van de onkostenvergoeding voor de 

burgemeester, wethouders en raadsleden. Deze onkostenvergoeding wordt gelijkgetrokken voor alle 

bestuurders ongeacht gemeentegrootte. Voor de bestuurders van kleinere gemeenten en met name 

raadsleden betekent dit een duidelijke verhoging van deze vergoeding. 

Daarnaast wordt de vergoeding voor ziektekosten gebruteerd en gaat deze aanvullend ook gelden 

voor commissieleden. 

De wijziging gaat in per 1 juli 2014. Voor Dinkelland is de hogere last in 2014 € 27.000. 

Dit betekent met ingang van 2015 een structurele verhoging van de lasten van € 54.000, dit is al in de 

begroting 2015 opgenomen.  

 

 

 

 

1) Verkiezingen 

 
E1. Verkiezingen 

In 2014 zijn er 2 verkiezingsronden geweest 

 Maart 2014 gemeenteraad 

 Mei 2014 Europees parlement 
 

De middelen hebben we herverdeeld over de juiste verkiezingsjaren. 

 

 
 
  

Belangrijkste budgettaire afwijkingen 

Burger en bestuur

(bedragen × € 1.000) jr 2014 jr 2015 jr 2016 jr 2017

Correctie verkiezingsjaar -28 begr. - -

Harmonisatie rechtspositie bestuur -27 - - -

Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting 2015

E. Overige ontwikkelingen 
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5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 
Algemene uitkering 

In juni bent u door middel van de kaderbrief 2015 geïnformeerd over de toen bekende stand van 

zaken inclusief het deelfonds sociaal domein. 

 

Meicirculaire 2014 

Jaarlijks informeert het Rijk de gemeenten, door middel van de diverse circulaires, over de 

ontwikkelingen van het Gemeentefonds en de daarmee samenhangende algemene uitkering. De 

meicirculaire is voor gemeenten belangrijk als basis voor de begroting 2014.  

In de meicirculaire worden de ontwikkelingen geschetst waarop de Algemene Uitkering (AU) uit het 

Gemeentefonds is gebaseerd. De ontwikkelingen vanaf 2015 worden opgenomen in de 

programmabegroting 2015 en meerjarenramingen. 

 

De meicirculaire 2014 wordt aangemerkt als één van de belangrijkste van de afgelopen decennia. De 

nieuwe raadsperiode wordt gekenmerkt door grote uitdagingen en vanaf 2015 met nieuwe 

verantwoordelijkheden op het terrein van zorg, jeugd en participatie. Dit vraagt van zowel gemeenten 

als het Rijk grote inspanningen. Over de gevolgen van de meicirculaire 2014 bent u door middel van 

de kaderbrief 2015 geïnformeerd.  

 

De effecten van de meicirculaire 2014 zijn in onderstaande tabel als volgt samengevat: 

Effect op inkomsten ( Algemene uitkering) jr 2014   

Stand dec.circ.2013 excl. deelfonds 20.696.209 

Stand mei circulaire 2014 excl. deelfonds 20.821.940 

Verschil mei circ 2014 t.o.v. dec circ 2013 excl. Deelfonds 

sociaal domein 

125.731 

Mantelzorg  8.446  

Gezond in de stad (DU)  20.000  

Centra voor jeugd en gezin (DU)  -8.511  

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU)  59.117  

Totaal effect op uitgaven excl. Deelfonds sociaal domein  79.052  

Netto effect op begroting 2014 e.v. excl. Sociaal domein voor 

mutaties egal.res.AU 

46.679 

  

Mutaties egalisatie reserve n.a.v. mei circulaire 2014* 46.000 

Netto effect op begroting 2014 e.v. excl. Sociaal domein na 

mutaties egal.res.AU 

679 

 

Mutatie egalisatie reserve algemene uitkering 

Het per saldo netto voordelig effect op de begroting 2014 wordt conform het doel van de reserve 

toegevoegd. Het gaat hierbij om een afgerond bedrag van € 46.000 waardoor het netto effect op de 

begroting 2014 nihil is. 

 

Septembercirculaire 2014 

De uitkomsten van de septembercirculaire maken formeel geen onderdeel uit van de financiële kaders 

voor de begroting 2015. Opnemen van de effecten van de septembercirculaire is op basis van de 

planning niet mogelijk. Dit omdat de 2e bestuursrapportage een behandeling in de raad heeft voor de 

behandeling van de begroting 2015. De effecten van de septembercirculaire 2014 worden op korte 

termijn geanalyseerd. Wij stellen voor om u via een raadsbrief te informeren over de effecten in 

hoofdlijnen van de septembercirculaire 2014. 
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Correctie voorgenomen begrotingsmaatregelen 2012-2014 

In de begrotingen van de afgelopen jaren is telkens geanticipeerd op de decentralisaties van het Rijk. 

Daarnaast is in de programmabegroting 2014 een bedrag opgenomen als dividendcompensatie 

Essent. Nu de decentralisaties concreter zijn ingevuld kunnen we deze begrotingsmaatregelen van 

totaal € 379.000 terugdraaien. In dit najaarsbericht is deze correctie verwerkt voor de jaarschijf 2014. 

In de programmabegroting 2015 zijn deze maatregelen meerjarig teruggedraaid. 

 

 
 

 
  

Belangrijkste budgettaire afwijkingen 

Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen × € 1.000) jr 2014 jr 2015 jr 2016 jr 2017

Algemene uitkering 62 begr. begr. begr.

BTW voordeel bijstelling mengpercentage 253 - - -

Corr. voorgenomen begrotingsmaatregelen 379 begr. begr. begr.

Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting 2015. Deze betreffen de netto

effecten van de meicirculaire 2014 (inclusief de mutaties op de egalisatiereserve)
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6. Bijlage Begrotingswijziging per programma 

  

wonen 2014 110 -96 0 0 -206 

2015 begr. begr. begr. begr. begr.

2016 begr. begr. begr. begr. begr.

2017 begr. begr. begr. begr. begr.

2018 begr. begr. begr. begr. begr.

veiligheid 2014 41 122 0 0 81

2015 begr. begr. begr. begr. begr.

2016 begr. begr. begr. begr. begr.

2017 begr. begr. begr. begr. begr.

2018 begr. begr. begr. begr. begr.

economie en toerisme 2014 254 494 386 -44 -190 

2015 begr. begr. begr. begr. begr.

2016 begr. begr. begr. begr. begr.

2017 begr. begr. begr. begr. begr.

2018 begr. begr. begr. begr. begr.

ontwikkeling en zorg 2014 -22 55 0 -407 -330 

2015 begr. begr. begr. begr. begr.

2016 begr. begr. begr. begr. begr.

2017 begr. begr. begr. begr. begr.

2018 begr. begr. begr. begr. begr.

leefomgeving 2014 395 337 13 -307 -378 

2015 begr. begr. begr. begr. begr.

2016 begr. begr. begr. begr. begr.

2017 begr. begr. begr. begr. begr.

2018 begr. begr. begr. begr. begr.

mobiliteit 2014 -500 0 0 -500 0

2015 begr. begr. begr. begr. begr.

2016 begr. begr. begr. begr. begr.

2017 begr. begr. begr. begr. begr.

2018 begr. begr. begr. begr. begr.

burger en bestuur 2014 69 0 0 0 -69 

2015 begr. begr. begr. begr. begr.

2016 begr. begr. begr. begr. begr.

2017 begr. begr. begr. begr. begr.

2018 begr. begr. begr. begr. begr.

algemene dekking 2014 -201 591 835 789 746

2015 begr. begr. begr. begr. begr.

2016 begr. begr. begr. begr. begr.

2017 begr. begr. begr. begr. begr.

2018 begr. begr. begr. begr. begr.

Totaal 2014 146 1.502 1.234 -469 -347 

Totaal 2015 begr. begr. begr. begr. begr.

Totaal 2016 begr. begr. begr. begr. begr.

Totaal 2017 begr. begr. begr. begr. begr.

Totaal 2018 begr. begr. begr. begr. begr.
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7591 MA Denekamp 
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