Voorwoord
Met gepaste trots mag ik u de begroting 2015 van de gemeente Dinkelland presenteren. De Franse
politicus Emile de Giaridin zei het al: “Regeren is vooruitzien”. Het is niet voor niets dat het
coalitieprogramma 2014-2018 “Nieuw Perspectief” ook met deze woorden opent. Door vooruit te zien,
kunnen we inspelen op de samenstelling, omvang en behoeften van onze samenleving, die steeds
sterk blijft veranderen.
Deze veranderingen gaan door en hebben grote gevolgen. Zo winkelen steeds meer mensen online
en gaan zij daardoor minder vaak naar de kernen om te winkelen. Het aantal agrarische bedrijven
neemt af. En dat heeft gevolgen voor boerenerven en agrarische bebouwing. De bevolkingskrimp
heeft gevolgen voor verenigingen en voorzieningen, net als de vergrijzing die ook nog invloed heeft op
de zorgbehoefte van onze gemeenschap. Onze samenleving staat, kort gezegd, voor grote
uitdagingen. Als we vooruit kijken, dan zien we dat de overheid zoals we die altijd hebben gekend,
hier geen solide oplossing kan bieden. De samenleving vraagt een andere overheid. En de
teruglopende overheidsfinanciën vragen van de overheid creativiteit, daadkracht en moed. In dit licht
willen we in 2015, naast de transformatie van het sociale domein als gevolg van de nieuwe zorgtaken,
ook starten met een brede heroriëntatie op de maatschappelijke voorzieningen en de gemeentelijke
rol ten aanzien van deze voorzieningen
Drie decentralisaties
Dat geldt ook (en misschien wel vooral) bij de nieuwe taken waarvoor gemeenten vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk zijn: de Participatiewet, onderdelen uit de AWBZ en de jeugdzorg. Gemeenten zijn
daarmee straks verantwoordelijk voor de hele (niet-medische) ondersteuning aan inwoners.
Gemeenten staan dicht bij hun inwoners en kunnen daarom beter van betekenis zijn voor inwoners.
We hebben ons afgelopen jaar goed voorbereid op de nieuwe taken. We streven ernaar dat iedereen
zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. We richten de nieuwe zorgtaken op een efficiënte en
effectieve manier in. We leveren maatwerk: dichtbij onze inwoners en passend bij de schaal van
Dinkelland. We zien dat het noaberschap, dat zo kenmerkend is voor onze gemeenschap, kan
bijdragen aan oplossingen voor de toenemende zorgvraag. We zien volop kansen, maar zijn ons
tegelijkertijd bewust van de risico’s en uitdagingen die op onze gemeenschap afkomen.
Programmamanagement
Ook de gemeente Dinkelland verandert. Dat ziet u o.a. aan de opzet van begroting 2015. In 2013
startten wij met de gemeenteraad en een speciale raadswerkgroep een verbetertraject om te komen
tot P&C cyclus die toekomstbestendig is en de raad nog beter in staat stelt om kaders te stellen. Ook
zijn wij gestart met programmamanagement om samenhang te bereiken en prioriteiten te stellen. Zo
weten we zeker dat we projecten en activiteiten effectief uitvoeren. Deze veranderingen zijn nu voor
de eerste keer volledig vertaald in de begroting. Bevatte de vorige begroting nog een bijlage met een
voorbeeldprogramma, de cyclus 2015 biedt als eerste product de begroting voor 2015. De
programma’s sluiten overigens aan bij het coalitieprogramma ‘Nieuw Perspectief”. In deze nieuwe
opzet van de begroting introduceren we indicatoren om doelstellingen te toetsen. Indicatoren hebben
een signalerende functie en geven een mate van kwaliteit aan. Doel is te leren van deze indicatoren.
Overigens blijft het hier niet bij. We werken aan een begrotings-app zodat we actuele informatie op
maat kunnen bieden, inspelend op de behoefte van de gebruiker.
Meerjarig perspectief
Hoewel de economie de eerste tekenen van herstel vertoont, staan de begroting voor 2015 en
meerjarenbegroting 2016-2018 nog sterk in het teken van ombuigen en bezuinigen. De effecten van
rijksmaatregelen en van het economische zware weer van de afgelopen jaren, zijn nog steeds sterk
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voelbaar. Daarnaast gaan de decentralisaties van rijkstaken gepaard met aanzienlijke kortingen. Om
een financieel gezonde toekomst te waarborgen, moeten we de taken uitvoeren binnen het budget dat
daarvoor beschikbaar is. Uitgangspunt blijft voor ons een structureel sluitende begroting. Wij zijn dan
ook blij en trots u een begroting te kunnen aanbieden die op termijn structureel sluit. Het is ons zelfs
gelukt om financiële ruimte te vinden om de hondenbelasting met ingang van het jaar 2016 af te
schaffen en om verdere deregulering binnen de vergunningverlening door te voeren. Door een
verlaging van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht hebben we de stijging van de lokale lasten
zoveel mogelijk weten te beperken.
Het is voor ons en u als raad een uitdaging om de gemeente de komende jaren sociaal, economisch
en financieel gezond te houden. Om dat te realiseren willen we, uitgaande van de kracht in onze eigen
samenleving, bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid tonen. We willen “Nieuw Perspectief”
bieden en een overheid die midden in de samenleving staat en creatieve initiatieven met draagvlak
omarmt en ondersteunt.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland,
Alfons Steggink
Wethouder Financiën
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1. Inleiding
Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag worden verwachtingen uitgesproken voor de
praktijk van morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten. Om
deze keuzes op een verantwoorde manier te kunnen doen is het van belang een goed (in)zicht te
hebben in de gemeentelijke financiën. Zeker nu de gemeenten worden geconfronteerd met een (forse)
toename van het takenpakket op het gebied van zorg en welzijn. De totale omvang van de
gemeentebegroting neemt hierdoor toe met een structureel bedrag van € 8,4 miljoen (jeugdzorg en
Delen van de AWBZ).
In deze programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2013
en de ervaringen opgedaan in de eerste helft van het lopende boekjaar 2014. Daarnaast is er zoveel
mogelijk rekening gehouden met de bekende ontwikkelingen op het gebied van de drie
decentralisaties en de landelijke bezuinigingen. Daarnaast worden we geconfronteerd met de
zogenaamde “na-ijleffecten” van de economische recessie. Zo laat het aantal mensen dat een beroep
doet op de bijstand een stijging zien.
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2. Vaststelling programmabegroting
De raad van de gemeente Dinkelland dient de programmabegroting 2015 als geheel vast te stellen.
Daarmee autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders tot het doen van de in de
programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van
opgenomen opbrengsten.
Tevens geeft de raad door vaststelling opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om
de opgenomen programmavelden, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te
voeren. Door tussentijdse rapportages middels voor- en najaarsbericht en de jaarstukken vindt de
verantwoording plaats.
De raad van de gemeente Dinkelland;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014;
gelet op de Gemeentewet;
Besluit:
De programmabegroting 2015 vast te stellen het geen inhoudt dat wordt ingestemd met:
1) De mutaties en de analyse zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.3 en deze mee te nemen in
het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
2) Het (ontstaan van het) herziene meerjarige saldo zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.5;
3) In te stemmen met de ombuigingsvoorstellen zoals beschreven en toegelicht in paragraaf 3.6;
4) De onttrekking van het begrotingstekort van de jaarschijf 2015 en 2016 aan de Algemene reserve
van respectievelijk € 460.000 en € 450.000;
5) De mutaties in de reserves zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.7;
6) De inhoudelijke beschrijving van de programma's zoals beschreven in hoofdstuk 4;
7) De inhoudelijke beschrijving van het hoofdstuk 5 algemene dekkingsmiddelen;
8) De inhoud van de paragrafen zoals opgenomen in hoofdstuk 7;
9) De meerjarenramingen 2016–2018 vast te stellen;
10) De tarieven:
 onroerende zaakbelasting dusdanig te verhogen dat een gewenste meeropbrengst van 2%
ontstaat;
 afvalstoffenheffing te verlagen met 2,75%;
 rioolheffingen te indexeren met 4% (inclusief 2% inflatiecorrectie);
 reinigingsrechten te verlagen met 2,75%;
 hondenbelasting te indexeren met 2%;
 forensenbelasting te indexeren met 2%;
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 11 november 2014.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier
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3. Van Kaderbrief naar begroting 2015 (-2018)
3.1. Opbouw van het hoofdstuk
Om een gestructureerd beeld te geven van de opbouw en het verloop van het meerjarige saldo wordt
onderstaande opzet gevolgd:
In paragraaf 3 wordt het beeld geschetst van het ontstaan van het begrotingssaldo. Ook worden de
mutaties, betrekking hebbend op de uitvoering het bestaande beleid of reeds eerdere besluitvorming,
in deze paragraaf behandeld. In paragraaf 4 staan we stil bij een aantal specifieke mutaties. Deze
specifieke mutaties hebben niet in alle gevallen financiële consequenties maar herbergen wel een
aantal mogelijke risico’s of zijn in politiek-bestuurlijke zin dermate relevant dat ze een nadere
toelichting behoeven.
In paragraaf 5 treft u het herziene meerjarige saldo aan en de aansluiting met de meerjarige saldi uit
de kaderbrief 2015.
In paragraaf 6 treft u onze voorstellen aan voor wat betreft de heroverwegingen en ombuigingen om te
komen tot een sluitende (meerjaren)begroting.
Tot slot geven we in paragraaf 7 een overzicht van de financiële positie en de stand van zaken van de
(belangrijkste) reserves.

3.2. Saldo Kaderbrief
Uitgaande van deze basis laat de programmabegroting 2015 e.v. een meerjarig tekort zien. Dit heeft
ons doen besluiten tot een brede heroverwegings- en ombuigingsoperatie. Onze voorstellen
hieromtrent treft u aan in paragraaf 7 van dit hoofdstuk.
Uitgangspunt punt voor ons is en blijft immers een meerjarig sluitende begroting. Om dit te
onderstrepen hebben we in het coalitieprogramma “nieuw perspectief” uitdrukkelijk uitgesproken dat
we willen werken met een structureel sluitende gemeentelijke begroting. Dit betekent dat structurele
uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten.
Zoals u van ons gewend bent zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting
bij het laatst vastgestelde document. Voor de programmabegroting 2015 betekent dit dat we
aansluiting zoeken bij de kaderbrief 2015.
Het meerjarig saldo uit de kaderbrief ziet er als volgt uit:
saldo kaderbrief
Meerjarenbegroting 2015-2018 als basis voor de begroting 2015

2015
-487

2016
-220
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2017
-196

2018
75

3.3. Mutaties

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mutaties
verhoging bijdrage Regio Twente
lagere opbrengst toeristenbelasting
lagere storting toeristisch ondernemersfonds
bijstandsontvangers - uitkeringskosten
bijstandsontvangers - uitvoeringskosten
kostendekkende legesinkomsten WABO
Hogere bijdrage Top Craft
hogere kosten slootmaaisel
taakstelling BUMA
voordeel kapitaallasten
uitbreiding 0,6 wethouder
afschaffen hondenbelasting
Hogere OZB opbrengsten
nieuw beleid
Inzetten stelpost crisismaatregelen
Totaal mutaties

2015
-20
-75
51
-150
-114
-230
0
-55
-237
119
-53
0
35
0
100
-629

2016
-20
-100
51
-100
-114
-230
0
-55
-239
84
-53
-157
35
0
0
-898

2017
-20
-100
51
-50
-96
-230
0
-55
-244
127
-53
-160
35
0
0
-795

2018
-20
-100
51
0
-78
-230
0
-55
-244
-72
-53
-163
35
0
0
-929

Ad. 1 Gemeentelijke bijdragen verbonden partijen
Jaarlijks moeten vóór 15 juli de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) worden
vastgesteld. Hiervoor hebben de deelnemende gemeenten tot eind juni het recht om een zienswijze
op de begrotingen van deze GR’s in te dienen. Dit heeft de gemeente Dinkelland dan ook gedaan
voor de begrotingen van de Regio Twente en de Veiligheids Regio Twente (VRT).
Met het instemmen met de begroting 2015 van de Regio Twente betekent dit een hogere structurele
gemeentelijke bijdrage van € 20.000 per jaar. Inzake de begroting 2015 van de VRT heeft uw raad
een zienswijze ingediend waarin opgenomen is dat de gemeentelijke bijdrage in 2015 niet verhoogd
mocht worden. Deze zienswijze is door het Algemeen Bestuur van de VRT overgenomen en heeft
geleid tot het uitgangspunt gemeentelijke bijdrage 2015 is gelijk aan gemeentelijke bijdrage 2014.
Ad. 2 en 3 Lagere opbrengst toeristenbelasting en afdracht toeristisch ondernemersfonds.
De tarieven toeristenbelasting zijn sinds 2012 geherstructureerd en aanmerkelijk verhoogd. In
combinatie met een verwachte stijging van het aantal overnachtingen zijn daardoor voor 2014, 2015
en 2016 extra opbrengsten geraamd. De verwachte stijging van het aantal overnachtingen was
gebaseerd op een versterkte promotie en verwachte uitbreidingen van het toeristisch aanbod. Mede
door de ingezette economische recessie, zijn de uitbreidingen nog niet gerealiseerd en is ook sprake
van een tweetal faillissementen. De verwachte stijging blijft als gevolg hiervan vooralsnog achterwege.
Rekening houdend met een gelijkblijvend aantal overnachtingen in 2014 e.v. wordt een opbrengst
toeristenbelasting verwacht van zo’n € 325.000.
Voor de vervolgjaren verwachten we een stijging van het aantal overnachtingen, maar nog niet in de
orde van grootte zoals begroot. Dit met name doordat de verwachte uitbreiding van het
verblijfsaanbod nog onzeker is. Derhalve gaan we alleen uit van een stijging van het aantal
overnachtingen door meer promotie en marketing en een sterker aanbod van arrangementen,
producten en evenementen. Zodra deze positieve verwachtingen zich vertalen in hogere opbrengsten
toeristenbelasting zullen wij u dit melden en voorstellen de begroting aan te passen.
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Het beeld voor de komende jaren ziet er dan als volgt uit:

Omschrijving

Bedrag
2015

Bedrag
2016

Bedrag
2017

Bedrag
2018
450.000
-100.000
350.000

Begrote opbrengsten

400.000

450.000

Bijstelling

-75.000

-100.000

450.000
-100.000

Totale opbrengstraming

325.000

350.000

350.000

Toeristenbelasting irt afspraken Stichting toeristisch ondernemersfonds
Er zijn afspraken gemaakt met het toeristisch ondernemersfonds over een bijdrage uit de
toeristenbelasting, waarmee toeristische activiteiten en projecten worden gefinancierd. Ieder jaar is
minimaal € 60.000 beschikbaar. Vanaf 2014 zou bij toename van het aantal overnachtingen een extra
bijdrage beschikbaar worden gesteld. Deze bijdrage blijft vooralsnog achterwege. De extra bijdrage is
wel geraamd in de begroting. De negatieve bijstelling van de inkomsten uit toeristenbelasting kan
derhalve gecompenseerd worden uit de post ‘bijdrage toeristisch fonds’ met een bedrag van € 51.000
per jaar. Voor het eind van het jaar 2014 worden met het toeristisch ondernemersfonds nieuwe
afspraken gemaakt waarbij gekeken wordt naar een andere wijze van financiering (bv een vast
percentage, in plaats van een vast bedrag).
Ad. 4, 5 en Bijstandsontvangers
Door het Ministerie van SZW zijn op 4 juli nadere voorlopige budgetten 2014 van de gebundelde
uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, Bbz levensonderhoud startende zelfstandigen) bekend gemaakt. Ten
opzichte van de eerdere, voorlopig vastgestelde gebundelde uitkering 2014 betekent dit voor
Dinkelland een lichte verlaging van de rijksvergoeding voor (bijstands)uitkeringen.
Het aantal bijstandsontvangers laat een stijgende lijn zien. Zelfs in die mate dat we meer uitgeven dan
er aan rijksvergoeding binnenkomt. Conform de geldende wetgeving zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de eerste 10% van deze meerkosten. Voor het overige kan een beroep worden gedaan op de
zogenaamde Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Het maximale risico komt op grond van de
huidige inzichten uit op een bedrag van ongeveer € 150.000. Verwacht wordt dat in het jaar 2015
binnen dit bedrag wordt gebleven. We gaan uit van een tekort van € 150.000. Voor de jaren daarna
hebben we de ambitie om de bijstandslasten op te vangen binnen de daarvoor te ontvangen
rijksvergoeding.
Als gevolg van de stijging van het aantal bijstandsontvangers nemen ook de uitvoeringskosten toe. Dit
is conform hetgeen contractueel is overeengekomen met de gemeente Almelo. Ook hier houden we
echter rekening met onze ambitie om het aantal bijstandsontvangers de komende jaren terug te
dringen
Ad. 6 Kostendekkende legesinkomsten WABO
De situatie rondom de leges valt feitelijk uiteen in drie zaken. Enerzijds afnemende legesopbrengsten
als gevolg van minder aanvragen en het feit dat op grond van gewijzigde wetgeving voor minder
zaken leges mogen worden gevraagd. Zo zijn verschillende vergunningen vervangen door meldingen
die wettelijk verplicht zijn maar waarvoor geen leges mogen worden gevraagd.
Aan de andere kant willen we, zoals in het coalitieprogramma is aangegeven, voor individuele
goederen en diensten die inwoners en organisaties van de gemeente vragen kostendekkende
legestarieven in rekening brengen. Gezien de huidige hoogte van de legestarieven betekent dit
uitgangspunt een verhoging van onze legestarieven.
Tot slot willen we deze coalitieperiode verdere slagen maken op het gebied van deregulering. Te
denken valt hierbij aan een verdere vervanging van vergunningen door meldingen, het werken met
flitsvergunningen en het werken met keurmerken. Deze dereguleringsactie heeft enerzijds gevolgen
voor de inzet van personeel (zie aanvullende taakstelling Noaberkracht) maar ook voor de te
ontvangen leges. Deze nemen door de verdere deregulering namelijk verder af.
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Samenvattend betekent dit voor onze inkomstenraming leges een neerwaartse bijstelling van
€ 230.000.
Ad. 7 Hogere bijdrage Top Craft
De ontmanteling van Top Craft neemt een langere tijd in beslag dan voorheen werd ingeschat en krijgt
een vervolg in 2015. Hierdoor is er alsnog een begroting 2015 opgesteld. Het aandeel van de
gemeente Dinkelland hierin bedraagt € 105.000. Om een zuiver beeld te houden van onze structurele
begroting en het daarmee samenhangende materiele evenwicht brengen we de extra incidentele last
Top Craft ten bedrage van € 105.000 ten laste van de algemene reserve. Voor de stand van zaken
van deze reserve verwijzen wij u naar paragraaf 7.
Ad. 8 Hogere kosten afval slootmaaisel
Het maaisel dat vrijkomt bij het maaien van de bermen en het onderhouden van de sloten (klepelen,
op diepte brengen) moet op grond van Europese wetgeving worden gezien als afval en dus ook als
zodanig worden behandeld. Dat betekent afvoeren en storten. De meerkosten voor Dinkelland
bedragen € 55.000 op jaarbasis. Hierbij gaan we er van uit dat het grootste deel van dit afval verwerkt
kan worden in de landbouw. In eerste instantie nemen wij deze meerkosten mee als extra structurele
last. In paragraaf 6 over de ombuigingen en heroverwegingen treft u een voorstel aan hoe met deze
extra last kan worden omgegaan.
Ad. 9 motie Buma
De taakstelling vloeit voort uit de motie Buma die een plek heeft gekregen in het regeerakkoord. In de
meicirculaire 2013 heeft een uitname plaatsgevonden door verlaging van de vergoeding per eenheid.
Er is namelijk € 256 miljoen uit het gemeentefonds overgeheveld naar de begroting van OCW ten
behoeve van scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Het kabinet heeft besloten om de
korting om te zetten in een algemene korting. Voor Dinkelland betekent dit een lagere algemene
uitkering van ongeveer € 240.000.
Ad. 10 voordeel kapitaallasten
Het saldo van de verdeeldienst laat (in meerjarig perspectief) een voordeel zien. Dit is vooral een
gevolg van afgeschreven oude activa waardoor de kapitaallasten afnemen.
Ad. 11 Uitbreiding 0,6 wethouder
De post salarissen wethouders neemt als gevolg van de uitbreiding van de formatie toe met een
structureel bedrag van € 53.000.
Ad. 12 Afschaffen Hondenbelasting
In het coalitieprogramma 2014-2018 hebben wij het voornemen uitgesproken de hondenbelasting af te
schaffen met inachtneming van ons solide financiële beleid. Uitgaande van afschaffing vanaf 2016
levert dat een verlies aan inkomsten op en dus een nadeel op voor ons meerjarige saldo. De
besparing op de uitgaven (perceptiekosten) nemen we mee in de taakstelling op Noaberkracht.
Ad. 13 Hogere OZB opbrengsten
De opgelegde aanslagen OZB over 2014 laten, rekening houdend met een aantal te honoreren
bezwaarschriften, een meevaller zien van € 35.000.
Ad. 14 Nieuw beleid
In het coalitieprogramma 2014-2018 zijn een aantal speerpunten benoemd waar wij ons voor willen
inzetten de komende tijd. Deze speerpunten zullen met bestaande budgetten en bestaand personeel
uitgevoerd moeten worden. Dit door middel van de heroverweging van “nieuw voor oud”.
Ad. 15 Restant stelpost crisismaatregelen
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Het restant van de stelpost crisismaatregelen (programmabegroting 2014) ten bedrage van € 100.000
in 2015 zetten we in ter gedeeltelijke dekking van vorenstaande meerkosten.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de mutaties zoals hiervoor aangegeven en toegelicht en deze te
verwerken in het meerjarig perspectief 2015-2018.

3.4. Specifieke mutaties
In deze paragraaf staan we stil bij zaken die niet in alle gevallen financiële consequenties hebben voor
het meerjarige saldo maar die gezien de politiek bestuurlijk impact wel de nodige toelichting
behoeven. Achtereenvolgens staan we stil bij de volgende zaken:
 Taakstelling onderwijshuisvesting
 cao ontwikkelingen
 Vervangingsinvesteringen gemeentelijk vastgoed
 Drie decentralisaties / sociaal domein
Taakstelling onderwijshuisvesting
De taak voor buitenonderhoud van schoolgebouwen wordt met ingang van het jaar 2015
overgeheveld naar de schoolbesturen. Het geld wordt uitgenomen uit het gemeentefonds en
toegevoegd aan de begroting van het ministerie van OC&W. Voor de gemeente Dinkelland betekent
dit een lagere algemene uitkering van € 196.000 aflopend naar een structureel bedrag van € 184.000.
In de kaderbrief is voor dit bedrag een taakstellende stelpost opgenomen in afwachting van nadere
invulling. Het invullen van deze stelpost doen we nu. Wij stellen voor de dotatie aan de reserve
onderwijshuisvesting te verlagen met € 196.000 aflopend naar structureel € 184.000. Dit is mogelijk en
reëel omdat de gemeente niet langer verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud aan de
schoolgebouwen en dus ook niet langer opdraait voor de kosten.
Voorgesteld wordt de taakstelling onderwijshuisvesting in te vullen door de dotatie aan de reserve
onderwijshuisvesting te verlagen.
cao ontwikkelingen
Er is een nieuwe cao afgesloten welke een looptijd kent van 01-01-2013 tot 01-01-2016. De hieruit
voorvloeiende lasten kunnen worden gedekt uit de beschikbare stelposten. Vanaf 2016 blijven we
rekening houden met een loonstijging van 1% per jaar.
Vervangingsinvesteringen gemeentelijk vastgoed
De afgelopen jaren werd van jaar tot jaar een afweging gemaakt over de te honoreren
vervangingsinvesteringen betreffende ons gemeentelijk vastgoed. Dit rekening houdend met de
beschikbare financiële ruimte in de (meerjaren)begroting. In meerjarig perspectief houden we in de
vorm van een jaarlijkse stelpost ter grootte van € 155.000 rekening met de noodzakelijke
vervangingen aan ons gemeentelijk vastgoed.
Om te kunnen komen tot een verbeterde meerjarige afweging van deze noodzakelijke vervangingen in
relatie tot het meerjarige planmatige onderhoud willen wij komen tot een geïntegreerd Meerjarig
OnderhoudsPlan (MOP) waarin ook de noodzakelijke vervangingen zijn verwerkt. Wij verwachten dit
plan eind 2014 gereed te hebben. Dit betekent dat we de stelpost vervangingsinvesteringen
gemeentelijk vastgoed niet bestemmen in de thans voorliggende programmabegroting 2015 maar
betrekken bij de besluitvorming over het nieuwe MOP waarin ook de noodzakelijke vervangingen zijn
verwerkt.
Drie decentralisaties / sociaal domein
In de kaderbrief 2015 hebben wij het volgende uitgangspunt ten aanzien van de drie decentralisaties
benoemd:
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Voor de taken binnen het sociaal domein wordt gekozen voor een integrale benadering. Dit
betekent dat we voor de nieuwe decentralisatietaken en de bestaande taken binnen het
sociaal domein een nieuw uitvoeringsmodel inrichten. De uitvoering van de nieuwe en
bestaande taken willen we voor onze gemeente budgettair neutraal laten verlopen. Dat wil
zeggen dat we de bestaande taken en de nieuwe taken gaan uitvoeren binnen het totaal aan
financiële middelen dat bestaat uit de middelen die we momenteel voor de bestaande taken
inzetten vermeerderd met de middelen die we van het rijk ontvangen voor de uitvoering van
de nieuwe taken. Onze denkrichtingen en voorstellen nemen we op in het integrale
beleidsplan 3D en in de begroting 2015. Indien mogelijk in de vorm van concrete voorstellen
en bedragen maar de vele onduidelijkheden kunnen er ook toe leiden dat we moeten gaan
werken met taakstellende stelposten die in de loop van 2015 worden ingevuld;

Dit betekent dat onder andere ook dat de rijkskortingen op de verschillende oude en nieuwe taken
opgevangen moeten worden binnen het totale sociale domein. Hierbij valt te denken aan:
 De korting van op de huishoudelijke hulp
 De korting op onderdelen van de AWBZ die naar de gemeente toekomen
 De kortingen binnen de jeugdzorg
 De kortingen binnen de Wet Sociale Werkvoorziening als onderdeel van de participatiewet.
De lijn die we hierbij hanteren is dat kortingen en eventuele andere tegenvallers in eerste instantie
gezocht moeten binnen het betreffende onderdeel (jeugd, AWBZ/WMO dan wel participatiewet).
Mocht dat niet lukken dan bestaat de mogelijkheid om breder te zoeken binnen het totale sociale
domein.

3.5. Herzien meerjarig saldo
Rekening houdend met de mutaties zoals gemeld en toegelicht in paragraaf 3.3 en de specifieke
mutaties zoals gemeld en toegelicht in paragraaf 3.4 ontstaat het volgende herzien meerjarige saldo:
Herzien meerjarig saldo
Meerjarenbegroting 2015-2018 als basis voor de begroting 2015
Totaal mutaties
Herzien meerjarig saldo 2015-2018

2015
-487
-629
-1116

2016
-220
-898
-1118

2017
-196
-795
-991

2018
75
-929
-854

Onze voorstellen ter dekking van dit negatieve herzien meerjarige saldo treft u aan in de volgende
paragraaf.

3.6. Ombuigingen
In deze paragraaf treft u onze ombuigingsvoorstellen aan. Wij hebben er voor gekozen deze
voorstellen geclusterd naar beleidsterreinen en daar waar nodig naar onderwerp aan u voor te leggen.
Algemeen
Twents bureau voor Toerisme
Digitale info borden
bescherming natuur en landschap
kunst en cultuur
advieskosten kulturhusen
Totaal algemeen

2015
28
5
0
10
23
66

2016
28
5
6
10
23
72

2017
28
5
6
10
23
72
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2018
28
5
11
10
23
77

Toelichting op ombuigingen algemeen
De afgelopen jaren zijn investeringen gedaan in landschapsbeleving en het leggen van verbindingen
in het landschap. De komende jaren wordt innovatief ingezet op de verbindingen tussen landschap,
landbouw en vrijetijdseconomie. Voor het Twents Bureau voor Toerisme geldt dat de financiering
hiervan loopt via de Agenda van Twente en dus niet rechtstreeks via de gemeente.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de hiervoor beschreven en toegelichte algemene ombuigingen
en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
Technisch
Rentelast toekomstige projecten
Totaal technisch

2015
150
150

2016
0
0

2017
0
0

2018
0
0

Toelichting op ombuigingen technisch
Op basis van een omslagrente van 5% ontstaat er een voorcalculatorisch financieringsvoordeel. Deze
is in de begroting geheel vrijgevallen. Omdat er nog miljoenen zijn gereserveerd voor majeure
projecten is met ingang van het jaar 2012 een stelpost opgenomen die oploopt naar een structureel
bedrag van € 250.000 in 2018. Deze stelpost is feitelijk bedoeld om de rentelasten van nog af te
sluiten leningen als gevolg van deze projecten te kunnen financieren.
Voor het jaar 2015 bedraagt deze stelpost € 200.000. Gezien de rente ontwikkelingen in relatie tot de
voorgenomen grote uitgaven in 2015 verwachten wij deze stelpost niet in zijn geheel te hoeven
aanspreken. Wel houden we rekening met de extra financieringsopgave betreffende de drie
decentralisaties. Er is immers afgesproken dat er voorschotten worden uitgekeerd aan de
gecontracteerde zorgverleners om eventuele problemen in de liquiditeit van deze zorgverleners te
voorkomen. Verrekening vindt in de loop van 2015 plaats.
Dit overwegende achten wij het verantwoord de betreffende stelpost in 2015 op incidentele basis met
een bedrag van € 150.000 te verlagen.
Voorgesteld wordt de stelpost rentelast toekomstige projecten 2015 op incidentele basis met een
bedrag van € 150.000 te verlagen.
Grijs en groen
- personeelsbijdrage Soweco - bij beëindiging contract
- kwaliteitsbijstelling op contract Soweco
- beeldkwaliteit openbare ruimte harmoniseren
- verlagen onderhoud wegen
- stoppen met herstraten elementenverhardingen
Totaal grijs en groen

2015
0
29
62

90

2016
0
29
62
0
100
190

2017
86
29
62
100
100
376

2018
86
29
62
100
100
376

Toelichting op ombuigingen grijs en groen
De eerste drie punten hebben betrekking op de uitvoering van het groenonderhoud. Deze uitvoering
vindt plaats via Noaberkracht vandaar dat is gekozen voor een evenwichtige verdeling van de
ombuiging op groen tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Voor Dinkelland betekent dat het
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte wordt verlaagd. Uiteraard respecteren we bij onze zoektocht
de lopende contracten.
De ombuigingen op het wegenonderhoud (grijs) achten wij verantwoord gezien de goede
(onderhouds)staat van onze wegen in relatie tot de resterende onderhoudsbudgetten.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de hiervoor beschreven en toegelichte ombuigingen op grijs en
groen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
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Riool en Afval
Doorbelasten kosten kwijtschelding aan riool en afval
Doorbelasten afval slootmaaisel aan riool en afval
Dividend Twence naar algemene middelen – afval
Totaal riool en afval t.g.v. alg. middelen

2015
139
55
100
294

2016
139
55
100
294

2017
138
55
100
293

2018
137
55
100
292

Toelichting op ombuigingen afval
Voor de producten riool en afval hanteren wij als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Dat wil
zeggen dat alle uitgaven die verband houden met afval (inzameling, verwijdering, inning heffingen,
enz) maar ook lagere inkomsten worden door vertaald in het tarief. Het blijkt dat we deze lijn nog niet
in alle gevallen hebben doorgevoerd. Wij zijn van mening dat de lagere inkomst als gevolg van het
kwijtschelden van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing betrokken moet worden bij de 100%
kostendekkendheid van afval. Datzelfde geldt voor de extra kosten die we op grond van Europese
wetgeving moeten maken voor het slootmaaisel.
Voor wat betreft dividenden uit deelnemingen hanteren wij de lijn dat deze inkomsten gezien moeten
worden als algemeen dekkingsmiddel.
Afboeking vervangingsinvestering minicontainers
De huidige containers zijn nog in relatief goede staat. Er is een ijzeren voorraad aanwezig om waar
nodig stuk gegane containers te vervangen. Er wordt geen uitvoering meer gegeven aan een
grootschalige vervanging van de huidige containers waardoor het krediet vervanging minicontainers
kan komen te vervallen. Hiermee kunnen de tarieven worden verlaagd.
Voor de verdere gevolgen van onze bovenstaande voorstellen op het gebied van afval voor het tarief
van de afvalstoffenheffing verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de hiervoor beschreven en toegelichte ombuigingen en mutaties
op afval en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
Gemeenschappelijke regelingen
- inspanningsverplichting
Totaal gemeenschappelijke regelingen

2015
2016
2017
2018
0 pm
pm
pm
0
0
0
0

Toelichting op inspanningsverplichting gemeenschappelijke regelingen
Wij zijn van mening dat in tijden van ombuigingen ook een bijdrage gevraagd moet worden van de
gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen. Tegelijkertijd zijn wij ons ook bewust van het
feit dat wij dat als gemeente Dinkelland niet alleen kunnen. Wij zullen ons daarom ten uiterste
inspannen om onze zienswijze onder de aandacht te brengen van de overige deelnemende
gemeenten om zodoende draagvlak (en een meerderheid) te creëren voor ombuigingstaakstellingen
op de verschillende gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen. Gezien de eisen die de
provincie stelt kunnen we aan deze inspanningsverplichting op dit moment geen taakstellend bedrag
hangen om de simpele reden dat we naast onze inspanning nog onvoldoende concrete acties kunnen
benoemen die besparingen opleveren.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de hiervoor beschreven en toegelichte inspanningsverplichting
op de gemeenschappelijke regelingen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
Maatschappelijke voorzieningen
Heroriëntatie op maatschappelijke voorzieningen
Samenwerken maatschappelijke voorzieningen
Totaal maatschappelijke voorzieningen

2015
0
0
0

2016
0
0
0

2017
100
0
100
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2018
200
0
200

Toelichting op ombuigingen maatschappelijke voorzieningen
Wij willen op korte termijn aan de slag met een brede heroriëntatie op onze maatschappelijke
voorzieningen en de daaraan gekoppelde activiteiten. De doelstellingen uit onze programma’s zijn
hierbij leidend. De zogenaamde “waarom vraag” staat hierbij centraal. Waarom (met welk doel) voeren
we de activiteiten uit die we uitvoeren en waarom houden we de betreffende maatschappelijke
voorzieningen in stand die deze activiteiten (tegen betaling) uitvoeren. Onze eerste inschatting, met
de doelen uit onze programma’s helder voor ogen, is dat deze actie minimaal een structurele
ombuiging van € 200.000 op kan leveren.
Parallel aan deze heroriëntatie willen we ook kijken hoe we de activiteiten het best kunnen (laten)
uitvoeren. Uiteraard geldt dat alleen voor activiteiten die eerst langs de lat van “”waarom vraag”” zijn
gelegd. Mocht blijken dat bepaalde activiteiten bijdragen aan de gesteld doelen en dus uitgevoerd
moeten blijven worden dan komen we automatisch bij de ”hoe vraag”. Hoe gaan we deze activiteiten
(laten) uitvoeren. Hiervoor zijn naar onze mening verschillende scenario’s denkbaar. We kunnen de
uitvoering overlaten aan de samenleving, we kunnen de uitvoering oppakken samen met andere
partners (eventueel gemeentegrensoverschrijdend) en tot slot kunnen we de uitvoering zelf ter hand
nemen. Uiteraard kijken wij bij mogelijke samenwerkingen in eerste instantie naar de gemeente
Tubbergen zonder daarbij andere partners op voorhand uit te sluiten. Wij zien hier wel degelijk kansen
maar het is nog te vroeg hiervoor een bedrag te noemen.
Wel verwachten wij onze eerste bevindingen te kunnen betrekken bij het opstellen van de kaderbrief
2016 / raadsplan 2016.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de hiervoor beschreven en toegelichte ombuigingen op de
maatschappelijke voorzieningen en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
Aanvullende taakstelling Noaberkracht
- verhoging aandeel noaberkracht
Totaal aanvullende taakstelling Noaberkracht

2015
56
56

2016
112
112

2017
196
196

2018
395
395

Toelichting op aanvullende taakstelling Noaberkracht
Wij zijn met het bestuur en de directie van Noaberkracht een aanvullende taakstelling op
Noaberkracht overeengekomen ten bedrage van € 700.000. Hierbij zijn echter wel heel nadrukkelijk
de volgende uitgangspunten benoemd:
1. Invulling van deze nieuwe extra taakstelling gaat gevolgen hebben voor de uit te voeren taken
door Noaberkracht en (het niveau van) de dienstverlening door Noaberkracht.
2. Invulling van deze nieuwe extra taakstelling betekent voor het personeel binnen Noaberkracht
een minder vrijblijvende insteek waar het gaat om accepteren van ander werk / andere
functies.
Voor wat betreft punt 1 worden voorstellen voorbereid waarin gemotiveerd wordt aangegeven wat de
gevolgen van het betreffende voorstel zijn voor de uit te voeren dan wel (het niveau van) de
dienstverlening. Al naar gelang de aard en impact van de voorstellen leggen wij deze ter
besluitvorming aan u voor of informeren wij u daarover in de betreffende tussenrapportages over
Noaberkracht.
De uitvoering van punt 2 (minder vrijblijvendheid) betekent wel dat medewerkers (op onderdelen)
moeten worden begeleid (loopbaanbegeleiding) en eventueel worden bijgeschoold. Deze (minder
vrijblijvende) insteek biedt naast het invullen van de taakstelling ook kansen om de organisatie toe te
laten groeien naar een toekomstbestendigere organisatie. Onze organisatievisie en onze HRM visie
gebruiken we hierbij als basis. Centrale vraag is hoe we willen dat onze organisatie er in de toekomst
(zeg 2020) uitziet en welke medewerkers we daarbij nodig hebben. Zet die situatie af tegen de
medewerkers die we nu hebben en we weten waar we onze aandacht op moeten leggen. Feitelijk
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hebben we het hier over strategische personeelsplanning. Het instrumentarium behorende bij
strategische personeelsplanning bestaat onder andere uit loopbaanbegeleiding, scholing en opleiding,
inzetten trainees, werkervaringsplaatsen maar ook uit zaken als outplacement en eventueel maatwerk
bij vervroegd uittreden.
Een eerste inschatting van de kosten van dit instrumentarium komt uit op een incidenteel benodigd
budget van € 700.000. Dit lijkt (en is) veel geld maar ook hier geldt dat de kosten voor de baat uitgaan.
Het aandeel van de gemeente Dinkelland hierin bedraagt € 395.000 (56,35%). Wij stellen voor dit
incidentele bedrag te dekken via de algemene reserve. Voor een overzicht van de algemene reserve
verwijzen wij u naar paragraaf 3.7.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de hiervoor beschreven en toegelichte aanvullende taakstelling
op Noaberkracht en deze te verwerken in de meerjarenbegroting.
Voorgesteld wordt een bedrag van € 395.000 (het Dinkellands aandeel in de € 700.000) beschikbaar
te stellen voor het instrumentarium in het kader van de strategische personeelsplanning en dit
incidentele bedrag te dekken via de algemene reserve.
Totaal ombuigingen
Rekening houdend met de hiervoor benoemde en toegelichte ombuigingen ontstaat het volgende
herzien meerjarige saldo:
Herzien meerjarig saldo
Meerjarenbegroting 2015-2018 als basis voor de begroting 2015
Totaal mutaties
Herzien meerjarig saldo 2015-2018
Ombuigingen
Nieuw herzien meerjarig saldo

2015
-487
-629
-1116

2016
-220
-898
-1118

2017
-196
-795
-991

2018
75
-929
-854

656

668

1037

1340

-460

-450

46

486

Zoals uit deze tabel valt af te lezen is er vanaf 2017 sprake van een sluitende meerjarenbegroting.
Voor de jaren 2015 en 2016 moeten we een beroep doen op de algemene reserve om onze begroting
op incidentele basis sluitend te krijgen. De gevolgen hiervan voor onze algemene reserve treft u aan
in de volgende paragraaf.
Voorgesteld wordt in te stemmen met het herzien meerjarige saldo en de onttrekkingen aan de
algemene reserve voor de nadelige begrotingssaldi over de jaren 2015 en 2016.
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3.7. Financiële positie / stand van zaken reserves
Hoewel we nog niet de beschikking hebben over een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen
(deze komt begin 2015) willen wij u toch een korte weergave geven van de financiële positie van de
gemeente Dinkelland waarbij tevens wat nader wordt ingezoomd op een aantal belangrijke reserves.
Stand van zaken reserves.
In de kaderbrief 2015 is aangegeven dat incidentele meevallers in eerste instantie worden gebruikt
voor het op peil houden of brengen van de reserves. Pas wanner deze reserves het gewenste niveau
(bereikt) hebben kunnen deze middelen ingezet worden de realisatie van majeure projecten. Deze
werkwijze is door ons nogmaals bekrachtigd door opname in het coalitieprogramma. Daarnaast is in
het coalitieprogramma aangegeven dat de reserves betreffende het maatschappelijk vastgoed en de
grondcomplexen aangepast moeten worden aan de gevolgen van de economische malaise.
Weerstandsvermogen
Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat we voor het jaar 2015 uitkomen op een ratio
weerstandsvermogen van 1,44. Het handhaven van de eerder vastgestelde ratio van 1,4 betekent dat
de beschikbare weerstandscapaciteit met een bedrag van € 250.000 kan worden verlaagd. Dit
corrigeren we op de algemene reserve wat betekent dat de algemene reserve op begrotingsbasis in
2015 € 6,250 miljoen moet bedragen.
Voorgesteld wordt de ratio weerstandsvermogen te handhaven op 1,4 en gevolgen hiervan te
betrekken bij de (omvang van de) algemene reserve.
Algemene reserve
De verwachte stand van de Algemene reserve voor 2015 bedraagt op begrotingsbasis € 6.506.000 en
is inclusief de resultaatverdeling van de jaarrekening 2013. Voordat we spreken over vrije ruimte moet
wel rekening worden gehouden met de volgende zaken:
e
 Mutaties 2 najaarsbericht 2014
€ 347.000
 Hogere bijdrage Top Craft 2015
€ 105.000
 Bijdrage Noaberkracht voor instrumentarium strategische personeelsplanning € 395.000
 Nadelig saldo begroting 2015
€. 460.000
 Nadelig saldo begroting 2016
€. 450.000
Totaal
€.1.757.000
Rekening houdend met deze (te verwachten) onttrekkingen resteert een geraamde stand van de
algemene reserve van € 4.749.000 (€ 6.506.000 -/- € 1.757.000).
Dit betekent dat gezien de ratio van ons weerstandsvermogen van 1,4 en de daaraan gekoppelde
stand van de algemene reserve van € 6,250 miljoen een extra storting in de algemene reserve dient
plaats te vinden van € 1.501.000 (€ 6.250.000 -/- € 4.749.000)
Voorgesteld wordt een bedrag van € 1.501.000 aan de algemene reserve toe te voegen en te
onttrekken aan de incidenteel beschikbare algemene middelen.
Reserve bibliotheek basispakketten
Deze stand van deze reserve bedraagt medio 2014 € 42.000. rekening houdend met de aangegane
verplichtingen (nog 2 jaar € 5.000) is het restant van € 32.000 volledig heroverweegbaar.
Voorgesteld wordt deze reserve op te heffen en het vrij te vallen bedrag van € 32.000 toe te voegen
aan de incidenteel beschikbare algemene middelen.
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Reserve dekking kapitaallasten accommodaties
Sinds 1992 kennen we de reserve dekking kapitaallasten accommodaties. Zoals de naam al doet
vermoeden heeft deze reserve als doel de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de verschillende
investeringen aan onze accommodaties te dekken. Bij de, nog op te stellen nota reserves en
voorzieningen, gaan wij kritisch kijken naar actualiteit, nut en noodzaak van deze reserve. Een eerste
voorzichtige vingeroefening wijst uit dat deze reserve een overdekking kent van minimaal € 500.000.
Dit is vooral een gevolg van lagere onttrekkingen dan eerder werd verwacht.
Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op de nog op te stellen nota reserves en voorzieningen, een
bedrag van € 500.000 te onttrekken aan de reserve dekking kapitaallasten accommodaties dit bedrag
toe te voegen aan de incidenteel beschikbare algemene middelen.
Middelen gebiedsvisie (onderdeel van reserve majeure projecten)
In de zomer van 2012 is in samenwerking met de provincie Overijssel, het waterschap en de
gemeenten uit Noordoost Twente de Gebiedsvisie Noord Oost Twente vastgesteld. In navolging is het
uitvoeringsprogramma gebiedsvisie Noordoost Twente “verbinden maakt sterk” 2012-2015 opgesteld.
Gezien de kansen die wij hierin zien hebben wij bij het raadsplan 2014 besloten een incidenteel
bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de uitvoering van dit programma.
Inmiddels resteert van dit bedrag nog een bedrag van € 825.000.Middels de besluitvorming over de
programmabegroting 2015 willen wij ook de volgende posten ten laste van de middelen voor de
gebiedsvisie brengen
 Cofinanciering Leader 3 (2015-2020)
€ 250.000
 Diverse uitvoeringsprojecten gebiedsvisie
€ 120.000
De specificatie en onderbouwing van de diverse projecten gebiedsvisie nemen we mee in het
voorjaars bericht 2015.
Rekening houdend met vorenstaande onttrekking resteert nog een bedrag van € 455.000 voor de
verdere uitvoering van de gebiedsvisie.
Voorgesteld wordt om de kosten van Leader 3 en de diverse projecten gebiedsvisie voor een
totaalbedrag van € 370.000 ten laste te brengen van de middelen voor de gebiedsvisie
Reserve majeure projecten
Wij hebben kritisch gekeken naar de heroverweegbaarheid van onze majeure projecten. De lijn is dat
als een project nog te heroverwegen is ook kan worden gekozen het betreffende project niet uit te
voeren. Wij doen het voorstel de volgende majeure projecten niet uit voeren.
ILG nationaal landschap
Gymzaal Lattrop
Alternatief Lattrop
Kulturhus Ootmarsum
Verplaatsing vv DTC 07
Bijdrage 4 kleedkamers DTC en privatisering
Restant na behandeling raadsplan 2014
Totaal

€
€
-/-

-/-

450.000
789.000
p.m
€ 100.000
€ 350.000
€ 152.000 **
€ 200.000
€ 1.738.000

** De bijdrage DTC betreffende de 4 kleedkamers en privatisering is gebaseerd op het besluit van het
college van 8 juli 2014. Wij beseffen ons echter terdege dat uw raad ons college de opdracht heeft
gegeven in gesprek te gaan met het bestuur van DTC.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven en toegelichte heroverweging van de majeure
projecten en als gevolg daarvan een bedrag van € 2.238.000 te onttrekken aan de reserve majeure
projecten en toe te voegen aan de incidenteel beschikbare algemene middelen.
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Incidenteel beschikbare algemene middelen
Rekening houdend met de voorstellen uit deze paragraaf ontstaat het volgende beeld van de
incidenteel beschikbare algemene middelen
Extra storting in algemene reserve
-/€ 1.501.000
Opheffen reserve basispakketten bibliotheek
+/+
€
32.000
Onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten accommodaties +/+
€ 500.000
Vrijval reserve majeure projecten
+/+
€ 1.738.000
Totaal incidenteel beschikbare algemene middelen
€ 769.000
Wij stellen voor dit bedrag aan incidenteel beschikbare algemene middelen toe te voegen aan de
reserve majeure projecten zonder daaraan nu al nadere bestedingsrichtingen te koppelen. Dit willen
wij via een integrale afweging doen bij de kadernota 2016. Dat wil zeggen dat we de incidenteel
beschikbare algemene middelen (inclusief de eventuele opbrengsten van de nota reserves en
voorzieningen) confronteren met de voorstellen betreffende de majeure projecten.

Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 19

4.Programma structuur
In 2013-2014 is in Noaberkracht het Programmamanagement geïntroduceerd, ontwikkeld en
geïmplementeerd. Programmamanagement (PGM) helpt om samenhang te bereiken en prioriteiten te
stellen, zodat veel projecten en andere activiteiten effectief worden uitgevoerd. Daarmee komen de
beoogde doelen, organisatorische of maatschappelijke effecten, dichterbij.
Dit houdt in dat voor 2015 vier programma’s onderscheiden worden, deze zijn:
 Krachtige Kernen (KK)
 Economische Kracht en Werk (EK&W)
 Omzien naar elkaar (ONE)
 Burger & Bestuur (B&B)
Leeswijzer
Bovenstaande programma’s worden elk in de komende paragrafen behandeld. Aan de hand van het
eerder genoemde Programmamanagement is het instrument DIN (Doel Inspanningen Netwerk)
gebruikt om in grote lijnen de thema’s, doelen, indicatoren en inspanningen te benoemen per
programma. Hierdoor ontstaat een bundeling van een (groot) aantal inhoudelijke inspanningen
(waaronder projecten) en hun onderlinge samenhang in relatie met de na te streven doelen. Deze DIN
is opgebouwd uit verschillende niveaus:


Strategische programmadoelen

Voorbeeld EK&W:



Versterken van de economische positie van Dinkelland en Tubbergen

Thema’s

Voorbeeld Vrijetijdseconomie :



Verhogen van de toeristische bestedingen en de toeristische werkgelegenheid
in Dinkelland en Tubbergen

Ideaaldoelen

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie
Verblijven:
Beleven:



In Dinkelland en Tubbergen verblijven de komende jaren meer gasten
Gasten beleven Dinkelland en Tubbergen intensiever en besteden meer

Indicatoren

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie
Het aantal overnachtingen in NOT (prestatie indicator)
Aantal bedrijven in sector vrijetijdseconomie binnen Dinkelland en Tubbergen (prestatie indicator)
De beleving van vrijetijdseconomie binnen Dinkelland en Tubbergen (belevingsindicator)



Inspanningen en resultaten

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie
Ruimte bieden voor ondernemers (inspanning)
Drie vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen mogelijk maken (resultaat)

De kleuren van elk afzonderlijk niveau worden gebruikt om intern op een overzichtelijk manier de
programma DIN’s grafisch weer te geven. In deze begroting worden deze kleuren niet expliciet
gebruikt, maar de genoemde niveaus zijn een leidraad die gebruikt is in de structuur van de
programma’s zelf, en daarom ook in deze begroting gebruikt. Door het gebruik van deze structuur kan
antwoord worden gegeven op de welbekende W-vragen. Als aanvulling op de drie traditionele vragen
Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 20

hebben we de vraag ‘Wat gaan we toetsen?’ toegevoegd. Op deze manier kan een indicatie worden
verkregen in hoeverre inspanningen bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen. Dit wordt nader
toegelicht hieronder.
Wat willen we bereiken?
Een beschrijving van de concrete beleidsmaatregelen en andere actiepunten die ingezet worden om
de doelstellingen te realiseren. Het betreft hier opdrachten aan het college tot uitvoering in het
begrotingsjaar.
Wat gaan we toetsen?
Om de doelstellingen te toetsen zijn verschillende indicatoren gebruikt binnen elk thema van de
programma’s. Een indicator is in deze een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft en
een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit. Wij kijken specifiek naar maatschappelijke-effect
indicatoren, dit zijn indicatoren die aangeven in hoeverre een bepaalde doelstelling (effect) op een
maatschappelijk thema binnen een programma is gehaald. Wij willen gebruik gaan maken van twee
soorten maatschappelijke-effect indicatoren:




Prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren geven een indicatie in hoeverre inspanningen
zijn uitgevoerd. Deze zogenaamde ‘harde indicatoren’ bestaan voornamelijk uit feiten en
cijfers. Enkele van deze indicatoren komen uit interne verslaglegging. De meesten indicatoren
worden echter ontsloten uit nationale bronnen. In 2014 is een project gestart met het
kennisinstituut Nederlandse gemeenten (KING). Het resultaat van deze samenwerking moet
een dashboard worden waarin de prestatie-indicatoren per programma overzichtelijk worden
weergegeven.
Belevingsindicatoren: Belevingsindicatoren zijn indicatoren die geformuleerd worden in
termen van de beleving/waardering van burgers. Deze zogenaamde ‘zachte indicatoren’
bestaan voornamelijk uit de waardering van burgers met betrekking tot de verschillende
thema’s. Bijvoorbeeld: De beleving van het ondernemersklimaat kan worden getoetst aan de
hand van de waardering van ondernemers en worden onderzocht middels een
ondernemerspeiling. Vergaande gesprekken met onderzoeksinstituten hebben geleid tot een
projectplan waarin de belangrijkste pijlers van deze specifieke burgerpeiling zijn weergegeven.
Hierin zetten wij in om te werken met bestaande en bewezen middelen. Deze sluiten aan op
onderzoeksmethoden van KING. Er bestaat daarnaast genoeg ruimte voor maatwerk op
lokaal niveau.

Wat doen we daarvoor?
Hier volgt een toelichting van datgene wat we gaan doen om de geformuleerde doelstelling te
bereiken. Gezien de programma structuur volgt hier een opsomming van de inspanningen die worden
gedaan met bijbehorende resultaat prognoses.
Wat mag het kosten?
Hierbij wordt aangegeven wat de geformuleerde doelstellingen mogen kosten en wat het oplevert. Aan
het eind van elke afzonderlijk programma is een begroting en meerjarenraming toegevoegd.
Deze vragen passen in de programma structuur en hier zal dan ook naar worden verwezen in de
komende volgende paragrafen. In deze paragrafen worden de verschillende programma’s die eerder
zijn genoemd behandeld.
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4.1.

Programma Krachtige Kernen

Strategisch programmadoel
De leefbaarheid in onze kernen vindt de gemeente Dinkelland een groot goed. Wij realiseren ons
echter ook dat de demografische ontwikkeling een forse impact heeft die niet te stoppen is. Dit gaat
gevolgen hebben voor de voorzieningen in de kernen. Een vergrijzende bevolking brengt andere
behoeften met zich mee. Voorzieningen in de kernen kunnen en mogen niet overwegend afhankelijk
worden van overheidssubsidies. Dit college wil dan ook investeren in levensvatbare initiatieven die de
leefbaarheid in stand kunnen houden. Alleen op deze wijze blijven kernen ook aantrekkelijk voor
jongeren.
De leefbaarheid zit vooral in de sociale cohesie en de activiteiten die een gemeenschap met elkaar
onderneemt en niet in de ‘stenen’. Juist op dit vlak wil dit college een impuls geven en daagt zij de
kernen uit om initiatieven te ontplooien. Daarbij moeten we ook zuinig zijn op onze traditionele
evenementen en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente de organisatie en
versimpelt in elk geval de regelgeving. Ook ontmoetingsplaatsen zoals jongerenketen en
jongerencarnaval hebben hun maatschappelijke betekenis bewezen en verdienen waardering. Sport,
met name door en voor jongeren vormt ook een factor van betekenis in het kader van leefbaarheid.
Een nieuw perspectief op leefbaarheid brengt met zich mee dat voorzieningen goed bereikbaar
moeten zijn, zowel fysiek, digitaal als mobiel. Dit geldt voor zowel inwoners van de kernen als van het
buitengebied. Aanwezigheid van een voorziening in een kern is dus niet altijd vereist, digitale
ontsluiting wel. Daar waar concentratie van voorzieningen in de nabijheid de toekomstbestendigheid
verhoogt, heeft dat de voorkeur van dit college. Logischerwijs vindt die concentratie dan met name
plaats in de verzorgingskernen.
In het kader van leefbaarheid blijft noaberschap voor ons een vaste waarde. Het college wil de
noaberschap inzetten en ondersteunen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.
‘Samen oud worden’.
Het programma Krachtige Kernen kent 3 thema’s die hierop inspelen:
1. Wonen en Vastgoed
2. Mobiliteit en Bestendigheid
3. Maatschappelijke Voorzieningen.

4.1.1

Thema Wonen en Vastgoed

Op het gebied van wonen plaatsen wij de demografische ontwikkelingen centraal. Deze bieden geen
ruimte voor ontwikkeling van nieuwe wijken en plannen. De verkoop van de huidige (en in
voorbereiding zijnde) kavels is al een enorme opgave. Het college blijft hiervoor inzetten op flexibiliteit
en aantrekkelijke prijzen.
Het college wil de ontwikkeling van de woonvisie en de detailhandel combineren. Een compact
centrum met in de periferie kleinere woonunits die met name geschikt zijn voor de ‘nieuwe’ ouderen en
voor startende jongeren.
De trend van de laatste jaren laat zien dat de legesopbrengsten dalende zijn. Dit is een gevolg van
twee ontwikkelingen. Enerzijds is door het doordringen van de recessie de aard en de omvang van de
aanvragen omgevingsvergunning veranderd, waardoor er minder legesopbrengsten zijn. Denk
bijvoorbeeld aan meer kleinere (verbouwings)aanvragen en minder grote nieuwbouw projecten.
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. Doordat de uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke
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organisatie vragen, bijvoorbeeld bij afhandeling meldingen en informatieverzoeken, heeft dit geen
evenredig gevolg op de kosten. De afstemming tussen de werkvoorraad en de benodigde capaciteit
heeft daarom al plaatsgevonden en de formatie is reeds hierop aangepast.
Wat willen we bereiken?


Een afstemming tussen de werkvoorraad en de benodigde capaciteit

Wat doen we daarvoor?
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal
doelen te bereiken:
De invoering van de WABO heeft tot gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije mogelijkheden zijn en
dat er ook meer afgedaan kan worden met meldingen, waar geen leges tegenover staan. Doordat de
uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke organisatie vragen, bijvoorbeeld bij
afhandeling meldingen en informatieverzoeken, heeft dit geen evenredig gevolg op de kosten. De
afstemming tussen de werkvoorraad en de benodigde capaciteit heeft daarom al plaatsgevonden en
de formatie is reeds hierop aangepast.
Wat mag het kosten?
Vanaf 2013 is reeds € 150.000 structureel afgeraamd, maar dit blijkt nog niet voldoende te zijn. In de
eerste bestuursrapportage 2014 is besloten voor 2014 en 2015 een bedrag van € 125.000 vanuit de
reserve crisismaatregelen in te zetten voor deze dalende legesinkomsten.
Op basis van de ervaringscijfers van de laatste jaren wordt voorgesteld de begrote legesopbrengsten
Wabo vanaf 2015 structureel vast te stellen op € 629.000 en deze begroting jaarlijks te evalueren naar
aanleiding van de actuele ervaringscijfers en de verwachte werkvoorraad.

Extra aframing leges
(bedragen × € 1.000)
Leges
structurele aframing vanaf begroting 2013
extra aframing i.v.m. crisismaatregel

raming komende jaren volgens nieuw inzicht
extra aframen

jr 2015
1.082
-150
932
-125
807

jr 2016
1.102
-150
952

jr 2017
1.125
-150
975

jr 2018
1.147
-150
997

952

975

997

629
179

629
324

629
346

629
368

Commanderie
Al geruime tijd wordt er met twee particuliere investeerders gewerkt aan de ontwikkeling van het
Commanderie-project. De realisatie van een Commanderiegebouw en een voorplein met brasserie,
brouwerij en ruimte voor commerciële functies staan daarin centraal. Daarnaast is er ruimte voor
bijpassende woningbouw, vergroting van de stadsweide en meer plek voor het openluchtmuseum. Het
college ziet het plan als een geweldige impuls voor de toeristische aantrekkingskracht van
Ootmarsum. Nu de realisatiefase aanstaande is, houdt het college de vinger aan de pols ten aanzien
van het uitgangspunt budgetneutraliteit in relatie tot marktconformiteit.
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Klooster
Het klooster ‘Maria ad Fontes’ is door de gemeente in het verleden aangekocht met als doelstelling
om een toeristische meerwaarde te genereren voor Ootmarsum en Dinkelland. Door de economische
crisis zijn de ambitieuze ontwikkelingspogingen met KWP mislukt. Het college gaat daarom nu uit van
een kleinschaligere ontwikkeling met behoud van het bestaande gebouw. Voor het college staat vast
dat hij vast wil houden aan de toeristische meerwaarde.
Wat willen we bereiken?
Wij streven voor de komende periode twee zogenaamde ideaal doelen na, namelijk:



Huisvesten: Meer binding door gerichter woningbouwprogramma
Herontwikkelen: Verbeteren van ruimtelijke kwaliteit door herontwikkeling van vrijgekomen
locaties.

Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren voor het thema Wonen en Vastgoed:
Indicator
Index
woonleefklimaat

en

Soort
Prestatie

Woon- en leefklimaat waarde

Omschrijving
Door te kijken naar de huizenprijs per
vierkante meter en te corrigeren voor het
type woning, kan een gemiddelde vierkante
meterprijs per gemeente worden bepaald.
Omdat ook regionale factoren de
aantrekkelijkheid van een woongemeente
bepalen, is gecorrigeerd voor factoren die
te maken hebben met de ligging van het
land (zie grafiek)

Verantwoording
Toetst doelstelling om
meer binding te krijgen in
kernen

Grafiek

Het woon- en leefklimaat in 2013
gepresenteerd op basis van voor
regionale factoren gecorrigeerde
vierkante meterprijzen van woningen
De gemeten index valt voor
gemeente Dinkelland lager uit dan de
verwachte waarde, ondanks de hoge
score op leefbaarheid
Op voorzieningen wordt slecht
gescoord
Dinkelland is vergelijkbaar met
Overijssel op het gebied van woonen leefklimaat en gemiddeld op
landelijk niveau

Indicator
Saldo vestiging
vertrek

en

Soort
Prestatie

Omschrijving
Saldo vestiging en vertrek in gemeente (zie
grafiek)

Verantwoording
Toetst doelstelling om
meer binding te krijgen in
kernen
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Saldo vestiging en vertrek in
gemeente

Grafiek

In 2011 en 2012 zijn er meer mensen
vertrokken dan er zijn bijgekomen in
de gemeente Dinkelland
Over 2013 kunnen de cijfers nog niet
grafisch worden weergegeven
Ook deze cijfers laten zien dat er
meer mensen uit de gemeente
vetrekken dan vestigen

Indicator
Index herontwikkeling

Soort
Prestatie

Beleving woon- en
leefklimaat

Beleving

Omschrijving
Percentage hertontwikkelde locaties van
het totaal aantal beschikbare locaties
binnen de gemeente
Waardering van burgers betreft woon- en
leefklimaat wordt gemeten op basis van
een burgerpeiling

Verantwoording
Toetst doelstelling om
vrijgekomen locaties te
herontwikkelen
Waardering
van
de
burgers is essentieel voor
het toetsen van het effect
van inspanningen en het
vormen van beleid

Wat doen we daarvoor?
Wij doen de volgende inspanningen met bijbehorende resultaten om de ideaal doelen te bereiken:
Huisvesten
Wonen in de kernen
We weten wat er speelt in de markt en faciliteren de vraag in ons beleid. Doelgroepen krijgen hierin
speciale aandacht. Wij nemen verantwoorde keuzes als oplossingen gevraagd worden. Wij treden de
markt tegemoet en brengen potentiele kopers in de positie snel en continue over te gaan tot de
aankoop van een kavel. We zetten extra in op de naamsbekendheid en marketing van onze kavels
door o.a. de website www.wonenindinkelland.nl.
We zetten ons actief in om initiatieven die vanuit de bevolking komen te ondersteunen om snel
helderheid en zo mogelijk resultaten te kunnen boeken. Hiervoor maken we heldere en
prestatiegerichte afspraken met de woningbouwvereniging om voor de huursector een voldoende op
de doelgroepen toegesneden voorraad te creëren en maken we plannen hoe we de vraag vollediger
en beter in beeld kunnen krijgen. CPO zal verder uitgewerkt worden, zodat initiatiefnemers weten wat
wel en niet kan. We gaan de starterslening analyseren met als doel de procedure te vereenvoudigen.
We automatiseren en verbeteren onze processen van ruimtelijke procedures. We zetten vooral in op
hergebruik vrijkomende locaties en inbreidingslocaties. Signalen die we vanuit de samenleving krijgen
over belangstelling gaan we actief na, zodat we een volledig beeld hebben van de vraag.
Resultaten:
 Start kaveluitgifte plan Commanderie
 Prestatieafspraak Woningbouwverenigingen
 5 initiatieven ontplooien die tot beweging leiden in de woningmarkt.
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Her-ontwikkelen
Ontwikkellocaties
Bij ontwikkellocaties staan de aan de plek en het omliggend gebied gerelateerde maatschappelijke
opgaven centraal en is participatie van belanghebbenden en marktpartijen vanzelfsprekend.
Overheden stellen voorwaarden en marktpartijen, bewoners en gebruikers krijgen binnen die
voorwaarden het recht van initiatief. De kwaliteit van de leefomgeving is een gedeelde
verantwoordelijkheid en ook een gedeeld belang van publiek, privaat en particulier.
Als gemeente hebben wij een viertal vastgoedlocaties in eigendom die geschikt zijn voor stedelijke
herontwikkeling. Hierbij denken we aan de locaties Boerderij Aveskamp, Hopmanstraat, ’t Hoikink en
Julianaschool, deze worden in 2015 verkocht.
Het Kloostercomplex is eigendom van de gemeente waarbij wij nadrukkelijk zelf de regie houden bij de
herontwikkeling hiervan om de recreatieve meerwaarde te realiseren. In 2015 zullen we samen met
drie participanten de benedenverdieping in gebruik nemen en de eerste appartementen zullen
gebouwd worden.
In Weerselo zal, in het kader van het centrumplan, de realisatie van de nieuwbouw van de supermarkt
starten.
Resultaten:
 1 centrumgebied Weerselo herontwikkelen
 4 vastgoedlocaties verkocht
 Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum.

4.1.2

Thema Mobiliteit en Bestendigheid

Binnen dit thema zetten wij ons op behoud van volhoudbare structuren.
Duurzaam Dinkelland
In de afgelopen periode zijn diverse initiatieven vanuit de samenleving ondernomen op het gebied van
duurzaamheid. Het welslagen van dergelijke maatschappelijke initiatieven is in belangrijke mate
afhankelijk van de drie criteria “gemak, gewin en genot”. Met name op deze criteria zullen wij onze
eigen rol laten aansluiten. Onze rol zal met name bestaan uit regisseren, faciliteren en verbinden.
Daarnaast zien wij voor onszelf een rol waar het gaat om voorlichten, stimuleren, het verminderen van
formele belemmeringen en verwijzen naar subsidiemogelijkheden. Waar mogelijk gaan wij het goede
voorbeeld geven en ons aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Wij hanteren daarbij wel het
principe van ‘Twentse nuchterheid’.
Duurzaamheid staat echter niet op zichzelf. Binnen het spectrum van gemeentelijke taken ligt en een
directe relatie met afvalinzameling. Niet alleen is afval inmiddels ‘big business’, eigenlijk bestaat afval
niet. Het afval van vandaag is de grondstof van morgen. Hergebruik van materialen en energiewinning
spelen daarbij een belangrijke rol. Dit moet leiden tot lagere kosten voor onze inwoners. Daartoe zal
het huidige inzamelsysteem in brede zin verder moeten worden geoptimaliseerd.
Luchthaven Twente
De gemeente Dinkelland heeft zich ten opzichte van de plannen rondom de luchthaven sinds 2006
positief-kritisch opgesteld. Belangrijke voorwaarden waren geen avond- en nachtvluchten, geen
financiële bijdrage en een adequate oplossing voor de verkeersproblematiek van Deurningen. De
regie voor de plannen lag en ligt bij de gemeente Enschede / ADT. Ingeval van toekomstige
ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.
Rondweg Weerselo
De realisatie van een rondweg om Weerselo blijft uit oogpunt van leefbaarheid en verkeersveiligheid
van groot belang. De herontwikkeling van het centrum van Weerselo is hier volgens onze totaalvisie
Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 26

namelijk onlosmakelijk mee verbonden. Nu de Programma Aanpak Stikstof (PAS) wetgeving de
eindfase nadert en in april 2015 naar verwachting van kracht wordt, willen wij samen met de provincie
inzetten op een snelle realisering daarvan.
Centrum Weerselo
De plannen voor herstructurering van het centrum van Weerselo bevinden zich in een cruciale fase.
De plannen voldoen aan het criterium levensvatbaar. Er moet een balans gevonden worden tussen
ruimtelijke kwaliteit en de belangen van de (onmisbare) ondernemers. Het vrijkomende voormalige
gemeentehuis wordt in de plannen betrokken. Het bestaande budget blijft een uitgangspunt.
Tweede fase Dusinksweg
Met de realisatie van de eerste fase van de herstructurering van de Dusinksweg is een begin gemaakt
met de lang gekoesterde wens van Ootmarsum en omgeving. Het is voor het college evident dat ook
de tweede fase gerealiseerd moet worden. Gezien de verwachte verkeersintensiteit, wil het college
een vrij liggend fietspad overwegen. Dit project betrekken wij bij de integrale afweging die we
betrekken bij de kadernota 2016 (zie paragraaf 3.7).
Wat willen we bereiken?
Wij streven de komende periode 3 zogenaamde ideaal doelen na, namelijk:




Verplaatsten: Zorgen voor een beter en veiliger verkeerssysteem
Stromen: Zorgen voor het bewuster omgaan met afval- en waterstromen
Bestendigen: Zorgen voor het bewuster omgaan met energie.

Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren voor het thema Mobiliteit en Bestendigheid:
Indicator
Aantal
verkeersslachtoffers

Soort
Prestatie

Aantal verkeersslachtoffers

Omschrijving
Slachtoffers in het
gemeente (zie grafiek)

verkeer

binnen

Verantwoording
Toetst het ideaal doel
zorgen voor een beter en
veiliger verkeerssysteem

Grafiek

Vanaf 2003 tot 2010 neemt het
aantal totale geregistreerde
slachtoffers af
Er is een lichte stijging in 2011 en
2012
Het aantal verkeersslachtoffers met
dodelijke afloop is vanaf het jaar
2000 constant laag geweest

Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 27

Indicator
Restafval in kg per
inwoner

Soort
Prestatie

Aantal
woningen

Prestatie

duurzame

Beleving
verkeersveiligheid

Beleving

Beleving
ruimte

Beleving

openbare

Omschrijving
Afval in kg dat door of in opdracht van de
gemeenten bij huishoudens is ingezameld
Daarnaast zijn ook de hoeveelheden textiel
en oud papier en karton, die door scholen,
verenigingen en liefdadigheidsorganisaties
zijn ingezameld, in de cijfers inbegrepen
Aantal duurzame woningen binnen de
gemeente op basis van het Energieloket
2.0 Dinkelland
Waardering van burgers met betrekking tot
verkeersveiligheid wordt gemeten op basis
van een burgerpeiling

Waardering van burgers met betrekking tot
openbare ruimte wordt gemeten op basis
van een burgerpeiling

Verantwoording
Toetst het ideaal doel om
bewuster om te gaan met
afval

Toetst het ideaal om
bewuster om te gaan met
energie
Waardering
van
de
burgers is essentieel voor
het toetsen van het effect
van inspanningen en het
vormen van beleid
Waardering
van
de
burgers is essentieel voor
het toetsen van het effect
van inspanningen

Wat doen we daarvoor?
Wij plegen de volgende inspanningen met bijbehorende resultaten om de ideaal doelen te bereiken:
Verplaatsen
Bereikbaarheid
Wij streven naar goede bereikbaarheid voor onze kernen en willen deze bereikbaarheid in goede
balans brengen met leefbaarheid en veiligheid. Goede wegverbindingen zijn belangrijk, zowel voor het
auto- als fietsverkeer en het openbaar vervoer. Belangrijke infraprojecten zijn de realisatie van de
rondweg Weerselo en de tweede fase van de Dusinksweg bij Ootmarsum. Bij de Dusinksweg wordt
een vrij liggende fietspad overwogen vanwege de veiligheid voor de fietsers.
Bereikbaarheid heeft niet in de laatste plaats te maken met toegankelijkheid, zeker wanneer het gaat
om kwetsbare weggebruikers. Voor gehandicapten is het vooral belangrijk dat zij zelfstandig hun weg
kunnen vinden en daarvoor zijn soms extra voorzieningen nodig. Samen met Tubbergen onderzoeken
wij welke voorzieningen wenselijk zijn en vooral ook ‘waar?’.
Verkeersveiligheid
Onze openbare ruimte moet veilig en doelmatig zijn. De weginfrastructuur moet ‘Duurzaam Veilig’ zijn
en wij toetsen dit aan gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen. Er gebeuren nog teveel ongevallen
met ernstige verkeersslachtoffers. Door maatregelen op het gebied van zowel de infrastructuur als het
verkeersgedrag moet een substantiële daling van het aantal ernstige verkeersslachtoffers worden
gerealiseerd.
In 2014 start onderzoek naar de verkeersveiligheid voor de fietsers en in 2015 vindt besluitvorming
plaats over de maatregelen die nodig zijn. Verder worden de verkeersveiligheidsonderdelen van het
GVVP Dinkelland en het GVP Tubbergen gezamenlijk geactualiseerd. Wij zijn in overleg met Stichting
Dorpsraad Deurningen, provincie Overijssel en politie Twente over de verkeerssituatie in en rond
Deurningen. Gezamenlijk worden oplossingen gezocht voor oversteekproblemen op de Vliegveldstraat
en verkeersonveiligheid op de Deurningerstraat.
Naast een veilige weginrichting is goed en veilig verkeersgedrag essentieel. Wij beïnvloeden het
verkeersgedrag door een programma van permanente verkeerseducatie te bieden (het jaarlijks
programma “Educatie en Communicatie” met cursussen en opleidingen voor jong en oud) en door
voorlichting (bijvoorbeeld door mee te doen aan de landelijke VVN-campagnes).
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Parkeren
Een goede parkeervoorziening is belangrijk voor het economisch functioneren en draagt bij aan de
krachtige kernen. Maar er zijn ook grenzen aan de parkeercapaciteit. Bij nieuwe bouwplannen of bij
ruimtelijke ontwikkelingen realiseren wij voldoende parkeerplaatsen. Het beleid in ‘Bouwen &
Parkeren’ is hierin leidend en daarbij wordt ook gekeken naar bestaande parkeervoorzieningen in de
omgeving van een bouwplan of ruimtelijke ontwikkeling.
Wij houden een vinger aan de pols wat betreft de bezettingsgraad op parkeervoorzieningen.
Resultaat 2015:
 5 initiatieven t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid
 2-4 initiatieven t.b.v. bereikbaarheid/doorstroming
 1 initiatief t.b.v. een goed parkeersysteem
Stromen
Afval
Op het gebied van afval hebben we al stappen gezet door het vaststellen van de Afvalvisie. In 20142015 wordt het afvalbeleidsplan voor Dinkelland en Tubbergen opgesteld en vindt besluitvorming
daarover plaats. In het afvalbeleidsplan waarin beleidskeuzes voorgesteld ten aanzien van een nieuw
inzamelsysteem en (financiële) harmonisatie daarvan.
Ambitie van de gemeente is om de hoeveelheid restafval met ongeveer 75% te verminderen in 2030
tot 50 kg per inwoner per jaar. Tegelijk moeten de kosten voor de burger lager worden.
Resultaten:
 3 initiatieven t.b.v. reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem
Bestendigen
Duurzaamheid
Bestendigheid hebben we voorlopig vorm gegeven als duurzame energie, want we moeten keuzes
maken. Aan de hand van het Energieloket 2.0 willen we inwoners stimuleren om energetische
verbeteringen aan te brengen aan hun woning. Daarnaast zijn we met de sportverenigingen en
overige maatschappelijke voorzieningen in gesprek om de accommodaties verduurzamen. Door het
verduurzamen van de accommodaties dalen de exploitatielasten.
Resultaten:
 5 initiatieven ten behoeve van duurzaamheid
 5 initiatieven ten behoeve van energiebesparing.

4.1.3

Thema Maatschappelijke Voorzieningen

Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol van de
gemeente (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren).
Leefbaarheid
De leefbaarheid in onze kernen vinden wij een groot goed. Wij realiseren ons echter ook dat de
demografische ontwikkeling een forse impact heeft die niet te stoppen is. Dit gaat gevolgen hebben
voor de voorzieningen in de kernen. Een vergrijzende bevolking brengt andere behoeften met zich
mee. Voorzieningen in de kernen kunnen en mogen niet overwegend afhankelijk worden van
overheidssubsidies. Dit college wil dan ook investeren in levensvatbare initiatieven die de leefbaarheid
in stand kunnen houden. Alleen op deze wijze blijven kernen ook aantrekkelijk voor jongeren.
De leefbaarheid zit vooral in de sociale cohesie en de activiteiten die een gemeenschap met elkaar
onderneemt en niet in de ‘stenen’. Juist op dit vlak wil dit college een impuls geven en daagt zij de
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kernen uit om initiatieven te ontplooien. Daarbij moeten we ook zuinig zijn op onze traditionele
evenementen en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente de organisatie en
versimpelt in elk geval de regelgeving. Ook ontmoetingsplaatsen zoals jongerenketen en
jongerencarnaval hebben hun maatschappelijke betekenis bewezen en verdienen waardering. Sport,
met name door en voor jongeren vormt ook een factor van betekenis in het kader van leefbaarheid.
Een nieuw perspectief op leefbaarheid brengt met zich mee dat voorzieningen goed bereikbaar
moeten zijn, zowel fysiek, digitaal als mobiel. Dit geldt voor zowel inwoners van de kernen als van het
buitengebied. Aanwezigheid van een voorziening in een kern is dus niet altijd vereist, digitale
ontsluiting wel. Daar waar concentratie van voorzieningen in de nabijheid de toekomstbestendigheid
verhoogt, heeft dat de voorkeur van dit college. Logischerwijs vindt die concentratie dan met name
plaats in de verzorgingskernen.
In het kader van leefbaarheid blijft noaberschap voor ons een vaste waarde. Het college wil de
noaberschap inzetten en ondersteunen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.
‘Samen oud worden’.
Gebiedsvertegenwoordiging
Wij zien gebiedsvertegenwoordigers als onmisbare partners, waar mee wij maatschappelijke effecten
in de samenleving willen bereiken. Kernraden nemen daarbinnen een positie in, maar daarnaast wil
het college ook zeker in overleg met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen zoals sporters,
ouderen, jongeren, enz. om de overheidsparticipatie te maximaliseren. Wij willen aansluiten bij de
kracht en de initiatieven uit de samenleving. Continue gaat het college daarbij de rol van de overheid
overwegen. Ook wil het college investeren in web-platforms om zo de bereikbaarheid van de
gemeente en de gemeenschappen onderling te bevorderen. Bestuurders zijn digitaal benaderbaar en
bereikbaar.
Sportcomplex Dorper Esch / binnensportaccommodaties
De aanwezigheid van adequate zwem- en sporthalvoorzieningen in Dinkelland is voor ons een
vanzelfsprekendheid. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren met de privatiseringsoperatie en
het uitblijven van een concrete bieding in het kader van de privatisering van sportcomplex Dorper
Esch heeft het college geen vertrouwen in een goede afloop van dit traject. Het college wil dan ook
het heft weer in eigen hand nemen en met voortvarendheid werken aan een passende voorziening.
Voor Dorper Esch geldt dat een investering in deze voorziening toekomstbestendig moet zijn. Gezien
de demografische ontwikkeling wil het college de verhouding wedstrijdbad-recreatiebaddoelgroepenbad heroverwegen. Het college wil dit doen in goed overleg met een afvaardiging van de
gebruikers van Dorper Esch, op basis van feiten en gebaseerd op Dinkellands gebruik. De
bedrijfseconomische voordelen zoals het onderbrengen van personeel in een stichting (op termijn) en
energiebesparende maatregelen willen wij benutten, echter zonder experimentele constructies toe te
passen. Mogelijk is dit ook toepasbaar voor de overige binnensportaccommodaties.
Het bestaande financiële kader blijft voor het college vooralsnog uitgangspunt. 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.
Het college wil overwegen of, door een combinatie en de concentratie 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
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toekomstbestendige exploitatie en minimalisering van de kosten. Het college wil een onderzoek dat
zal zijn gericht op een structurele oplossing voor de problematiek van Dorper Esch dit jaar afronden.
DTC’07
De provincie Overijssel verleent definitief geen medewerking aan een voetbalcomplex aan de
Frensdorferweg. Daarmee is de accommodatiediscussie, inclusief de financiële consequenties, terug
bij af. Wij willen de accommodatiediscussie in elk geval plaatsen in het perspectief van de
demografische ontwikkeling en het nieuwe denken over leefbaarheid en financiële middelen inzetten
die passen bij die uitgangspunten. Wij zijn hierover, conform uw opdracht, in gesprek met het bestuur
van DTC’07.
Wat willen we bereiken?
Wij streven de komende periode 2 zogenaamde ideaal doelen na, namelijk:



Verzelfstandigen: Samenleving gaat zelfstandiger om met exploitaties, beheer en
dienstverlening voor voorzieningen
Samenbrengen en Ontwikkelen: Mensen en functies samenbrengen en gerichter faciliteren
bij ontwikkelingen.

Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren voor het thema Maatschappelijke
Voorzieningen:
Indicator
Nabijheid
voorzieningen

Soort
Prestatie

Beleving
burgerparticipatie

Beleving

Omschrijving
Afstand naar voorzieningen zoals scholen,
supermarkten en sportaccommodaties
binnen de gemeente
Waardering van burger met betrekking tot
samenwerking met gemeente wordt
gemeten op basis van een burgerpeiling

Verantwoording
Toetsen of mensen en
functies goed bij elkaar
kunnen worden gebracht
Waardering
van
de
burgers is essentieel voor
het toetsen van het effect
van inspanningen en het
vormen van beleid

Wat doen we daarvoor?
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal
doelen te bereiken:
Verzelfstandigen
Binnen- en buitensport accommodaties
De rol van de gemeente is aan het verschuiven. Verenigingen hebben duidelijke beelden als het gaat
om hun accommodatie. Juist hier is het adagium “Minder overheid, meer samenleving” al zichtbaar.
Privatisering van complexen of onderhoud als ook de aanleg van accommodaties verschuift naar de
vereniging. We dragen stokjes over. Wij ronden de lopende verzelfstandigingsprojecten af voor zover
deze nog niet klaar zijn, voor zowel de voetbal als tennis. Verder staan wij open voor verdere
verzelfstandiging van accommodaties die nog gemeentelijk eigendom zijn of waarin wij nog een taak
hebben.
Er zal actief worden gewerkt aan een passende voorziening voor het complex Dorper Esch. Zowel
voor het zwembad als de sporthal zijn investeringen nodig. Investeringen kunnen uitsluitend worden
gedaan wanneer deze toekomstbestendig kunnen worden verantwoord. Daarom zal met nadruk
gekeken worden naar de demografische ontwikkelingen die leidend zullen zijn voor het gebruik van
het complex. Dinkellands gebruik is maatgevend. Gelet op de effecten van demografische
Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 31

ontwikkelingen zal meteen een doorkijk worden gemaakt naar onderwijshuisvesting en de exploitatie
van het Kulturhus.
Onderwijshuisvesting
In een tijd van schaarste is het belang van juiste keuzes nog groter. Onder andere de financiële
situatie als ook de demografische ontwikkelingen beïnvloeden deze keuzes. Voor Denekamp worden
scenario’s uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met deze ontwikkelingen. Verder gaan we aan
de slag met de voorbereidingen voor nieuwbouw de Kerkewei in Rossum. Het primaat ligt bij Konot,
gemeenteraad moet budget beschikbaar stellen. Vanaf 2015 is het schoolbestuur zelf verantwoordelijk
voor het onderhoud. Wij blijven verantwoordelijk voor vervanging en nieuwbouw als dat aan de orde
is. Vanzelfsprekend blijven wij daarom in overleg met het schoolbestuur.
Resultaten:
 Voetbal- en tennisaccommodaties zijn verzelfstandigd
 Uitvoering geven aan haalbaarheidsonderzoek Dorper Esch.
Samenbrengen & Ontwikkelen
Dorpsplannen (uitvoering)
De uitvoeringsplannen hebben een doorlooptijd van 4 jaar (tot en met 2018). Het primaat van de
uitvoering ligt bij de inwoners zelf. Zij hebben zich in verschillende werkgroepen georganiseerd. De
gemeente heeft hier een faciliterende rol.
Kulturhusen-MFA-Openbare Voorzieningen
Ontmoetingspunten in kernen waar verschillende functies samenkomen en activiteiten plaatsvinden,
gerealiseerd en geëxploiteerd door inwoners zelf. De gemeente faciliteert initiatieven, stelt eventueel
financiële middelen ter beschikking maar is niet verantwoordelijk voor het realiseren en exploiteren
van deze accommodaties. Wij (de samenleving) ronden de accommodatieplannen af en wij gaan deze
projecten evalueren. Verder blijven wij in overleg met de bibliotheek en het muziekonderwijs over de te
leveren prestaties. Wij streven naar andere prestatieafspraken waarbij we meer gaan sturen op de
effecten die we willen bereiken.
Kunst& cultuur, erfgoed en monumenten
Wij stellen nieuw monumentenbeleid op, inclusief erfgoednota.
Resultaten:





1 nota monumentenbeleid
Prestatieafspraken met muziekonderwijs
Prestatieafspraken met bibliotheek
2 initiatieven gefaciliteerd vanuit de samenleving die leiden tot een concreet plan.
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4.1.4

Begroting en meerjarenraming

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden.

Bedragen x € 1.000)

Krachtige kernen
Thema Wonen en vastgoed
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

11.645

8.000

7.898

6.987

Lasten

-15.152

-10.490

-10.669

-9.413

-3.507

-2.490

-2.770

-2.426

Saldo van baten en lasten

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Mutatie reserve beschikking

185

52

48

51

Mutatie reserve toevoeging

-300

-1.000

-650

-830

Reservemutatie
Resultaat

-115

-948

-602

-779

-3.623

-3.439

-3.372

-3.205

Thema Mobiliteit en bestendigheid
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

5.355

5.566

5.788

6.023

Lasten

-12.854

-12.415

-12.390

-12.224

-7.499

-6.849

-6.601

-6.201

Saldo van baten en lasten

Begroting
2015
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie
Resultaat

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

916

473

341

150

916

473

341

150

-6.583

-6.376

-6.260

-6.052

Thema Maatschappelijke voorzieningen
Begroting
2015

Resultaat Krachtige kernen

Begroting
2018

Baten

1.008

1.026

1.046

1.065

-5.669

-4.948

-4.942

-4.840

-4.661

-3.922

-3.896

-3.774

Begroting
2015

Resultaat

Begroting
2017

Lasten
Saldo van baten en lasten

Reservemutatie

Begroting
2016

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Mutatie reserve beschikking

2.435

1.701

1.685

1.586

Mutatie reserve toevoeging

-1.140

-1.171

-1.202

-1.234

1.296

530

483

351

-3.366

-3.392

-3.413

-3.423

-13.571

-13.207

-13.045

-12.680
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4.2.

Programma Economische Kracht en Werk

Strategisch programmadoel
Het is evident dat de uitdagingen dermate groot zijn dat traditioneel overheidsoptreden geen solide
oplossing kan bieden. De teruglopende overheidsfinanciën zijn daarvoor absoluut ontoereikend. De
nieuwe samenleving vraagt om creatieve ideeën en een andere overheid. De weg daar naar toe
vereist bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid. Het college realiseert zich daarbij dat dit
tijd vergt en maatschappelijk draagvlak vereist. De nieuwe gemeente als partner gaat op zoek naar
levensvatbare en duurzame constructies. Toekomstbestendigheid is niet alleen bij de leefbaarheid
een toetssteen, ook in het economisch beleid wordt het de belangrijkste voorwaarde.
Het college wil in het kader van dit ‘omdenken’ een aantal lijnen uitzetten. Zo zal het traditionele
‘uitbreidingsdenken’ in de ruimtelijke ordening plaats moeten maken voor herstructurering.
Compactere winkelcentra met in de periferie ruimte voor kleinere wooneenheden. De
gezinsverdunning en vergrijzing bieden hiervoor mogelijkheden.
De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends raken ondernemers in de meest
brede zin. Niet alleen ondernemers in de detailhandel, maar ook agrarische en toeristische
ondernemers en andersoortige bedrijven. Juist daarom willen wij meer ruimte bieden voor bijzondere
initiatieven van ondernemers. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere
behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering. Beperkingen vanuit onze eigen regels moeten daarvoor
zoveel mogelijk voorkomen worden. De inzet is telkens om uit te gaan van de kansen, in plaats van
belemmeringen. Het traditioneel ingerichte planologische regiem is hier onvoldoende op voorbereid en
werkt beknellend. Een nieuw perspectief op detailhandel, industrie en bijbehorende planologie is dan
ook vereist.
Het programma Economische Kracht en Werk kent 3 thema’s die hierop inspelen:
1. Vrijetijdseconomie
2. Ondernemen en Arbeidsmarkt
3. Plattelandseconomie

4.2.1

Thema Vrijetijdseconomie

Wij zetten binnen dit thema in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden,
versterken en vernieuwen.
Groei recreatief-toeristische sector
De recreatief-toeristische sector groeit nog steeds in Dinkelland. Uit onderzoek blijkt dat met name de
meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme hiervoor zorgen. We dagen ondernemers uit tot
om tot meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme te komen en bieden ondernemers
daarvoor ruimte. De planologische mogelijkheden worden daar waar mogelijk in dit kader verruimd en
de aanvraag van vergunningen vereenvoudigd. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een
bijzondere behandeling vragen: de ‘maatjas’-benadering.
De groei in de toeristische sector wil het college verder bevorderen door het leggen van verbindingen
tussen de ondernemers. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van meer en attractievere arrangementen
die leiden tot meer beleving in het gebied. De stad Ootmarsum blijft het speerpunt van het toeristisch
beleid en verdient een verdere investering in kunst en cultuur. De Commanderie en het klooster
leveren daar een bijdrage aan.
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De toerist vindt ons landschap prachtig. We moeten dit ook dan vooral zo houden. Een verdere
investering in nieuwe toeristische infrastructuur is op voorhand niet nodig. In plaats daarvan wil het
college vooral zijn energie inzetten op verbetering van de verbindingen tussen toeristische
ondernemers. Dit moet leiden tot attractievere arrangementen en meer beleving. Het project ‘Art en
spirit’ is daar een mooi voorbeeld van. Op dit punt zijn natuurlijk de ondernemers aan zet.
De toerist kent geen grenzen. De grensoverschrijdende toeristische samenwerking biedt kansen en
verdient een impuls. Ook op dit punt wil het inzetten op verbinding. De contacten met Nordhorn (en
Grafschaft Bentheim) worden in dit kader aangehaald. Intensivering van de contacten met Nordhorn
biedt ook kansen op het gebied van economische- en veiligheidsvraagstukken.
Wat willen we bereiken?
Wij streven de komende periode twee zogenaamde ideaal doelen na, namelijk:




Verblijven: Meer gasten verblijven in Dinkelland. Het aantal overnachtingen in de gemeente
Dinkelland is het afgelopen jaar 2013 gegroeid en bedraagt 320.000. De komende jaren willen
we deze groei doorzetten en zorgen dat meer gasten een bezoek brengen aan de gemeente
Dinkelland. We streven naar een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod en
ondersteunen ondernemers in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die tot versterking en
vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden
Beleven: Gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer. De bestedingen in
dagactiviteiten in Noordoost Twente zijn relatief laag. Gasten moeten meer besteden, maar
moeten een bezoek aan de gemeente Dinkelland intensiever beleven en ervaren. Beleving
bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van een bezoek en de keuze voor een herhaalbezoek.

Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren voor het thema Vrijetijdseconomie:
Indicator
Aantal
overnachtingen NOT

Soort
Prestatie

Overnachtingen per subregio

Omschrijving
Toeristische
overnachtingen
door
Nederlanders in Twente voor sub regio
NOT (zie grafiek)

Verantwoording
Toetsing van ideaal doel
dat
meer
gasten
verblijven in de gemeente

Grafiek

In totaal zijn er in 2012 in NOT
870.000 toeristische overnachtingen
ondernomen door gasten
uit Nederland
Ten opzichte van 2011 is het aantal
overnachtingen gestegen met 7%

Bron: Twentse Toerisme Monitor
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Indicator
Aantal
banen
in
sector
vrijetijdseconomie

Soort
Prestatie

Banen vrijetijdseconomie

Omschrijving
Het aantal banen heeft betrekking op het
totaal aantal fulltimers, parttimers en
uitzendkrachten op gemeentelijk niveau
(zie grafiek)

Verantwoording
Toetsing van ideaal doel
dat
meer
gasten
verblijven in de gemeente
/ Toetsing van ideaal doel
dat
gasten
meer
besteden in de gemeente

Grafiek

Na een dip in 2011 is er een
geleidelijke stijging te onderscheiden
m.b.t. het aantal banen in de sector
vrijetijdseconomie voor Dinkelland

1400
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Bron: LISA

Indicator
Aantal vestigingen in
de sector vrijetijdseconomie

Soort
Prestatie

Vestigingen vrijetijdseconomie

Omschrijving
Het totaal aantal vestigingen in de sector
vrijetijdseconomie op gemeentelijk niveau
(zie grafiek)

Verantwoording
Toetsing van ideaal doel
dat
meer
gasten
verblijven in de gemeente
/ Toetsing van ideaal doel
dat
gasten
meer
besteden in de gemeente

Grafiek

Aantal

In Dinkelland zijn het aantal
vestigingen over de periode 20102013 nagenoeg gelijk gebleven
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Bron: LISA

Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 36

Indicator
Totale bestedingen
verblijfsrecreatie
Twente

Soort
Prestatie

Bestedingen overnachtingen

Omschrijving
Totaal bestedingen tijdens toeristische
overnachtingen door Nederlanders in NOT
(zie grafiek)

Verantwoording
Toetsing van ideaal doel
dat
gasten
meer
besteden in de gemeente

Grafiek

In 2012 is in Twente €32.670.000
uitgegeven tijdens toeristische
overnachtingen
Dit zijn bestedingen inclusief vaste
kosten
Ten opzichte van 2008 laten de
bestedingen een stijging
van 30% zien
Hier zitten de buitenlandse
bestedingen nog niet bij
Bron: Twentse Toerisme Monitor

Indicator
Totaal bestedingen
dagrecreatie Twente

Soort
Prestatie

Bestedingen dagrecreatie

Omschrijving
Totaal bestedingen exclusief vaste kosten
tijdens activiteiten in Twente door
Nederlanders en buitenlanders (zie grafiek)

Verantwoording
Toetsing van ideaal doel
dat
gasten
meer
besteden in de gemeente

Grafiek

Ten opzichte van 2010 – 2011 is een
daling te zien in bestedingen (naar
€ 544.400.000)
Het aantal ondernomen activiteiten is
juist toegenomen
Dit is te verklaren doordat de
bestedingen per persoon per
dag zijn afgenomen (naar € 12,47)

Bron: Twente Toerisme Monitor

Indicator
Beleving
vrijetijdseconomie

Soort
Beleving

Omschrijving
Waardering van burger met betrekking tot
vrijetijdseconomie binnen de gemeente
wordt gemeten op basis van een
burgerpeiling

Verantwoording
Waardering
van
de
burgers is essentieel voor
het toetsen van het effect
van inspanningen en het
vormen van beleid

Wat doen we daarvoor?
Wij plegen de volgende inspanningen met bijbehorende resultaten om de ideaal doelen te bereiken:
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Verblijven
Ruimte bieden voor ondernemen
We stimuleren ondernemers om te komen met (nieuwe) arrangementen, evenementen en toeristische
concepten en producten die de belevingswaarde van onze gemeente vergroten en die leiden tot meer
bestedingen in het gebied. Wij dagen ondernemers uit om te komen met nieuwe initiatieven die tot
versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden. Deze initiatieven gaan wij zoveel
mogelijk ruimtelijk faciliteren (via bestemmingsplannen en vergunningverlening). Lopende aanvragen
voor uitbreiding (Camping Rammelbeek, De Haer) willen wij in 2015 afronden.
In relatie tot het verbeteren van het ondernemersklimaat in het algemeen wordt een actieplan
ontwikkeld voor het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de regeldruk in de
vrijetijdssector. Wij hebben in 2014 onderzoek gedaan naar de afstemming tussen vraag en aanbod in
de verblijfsrecreatie. Wij vertalen deze samen met Koninklijke Horeca Nederland, RECRON en de
NOT-gemeenten deze resultaten naar concrete actiepunten.
Resultaten:
 3 vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen die uitbreiding mogelijk maken.
 Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector
 Voorstel deregulering vrijetijdssector en verbetering dienstverlening in samenhang met
verbetering dienstverlening algemeen
 Resultaten onderzoek vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie vertaald in concrete
actiepunten.
Beleven
Stimuleren nieuwe belevingsconcepten, arrangementen en evenementen
We zetten meer in op de verbetering van de verbindingen tussen toeristische ondernemers die leiden
tot toeristische productontwikkeling, belevingsconcepten en arrangementen/evenementen. Het project
‘Art en spirit’ dat door de Stichting Ondernemersfonds Dinkelland wordt opgepakt, is daar een mooi
voorbeeld van. We ondersteunen projecten die daaruit voortvloeien.
Grensoverschrijdende samenwerking
We versterken de grensoverschrijdende toeristische samenwerking met o.a. de gemeente Nordhorn
en Bad Bentheim waardoor meer (buitenlandse) gasten Dinkelland bezoeken. Daarnaast zetten wij in
op de verbetering van de toeristische samenwerking in Noordoost Twente, in relatie tot Twente.
Landgoed van Nederland.
Resultaten:





4.2.2

Ondersteunen 2 nieuwe belevingsconcepten of arrangementen/evenementen
Ondersteunen 10 projecten voortvloeiend uit ‘Art & Spirit’
2 grensoverschrijdende arrangementen/evenementen
Verbetering toeristische samenwerking Noordoost Twente

Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt

Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking werkgelegenheid.
Ontwikkeling
De demografische ontwikkeling en de explosieve groei van internetshoppen gaat zijn impact hebben
op het winkelaanbod in de verzorgingskernen. Om leegstand in de kernen te voorkomen streeft het
college naar compactere centra. De ondernemers zijn hierin de dragers, de gemeente heeft een
enthousiasmerende en faciliterende rol. Uit diverse onderzoeken blijkt dat alleen winkels met een
bijzonder assortiment en/of bijzondere service op de lange termijn toekomst hebben. Voor de
foodsector geldt dat kleinere specialistische winkels zich moeten concentreren in de nabijheid van
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supermarkten. Zonder goede strategie zullen de winkelstraten met leegstand te maken krijgen,
waardoor de aantrekkelijkheid van de kern afneemt. Met de ondernemers willen wij een plan
ontwikkelen dat leidt tot compacte en aantrekkelijke centra. Wij zijn ons er van bewust dat de
uitvoering van een dergelijk plan een lange adem vergt.
Wat willen we bereiken?
Wij streven de komende periode 2 zogenaamde ideaal doelen na, nl:




Ondernemen: Het verbeteren van het ondernemersklimaat. Wij gaan samen met het
bedrijfsleven een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat realiseren. Dit gaan wij samen
doen op het met als speerpunten detailhandel (leegstand winkels), bedrijventerreinen en
dienstverlening. Daarbij is ons uitgangspunt dat wij uitgaan van kansen en dat bijzondere
initiatieven een bijzondere behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering
Arbeidsmarkt: Het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Wij gaan werkzoekenden en
werkgevers met actief elkaar verbinden met extra aandacht voor de jongere en oudere
werklozen. Samen met het bedrijfsleven bekijken we welke activiteiten hiertoe een bijdrage
kunnen leveren.

Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren voor het thema Ondernemen & Arbeidsmarkt:
Indicator
Aantal banen

Soort
Prestatie

Aantal banen

Omschrijving
Optelsom van aantal banen die binnen de
gemeente bestaan op basis van sectoren
(zie grafiek)

Verantwoording
Toetsen van het ideaal
doel
bevorderen
van
arbeidsparticipatie

Grafiek

In Dinkelland stijgt het aantal banen
in 2013 naar 10.830
De gemeente laat een dip zien in de
periode 2010-2012
In Dinkelland trekt het aantal banen
na 2012 echter weer aan

Indicator
Netto
participatiegraad

Soort
Prestatie

Omschrijving
Het gaat hier om de netto participatiegraad,
dat wil zeggen het percentage van de
bevolking (15-64 jaar) dat werkzaam is: ten
minste 12 uur per week in de gemeente

Verantwoording
Toetsen van het ideaal
doel
bevorderen
van
arbeidsparticipatie
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Netto participatiegraad

Grafiek

Het aandeel van de werkzame
beroepsbevolking in de potentiële
beroepsbevolking - de netto
participatiegraad - bedraagt 68,0% in
2012 in Dinkelland
Dit is een daling t.o.v. 2011
In vergelijking met Overijssel is het
cijfer voor Dinkelland vrijwel hetzelfde
in 2012

Indicator
Bruto Gemeentelijk
Product (BGP) per
inwoner

Soort
Prestatie

Index BGP

Omschrijving
De indicator BGP per inwoner is het
product van de indicatoren toegevoegde
waarde per baan en het aantal banen per
inwoner. Beide indicatoren met elkaar
vermenigvuldigd levert de toegevoegde
waarde per inwoner op en daarmee
economische situatie op gemeentelijk
niveau (zie grafiek)

Verantwoording
Toetsen van het ideaal
doel
bevorderen
van
arbeidsparticipatie
/
Verbeteren
ondernemersklimaat

Grafiek

De toegevoegde waarde per inwoner
is voor Dinkelland 17,9 en zegt
daarmee wat over de economische
situatie op gemeentelijk niveau
Deze waarde is in Overijssel en
Nederland hoger, voornamelijk door
het hogere aanbod van banen

Indicator
Aantal bezoekers per
kern / winkelgebied

Soort
Prestatie

Omschrijving
Optelsom van bezoekers in kernen /
winkelgebieden en evenementen

Beleving
ondernemers

Beleving

Waardering van burgers met betrekking tot
het ondernemersklimaat wordt gemeten op
basis van een burgerpeiling

Verantwoording
Toetsen van het ideaal
doel
verbeteren
van
ondernemersklimaat
Waardering
van
de
burgers is essentieel voor
het toetsen van het effect
van inspanningen en het
vormen van beleid

Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 40

Wat doen we daarvoor?
Wij plegen de volgende inspanningen met bijbehorende resultaten om de ideaal doelen te bereiken:
Ondernemen
De inspanningen zijn gericht op het verbeteren van het ondernemersklimaat. Daarbij is de aandacht
vooral gevestigd op de speerpunten detailhandel (leegstand winkels), bedrijventerreinen en
dienstverlening richting ondernemers. Wij gaan daarvoor samen met ondernemers en andere partners
een detailhandelsvisie afronden, gekoppeld aan een plan van aanpak m.b.t. het verminderen van de
winkelleegstand per kern. Dit is in overeenstemming met de wens van het college om de ontwikkeling
van de woonvisie (zie programma Krachtige Kernen) en de detailhandel combineren. Een compact
centrum met in de periferie kleinere woonunits die met name geschikt zijn voor de ‘nieuwe’ ouderen en
voor startende jongeren.
Om ondernemers ruimte te blijven bieden om te ondernemen realiseren wij uitbreidingen van
bedrijventerreinen in Ootmarsum en Denekamp en gaan wij samen met hen werken aan een
bedrijventerreinvisie inclusief uitvoeringsprogramma. Tevens ronden we de herstructurering op
bestaande bedrijventerreinen af.
Ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening gaan we samen met onze partners een plan
van aanpak en uitvoeren. We zetten continu in op het actief bezoeken en verbinden van ondernemers
en het creëren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden.
Resultaten:





Uitbreiding van bedrijventerreinen in Ootmarsum en Denekamp
Herstructureren van drie bestaande terreinen
Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven
Vergroten van de vitaliteit van de kernen (centrumgebieden).

Arbeidsmarkt
Wij gaan de arbeidsparticipatie bevorderen door actief werkgevers te bezoeken en te benaderen.
Daarmee willen we (i.c.m. Dinkelland Werkt) initiatieven opsporen/ontplooien en faciliteren.
We zetten actief instrumenten in om de doelgroep extra te ondersteunen richting te arbeidsmarkt.
Daarbij ondersteunen we een regionale arbeidsmarktbenadering, waarmee we de regionale
uitwisseling versterken, vacatures en kandidaten uitgewisseld worden (meer plaatsingen) en de
individuele gemeenten elkaars werkgeversbandering kunnen versterken.
Wij richten ons ook op de 45-plussers uit het uitkeringsbestand. We willen instrumenten inzetten die
de afstand tot de arbeidsmarkt voor deze doelgroep verkleinen (bijvoorbeeld korte, beroepsgerichte
opleidingen, bijscholing, omscholing). Jongeren onder 27 jaar gaan we intensiever begeleiden en we
zetten extra instrumenten in om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen (jobhunting, stages,
1000-jongerenplan, jongerenvouchers, etc.).
Resultaten:
 Betere afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven
realiseren
 De jeugdwerkloosheid is beter in beeld en wordt minder door realisatie project bestrijden
jeugdwerkloosheid
Een betere afstemming tussen vraag en een aanbod van arbeidskrachten realiseren door
het opstellen van een marktwerkingsplan
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4.2.3

Thema Plattelandseconomie

Wij zetten binnen dit thema in op het versterken van landbouw en plattelandsondernemers in
samenhang met ruimtelijke kwaliteit.
De landbouw is en blijft voor Dinkelland een belangrijke economische drager. De
toekomstbestendigheid van de landbouw is afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting.
Actieve boeren moeten kunnen blijven investeren. Dinkelland kent echter een onevenredig groot
aantal Natura 2000-gebieden die elkaar zodanig beïnvloeden, dat landbouwbedrijven door onder meer
stikstofproblematiek en onevenredige grondclaim niet of nauwelijks kunnen door ontwikkelen. Wij zijn
dan ook van mening dat op dit punt de grenzen van de natuurbescherming zijn bereikt. Vanuit deze
constatering zijn wij bereid om een actieve rol te spelen in de uitwerking van het provinciaal akkoord
‘Samen werkt beter’, mits er voldoende ontwikkelruimte op Dinkellands grondgebied ontstaat, de
oplossingen binnen de natuurgebieden zelf worden gerealiseerd en mits er voldoende draagvlak is
binnen de agrarische sector. Alle regionale, provinciale en landelijke beïnvloedingsmogelijkheden
zullen wij hiervoor inzetten.
De schaalvergroting in de landbouw wordt verder beperkt door het landschap. Het college streeft naar
behoud van het landschap en ziet in de cascobenadering een goede mogelijkheid om de hoge
kwaliteit van ons landschap te waarborgen in combinatie met een vitale landbouw.
Het college maakt zich zorgen over de omvang van het aantal vrijkomende agrarische gebouwen. Het
bestaande beleid, zoals de afgelopen 4 jaren ontwikkeld, is op dit punt ontoereikend. Bij een
herziening van het beleid zal zeker gekeken worden naar de verruimingsmogelijkheden, waarbij ook
onconventionele maatregelen onderzocht gaan worden.
Wat willen we bereiken?
Wij streven de komende periode 2 zogenaamde ideaal doelen na, namelijk:




Ontwikkelen: Duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. Wij gaan ons de komende
jaren inspannen om ontwikkelruimte te creëren die nodig is om de economische potenties van
de landbouw te behouden en te versterken. Toekomstbestendigheid van de landbouw is
afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting. Hierbij hoort een goede
landbouwstructuur
Transformeren: Meer perspectief voor plattelandsondernemers. De functie van het landelijk
gebied in Nederland is sinds enkele jaren aan grote verandering onderhevig. Het grootste deel
van het Nederlands landelijk gebied staat sterk onder invloed van de stad. De traditionele
landbouwfunctie wordt meer en meer beïnvloed door nieuwe functies (of oude functies in een
nieuw jasje) als zorg, recreatie en toerisme, educatie, cultuurhistorie en natuur.


Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren voor het thema Ondernemen & Arbeidsmarkt:
Indicator
Gemiddelde oppervlakte
per bedrijf

Soort
Prestatie

Omschrijving
Een gemiddelde van het grondgebruik
weergegeven als oppervlaktemaat en het
aantal bedrijven in de landbouw in de
gemeente

Verantwoording
Toetsing van duurzame
ontwikkeling
van
de
agrarische sector
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Gemiddelde oppervlakte bedrijf

Grafiek

Over de periode 2003 – 2013 neemt
de gemiddelde oppervlakte per
bedrijf voor Dinkelland langzaam toe
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hectare

Deze kleine toename wordt verklaard
doordat de oppervlakte grond gebruik
en aantal bedrijven bijna evenredig
dalen.

24
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Dinkelland
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10

Jaar
Bron: CBS (bewerking KAC)

Indicator
Aantal banen in sector
landbouw

Soort
Prestatie

Aantal banen landbouw

Omschrijving
Het aantal banen heeft betrekking op het
totaal aantal fulltimers, parttimers en
uitzendkrachten in de gemeente (zie
grafiek)

Verantwoording
Toetsing van duurzame
ontwikkeling
van
de
agrarische sector

Grafiek

Voor Dinkelland is er sprake van een
sterke afname van het aantal banen
in de landbouw.
Dit staat in schril contrast met het
totaal aantal banen in alle sectoren
dat gestegen is met 9% over de
zelfde periode

Indicator
Landbouwbedrijven met
verbredingsactiviteiten

Soort
Prestatie

Omschrijving
Bedrijven die naast landbouw een andere
economische inkomstenbron
zoeken/hebben in Overijssel

Beleving landschap

Beleving

Waardering van burgers met betrekking tot
het landschap wordt gemeten op basis van
een burgerpeiling

Verantwoording
Toetsing van perspectief
voor
plattelandsondernemers
Waardering
van
de
burgers is essentieel voor
het toetsen van het effect
van inspanningen en het
vormen van beleid
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Wat doen we daarvoor?
Wij plegen de volgende inspanningen met bijbehorende resultaten om de ideaal doelen te bereiken:
Ontwikkelen
Versterking economische positie landbouw
Wij gaan samen (als partner) met de ondernemers en organisaties in agrarische sector verder
invulling geven aan hun toekomstbestendigheid. Binnen de kaders van onze verantwoordelijkheden
ondersteunen wij initiatieven die hieruit voortvloeien. Samen met de agrarische sector gaan we de
initiatieven vertalen naar een concreet actieplan. De inspanningen zijn gericht op het behoud en
versterken van de economische potentie van de ‘groeiers’ binnen de landbouw. Hiervoor gaan we de
ondernemers/bedrijfsleven uitdagen om de sterke afname van het aantal banen in de landbouw te
minderen.
Resultaten:
 Verbetering landbouwstructuur door stimuleren van kavelruilprojecten
 Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op gebied van energieopwekking,
ammoniakreductie en/of mestaanwending
 Deelnemen aan het proces Samen werkt Beter, waarbij in eerste instantie drie
verkenningen worden uitgevoerd voor de gebieden Lemselermaten, Achter de Voort,
Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld.
Transformeren
Vrijkomende locaties
In overleg met betrokkenen hun wensen inventariseren om oplossingen te bieden voor o.a. de
toekomstige toename van vrijkomende agrarische locaties. Dat betekent mogelijk verruimde
mogelijkheden van het KGO-/VAB-beleid en actief meer bekendheid geven aan de
gebruiksmogelijkheden.
Gebiedsontwikkeling NOT
De Raad heeft In juli 2012 ingestemd met de gebiedsvisie Noordoost-Twente 2012 – 2015. De
gebiedsvisie kent drie hoofdthema’s:
 Economische kracht: ruimte bieden voor de economische potenties van NOT door
ondersteuning en ontwikkeling van ‘het nieuwe ondernemen, het nieuwe boeren en het
nieuwe recreëren
 Demografie: behoud en ontwikkeling van een toekomstbestendige en vitale samenleving in
NOT waar eigen initiatief en ondernemerschap wordt gestimuleerd en ondersteund
 Landschap: het behouden/versterken en beleefbaar maken van het uniek landschap en het
daaraan gekoppelde watersysteem.
Aan de gebiedsontwikkeling is door de provincie een investeringsbudget van € 15 miljoen verbonden
met cofinanciering van partijen, dus ook van gemeenten. De gemeenteraad heeft als cofinanciering
inmiddels € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van lokale projecten en processen.
Ruimtelijke kwaliteit
Wij gaan invulling geven aan de continuering van het cascobeleid. Verder gaan we ons inspannen om
de één-loket gedachte voor aanvragen casco te concretiseren.
LEADER 3
Bij de nieuwe LEADER 3 (Leefbaar Platteland 2015-2020) wordt aansluiting gezocht bij thema’s als
economie, innovatie, duurzame energie en sociale cohesie/innovatie. Voor Noordoost-Twente is
vanuit EU voor de periode 2015-2020 ca. € 1,5 miljoen beschikbaar. Om hiervan gebruik te maken
zullen de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten een evenredig bedrag beschikbaar
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moeten stellen. Dat betekent voor de deelnemende gemeenten een cofinanciering van € 50.000 per
jaar (2015-2020). Dit bedrag dekken wij uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor de
gebiedsvisie.
Resultaten:







5 initiatieven ondersteunen mbt nieuwe verdienlocaties
Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020
Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015
Uitvoeren actieprogramma’s (nav evaluaties)
Casco-, kapbeleid, (incl. één-loket voor vergunningen m.b.t. de uitvoering
bomenverordening)
VAB locaties.

4.2.4

Begroting en meerjarenraming

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden.

Economische kracht & werk
Thema Vrijetijdseconomie
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

51

52

53

54

Lasten

-767

-754

-760

-740

-717

-702

-707

-686

Saldo van baten en lasten

Begroting
2015
Mutatie reserve beschikking

Begroting
2017

Begroting
2018

6

6

6

0

6

6

6

0

-711

-696

-701

-686

Reservemutatie
Resultaat

Begroting
2016

Thema Ondernemen en arbeidsmarkt
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten
Lasten

-282

-280

-283

-276

Saldo van baten en lasten

-282

-280

-283

-276

Resultaat

-282

-280

-283

-276

Thema Plattelandseconomie
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Resultaat
Resultaat Economische kracht & werk

-258

-250

-253

-241

-258

-250

-253

-241

-258

-250

-253

-241

-1.250

-1.226

-1.237

-1.203
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4.3.

Programma Omzien naar Elkaar

Strategisch programmadoel
Wij willen bewerkstelligen dat elke burger is in staat om ze lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te
zijn. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners en willen dat alle inwoners op een zo
volwaardig mogelijke manier meedoen aan de samenleving. Inwoners moeten eigen regie over hun
huishouding kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de
samenleving. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de gemeente
van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. We onderscheiden drie niveaus van hulp en zorg in ons
programma.
Het programma Omzien naar Elkaar heeft 3 thema’s ontwikkeld die hierop inspelen:
1. Zelf
2. Samen
3. Overdragen

4.3.1

Thema Zelf

Wij zetten binnen dit thema in op het versterken en behouden van zelfredzaamheid.
Eigen kracht
Wij zetten stevig in op eigen kracht en omzien naar elkaar. Eigen kracht betekent dat inwoners zelf de
regie nemen over hun leven en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontplooiing. Eigen kracht
betekent niet dat iedereen op zichzelf is aangewezen, maar dat we het potentieel dat in iedereen zit,
graag willen benutten. Het betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn en omzien naar elkaar.
Wat de één niet kan, kan een ander wel en andersom. Een goed voorbeeld is burenhulp. Of zoals we
in Twente zeggen: noaberschap. Iets wat in onze gemeente een groot goed is.
Wij willen de eigen kracht en regie van de burger en zijn sociale omgeving zoals familie, buren,
mantelzorgers, vrijwilligers, scholen, verenigingen en welzijnsinstellingen gaan benutten.
Wat willen we bereiken?
Wij streven de komende periode 2 zogenaamde ideaal doelen na, namelijk:



Versterken en vernieuwen: Versteken en vernieuwen van de eigen kracht / het eigen
netwerk van mensen en de collectieve voorzieningen
Bevorderen: Bevorderen dat meer mensen gebruik maken van hun eigen kracht / netwerk en
collectieve voorliggende voorzieningen

Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren voor het thema Zelf:
Indicator
Percentage
huishoudens dat geen
gebruikt maakt van een
regeling

Soort
Prestatie

Omschrijving
Het percentage huishoudens wordt
weergegeven dat geen gebruikt maakt
van de regelingen in het sociaal domein
(zie grafiek)

Verantwoording
Toetst
het
ideaal
doel
versterken, vernieuwen en
bevorderen van de eigen
kracht / het eigen netwerk van
mensen en de collectieve
voorliggende voorzieningen
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Percentage geen regeling

Grafiek

In de gemeente Dinkelland zijn er in
totaal 9.678 huishoudens
46% van totale huishoudens maakt
geen gebruik van één of meer
regelingen
Dit is vergelijkbaar met Overijssel en
Nederland

Indicator
Netto participatiegraad

Soort
Prestatie

Mantelzorg geven

Prestatie

Mantelzorg geven

Omschrijving
Het
gaat
hier
om
de
netto
participatiegraad, dat wil zeggen het
percentage van de bevolking (15-64
jaar) dat werkzaam is: ten minste 12
uur per week (zie grafiek bij thema
arbeid & participatie van EK&W)
Als je kijkt naar de bevolking van 19
jaar en ouder wordt per gemeente het
percentage mantelzorgers,
zwaarbelaste mantelzorgers en uren
mantelzorgers per week meegenomen
(zie grafiek)

Verantwoording
Toetst
het
ideaal
doel
versterken, vernieuwen en
bevorderen van de eigen
kracht / het eigen netwerk van
mensen en de collectieve
voorliggende voorzieningen
Toetst
het
ideaal
doel
versterken, vernieuwen en
bevorderen van de eigen
kracht / het eigen netwerk van
mensen en de collectieve
voorliggende voorzieningen

Grafiek

Met 9,3% zit Dinkelland in 2012
onder het landelijk gemiddelde
Dit percentage is ook lager dan het
percentage voor de GGD Regio
Twente

Indicator
Beleving zorg en welzijn
als
onderdeel
van
collectieve
voorzieningen

Soort
Beleving

Omschrijving
Waardering van burgers met betrekking
tot zorg en welzijn wordt gemeten op
basis van een burgerpeiling

Verantwoording
Waardering van de burgers is
essentieel voor het toetsen
van
het
effect
van
inspanningen en het vormen
van beleid
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Wat doen we daarvoor?
Wij plegen de volgende inspanningen met bijbehorende resultaten om de ideaal doelen te bereiken:
Preventie en collectieve voorzieningen
Wij zetten actief in op preventie en collectieve voorzieningen (voorzieningen voor iedereen
toegankelijk zonder indicatie), zodat het gebruik van individuele voorzieningen wordt beperkt en
daarmee dus ook de kosten. Dekking hiervan vindt plaats binnen de reguliere budgetten in de
gemeentebegroting.
Vrijwilligers
Versterking van eigen kracht en eigen regie is een belangrijk uitgangspunt vanuit de visie “”Omzien
naar elkaar”. Wij zullen met inwoners het bewustwordingsproces vervolgen wat dit betekent voor
vrijwillige inzet en wat we van elkaar mogen verwachten. Wij zullen de ondersteuning van vrijwillige
inzet en de organisatie ervan efficiënter inrichten en (nog) dichter bij de inwoners en de verenigingen
in de verschillende kernen brengen. Het huidige vrijwilligersbeleid wordt herzien. Hiermee is reeds in
2014 een start gemaakt. De vernieuwing van het beleid zal voor een belangrijk deel gericht zijn op het
effectief benutten van de bereidheid van veel inwoners om voor mensen om hen heen of voor het dorp
waarin ze wonen de handen uit de mouwen te steken. In 2015 zullen in samenspraak met de
inwoners nadere beleidsvoorstellen inclusief financiële onderbouwing voor besluitvorming worden
voorgelegd. Dekking hiervan vindt plaats binnen de reguliere budgetten in de gemeentebegroting.
Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage voor de schoolgaande jongeren is een belangrijke opstap naar vrijwillige inzet
zoals hiervoor beschreven. Door middel van maatschappelijke stage zetten de jongeren zich in voor
anderen en leveren daarmee een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Ondanks dat het rijk de
financiering van maatschappelijke stage aan het eind van het schooljaar 2014-2015 stopt, willen wij de
maatschappelijke stage daarna voortzetten.
Medio 2015 zullen nadere beleidsvoorstellen met financiële onderbouwing voor besluitvorming worden
voorgelegd.
Mantelzorg
Ook voor mantelzorg geldt versterking van Eigen Kracht en eigen regie als uitgangspunt. Wij zullen
met inwoners het bewustwordingsproces vervolgen wat dit betekent voor mantelzorg en wat we van
elkaar mogen verwachten. Samen met inwoners in het algemeen en mantelzorgers in het bijzonder
zullen wij onderzoeken op welke wijze de inwoners van de gemeente Dinkelland ondersteund willen
worden en op welke wijze dit lokaal (per kern) kan worden georganiseerd. Hierbij neemt de gemeente
als uitgangspunt om de ondersteuning zo dicht en zo efficiënt mogelijk bij de inwoners in de
verschillende kernen te organiseren.
In 2015 zullen in samenspraak met de inwoners nadere beleidsvoorstellen inclusief financiële
onderbouwing voor besluitvorming worden voorgelegd. Voor de ondersteuning van mantelzorgers
stellen wij de structurele extra middelen vanuit het rijk voor mantelzorg naast de bestaande
gemeentelijke middelen voor mantelzorg beschikbaar. Deze middelen gaan we inzetten voor
respijtzorg (ontlasting van mantelzorgers), combinatie mantelzorg en werk, afstemming professionele
zorg versus informele mantelzorg en mantelzorg-complimenten.
Dekking hiervan vindt plaats binnen de reguliere budgetten in de gemeentebegroting.
Met betrekking tot de beleidsthema’s Vrijwillige inzet, Mantelzorg en Jeugd- en jongeren merken wij op
dat wij niet langer uitgaan van een centraal gestuurde ondersteuning. Wij zien meer in maatwerk per
kern(en).
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Jeugd- en jongeren
Het (preventieve) jeugd- en jongerenwerk willen wij beter laten aansluiten bij de zogenaamde
vindplekken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de scholen en verenigingen waar onze jeugd lid van is. Zij
weten waar de behoeften van de jongeren liggen. Scholen en verenigingen hebben grote invloed op
de sociale vorming en ontwikkeling van de jeugd en daarmee op het voorkomen van het ontstaan van
behoeften aan (langdurige) professionele hulp en zorg.
Zij kunnen in een vroeg stadium probleemsituaties herkennen en aanmelden voor hulpverlening
waardoor escalatie wordt afgewend.
Activiteiten en inspanningen van scholen en verenigingen die dit versterken, willen wij graag
stimuleren. Dekking hiervan vindt plaats binnen de reguliere budgetten in de gemeentebegroting.
Daarnaast willen we gaan werken met een innovatiefonds (zie onderdeel overdragen punt 1.2). De
laatste drie uitgangspunten hebben gevolgen voor het subsidiebeleid van onze gemeente. Dit
subsidiebeleid zal in 2015 worden aangepast. Het beleidsplan omzien naar elkaar is hierbij de basis.
Lang zult u wonen
In 2015 zetten wij het project lang zult u wonen door.
Eigen kracht eerst
Als vertrekpunt geven wij, binnen de wettelijke kaders, invulling aan het uitgangspunt dat eerst wordt
onderzocht in hoeverre de hulpvraag opgelost kan worden met eigen kracht en/of inzet sociale
omgeving. Als dit niet mogelijk is, dan komen respectievelijk collectieve en individuele voorzieningen
aan de orde.
Tegenprestatie
Bij het verstrekken van een bijstandsuitkering hanteren wij als uitgangspunt dat een tegenprestatie
geleverd dient te worden. Hierbij moet sprake zijn van additioneel werk; dus geen verdringing van
bestaande banen en de tegenprestatie moet gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt. Er is dus
sprake van maatwerk gericht op de individuele inwoner.
Heroriëntatie maatschappelijk middenveld
In 2015 zal een heroriëntatie op het subsidiebeleid ten aanzien van het maatschappelijk middenveld
plaatsvinden. Het beleidsplan Omzien naar elkaar vormt de basis voor deze heroriëntatie.

4.3.2

Thema Samen

Wij zetten binnen dit thema op het Bieden van (tijdelijke) ondersteuning om zo snel mogelijk en zo
veel mogelijk weer zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.
Tijdelijke ondersteuning
Op sommige momenten lukt het inwoners niet op eigen kracht. Dan is ondersteuning nodig. Wij zien
die ondersteuning als een duwtje in de goede richting, zodat de eigen kracht wordt hervonden of
versterkt en men weer gewoon kan meedoen in de samenleving. Maatwerk is daarbij van belang.
Wat willen we bereiken?
Binnen het thema samen kennen we twee zogenaamde ideaal doelen:



Vernieuwen: Vernieuwen van de eigen kracht / het eigen netwerk van mensen en de
individuele voorzieningen
Bevorderen: Bevorderen dat mensen minder gebruik maken van individuele voorzieningen.

Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren voor het thema Samen:
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Indicator
Percentage
huishoudens dat wel
gebruikt maakt van een
regeling

Soort
Prestatie

Percentage regelingen

Omschrijving
Het percentage huishoudens wordt
weergegeven dat gebruikt maakt van
één of meer regelingen in het sociaal
domein (zie grafiek)

Verantwoording
Toetst het ideaal doel
versterken en vernieuwen van
de eigen kracht / bevorderen
dat mensen minder gebruik
maken van individuele
voorzieningen

Grafiek

Voor Dinkelland is het percentage dat
2011 gebruikt maakt van één of
meerdere regelingen 54%
Dit is vergelijkbaar met Overijssel
Nederland

Indicator
Gebruik regelingen zorg
en welzijn

Soort
Prestatie

Stapeling aantal regelingen

Omschrijving
Per regeling en voorziening wordt
aangegeven hoeveel huishoudens er
gebruik van hebben gemaakt

Verantwoording
Toetst
het
ideaal
doel
versterken, vernieuwen en
bevorderen van de eigen
kracht / het eigen netwerk van
mensen en de collectieve
voorliggende voorzieningen

Grafiek

De huishoudens die gebruikmaken
van regelingen en voorzieningen zijn
onderscheiden naar aantal
regelingen
In de gemeente Dinkelland maken
2.210 huishoudens gebruik van 1
regeling.
565 huishoudens maken gebruik van
6 of meer regelingen
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Indicator
Beleving
individuele
voorzieningen

Soort
Beleving

Omschrijving
Waardering van burgers met betrekking
tot individuele voorzieningen wordt
gemeten op basis van een
burgerpeiling

Verantwoording
Waardering van de burgers is
essentieel voor het toetsen
van
het
effect
van
inspanningen en het vormen
van beleid

Wat doen we daarvoor?
Wij doen de volgende inspanningen met bijbehorende resultaten om de ideaal doelen te bereiken:
Cliëntenondersteuning
Cliëntenondersteuning vindt op dit moment plaats door verschillende organisaties en vanuit
verschillende invalshoeken. Wij gaan de cliëntondersteuning op een nieuwe leest schoeien.
Participatiewet
Met de invoering van de Participatiewet gaan we de komende jaren volledig inzetten op participeren in
de brede zin van het woord. Er zullen meer mensen met een arbeidshandicap (SW, Wajong en WWB)
naar de arbeidsmarkt worden begeleid. Mensen die (nog) niet fit zijn voor de arbeidsmarkt worden in
een traject gezet om dat zo snel mogelijk te worden. Voor een deel van deze doelgroepen zijn de
garantiebanen in het leven geroepen (Wajong en wachtlijst WSW).
Sociale werkvoorziening (SW)
Met de invoering van de participatiewet wordt de instroom in de huidige WSW gestopt. De uitvoering
van de SW wordt voor Dinkelland per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd door TopCraft. De SW
medewerkers van Dinkelland komen per 1-1-2015 in dienst van de Stichting Participatie Dinkelland.
De uitvoering van beschut buiten en gedetacheerden wordt uitgevoerd door de coöperatie
DinkellandWerkt!. De uitvoering van beschut binnen is per 1 januari 2015 aan Soweco gegund.
De kosten voor de ontmanteling van TopCraft worden door Dinkelland, Losser en Oldenzaal naar
verhouding gedragen. Daarvoor is een voorziening in het leven geroepen.
In de begroting 2015 en volgende jaren is rekening gehouden met een afbouw van de rijkssubsidie
voor de Sw-medewerkers met jaarlijks - € 500 per Subsidiabele Eenheid (SE) en een uitstroom van
Sw-medewerkers vanwege de instroomstop met gemiddeld 6% per jaar. Dit betekent dat de
uitvoerende bedrijven continue zullen moeten reorganiseren om de verhouding productief en
ondersteunend gezond te houden. Dit kan gepaard gaan met flankerend beleid.
Nieuw beschut
Er zijn ontwikkelingen op het gebied van het organiseren van “nieuw beschut werken”.
Eind november wordt er meer bekend gemaakt omtrent de regelgeving door middel van een
Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB). Daarom zal besluitvorming hierover in 2015 plaatsvinden.
Participatiebudget
Voor de middelen die gemeenten krijgen voor de huidige doelgroep gaat een nieuw verdeelmodel
gebruikt worden. Een nieuwe verdeling van middelen gaat altijd gepaard met plussen en minnen voor
bepaalde gemeenten. Door een ingroeiperiode van drie jaar worden deze herverdeeleffecten
geleidelijk doorgevoerd en hebben de gemeenten de mogelijkheid om zich aan de nieuwe
omstandigheden aan te passen. In drie jaar tijd wordt het oude bedrag afgebouwd en het nieuwe
opgebouwd.
De huidige drie deelbudgetten worden gebundeld tot één participatiebudget, dat vervolgens weer
wordt gebundeld in een integratie uitkering binnen het gemeentefonds. Vanwege de bezuinigingen op
deze budgetten worden de mogelijkheden om mensen te helpen re-integreren kleiner. Wij beseffen
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ons dat als geen re-integratieactiviteiten meer worden uitgevoerd het WWB-bestand steeds verder zal
oplopen, wat uiteindelijk meer kost.
Voor Dinkelland valt het participatiebudget 2015 terug naar € 133.000, voor de bestaande doelgroep
en de nieuwe doelgroep (nieuw Wajong met arbeidscapaciteit).
Wat gaan we doen met dit budget:
 Loonkostensubsidies: Wij streven ernaar om een gezamenlijke regionale
werkgeversbenadering op te zetten met een daarbij behorend instrumentarium. De
loonkostensubsidies zullen hoogstwaarschijnlijk gebaseerd gaan worden op de loonwaarde
van de cliënt. Voor Dinkelland zal gekeken moeten worden hoe de coöperatie
DinkellandWerkt! dit toe kan gaan passen
 Re-integratietrajecten: Deze worden zo optimaal mogelijk ingezet om een zo hoog mogelijke
uitstroom te realiseren.
Objectieve verdeling Wmo-budget
De vergoeding die de gemeenten voor de extra Wmo taken ontvangen, is voor 2015 grotendeels
gebaseerd op historische uitgaven. Op landelijk niveau is voor de extra Wmo taken een bedrag van
ruim 3,6 miljard euro mee gemoeid. Het rijk heeft in de zogenaamde septembercirculaire aangegeven
dat het rijk vanaf 2016 het budget wil herverdelen, op basis van objectieve indicatoren. Bij grote
verschillen hanteert het rijk een gefaseerde overgang.
Op Twents niveau is er per saldo sprake van een aanzienlijke daling van de vergoeding. Omdat:
 De effecten fors zijn
 De vraag is of de gehanteerde indicatoren voldoende evenwichtig zijn samengesteld
 Naast een herverdeling van de middelen voor de nieuwe taken Wmo ook een herverdeling
van de middelen voor de Jeugdzorg en Participatiewet op stapel staan; waarvan de
uitkomsten op dit moment nog niet bekend zijn.
Daarom is er vanuit de veertien Twentse gemeenten een brief gestuurd aan de VNG en het kabinet
met het verzoek om de herverdelingsplannen voorlopig on hold te zetten.
Inmiddels heeft op de Tweede kamer zich in deze discussie geroerd. De Tweede Kamer heeft in de
tweede helft van september laten weten dat het kabinet in overleg met de VNG met een nieuw
voorstel moet komen. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij dit via de geëigende kanalen met u
delen.
Deelfonds Sociaal Domein
Aanvankelijk had het rijk het plan om de vergoeding die de gemeenten ontvangen voor de voor de
extra taken op het terrein van de Wmo, jeugdzorg, en begeleiding naar werk, te oormerken via het
zogenaamde Sociaal Deelfonds. Van dit voornemen is het rijk, op aandringen van de Algemene
Rekenkamer nu afgestapt. De vergoeding vloeit rechtstreeks in het gemeentefonds als integratieuitkering. Gemeenten kunnen dat geld naar eigen inzicht besteden, ‘zodat zij maximaal in staat
worden gesteld lokaal maatwerk te leveren’.
Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
Wij hechten grote waarde aan het bereikbaar en betaalbaar houden van sport en cultuur voor onze
jeugdige inwoners. Daarom gaan we het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds actief onder de
aandacht van de doelgroep brengen. Dekking hiervan is mogelijk binnen het bestaande budget.
Passend onderwijs / jeugdzorg
We gaan met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs voor het primair onderwijs en het
voortgezet onderwijs afspraken maken om zorg te dragen voor een goede verbinding tussen
jeugdzorg en onderwijs zodat zorg en ondersteuning geboden wordt vanuit een integrale aanpak.
Daarbij is het uitgangspunt één gezin, één regisseur, en één budget.
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Probleemoplossing
Enkelvoudige problemen
Inwoners zijn er bij gebaat om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk geholpen te worden. Is er een
enkelvoudig probleem, dan is een snelle enkelvoudige oplossing op zijn plaats. De
ondersteuningsvraag wordt afgehandeld door één persoon die ook de contacten onderhoudt met de
cliënt.
Meervoudige problemen
Wanneer er sprake is van meervoudige problemen, dan wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit
een integrale aanpak. Daarbij is het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur en één budget.
Partners
Partners die eerstelijnszorg verlenen zijn voor ons hele belangrijke spelers binnen het sociaal domein.
Een goede samenwerking is van groot belang om goede en betaalbare zorg te kunnen verlenen en
om preventie en signalering goed vorm te kunnen geven.

4.3.3

Thema Overdragen

Binnen dit thema zetten we in op bieden van (doorgaans specialistische) ondersteuning om zo goed
mogelijk deel te nemen aan de samenleving
Langdurige ondersteuning
Voor inwoners of gezinnen die het echt zelf niet redden blijft langdurige en/of specialistische
ondersteuning beschikbaar. Integrale aanpak, maatwerk en ondersteunend aan “zelf” en “samen” zijn
hierbij voor ons leidend. Door meer in te zetten op preventie moet het beroep op de langdurige en/of
specialistische ondersteuning verminderd worden.
Wat willen we bereiken?
Binnen het thema samen kennen we de volgende zogenaamde ideaal doelen:




Vernieuwen: Vernieuwen van de ondersteuningsmogelijkheden
Bevorderen: Bevorderen van de eigen kracht / netwerk van mensen
Ondersteunen: Bieden van verantwoorde, betaalbare en passende ondersteuning voor
inwoners die niet in staat zijn om zonder blijvende ondersteuning (zelfstandig) te functioneren.

Wat gaan we toetsen?
Wij meten de komende jaren de volgende indicatoren te meten voor het thema Overdragen:
Indicator
Percentage
huishoudens dat wel
gebruikt maakt van een
regeling

Soort
Prestatie

Omschrijving
Het percentage huishoudens dat van
tenminste één regeling die in de
stapelingsmonitor
wordt
genoemd
gebruik maakt

Verantwoording
Toetst het ideaal doel
versterken en vernieuwen van
de eigen kracht / bevorderen
dat mensen minder gebruik
maken van individuele
voorzieningen

Indicator
Gebruik regelingen zorg
en welzijn

Soort
Prestatie

Omschrijving
Per regeling en voorziening wordt
aangegeven hoeveel huishoudens er
gebruik van hebben gemaakt

Verantwoording
Toetst
het
ideaal
doel
versterken, vernieuwen en
bevorderen van de eigen
kracht / het eigen netwerk van
mensen en de collectieve
voorliggende voorzieningen
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Aantal regelingen Welzijn & Zorg

Grafiek

Binnen Welzijn en Zorg maken wordt
van WMO huishoudelijke verzorging
het meest gebruik gemaakt (735
huishoudens)
Op de tweede plek komt het gebruik
van AWBZ persoonlijke verzorging

Indicator
Beleving
individuele
voorzieningen

Soort
Beleving

Omschrijving
Waardering van burgers met betrekking
tot individuele voorzieningen wordt
gemeten op basis van een
burgerpeiling

Verantwoording
Waardering van de burgers is
essentieel voor het toetsen
van
het
effect
van
inspanningen en het vormen
van beleid

Wat doen we daarvoor?
Wij doen de volgende inspanningen met bijbehorende resultaten om de ideaal doelen te bereiken:
Beheersbare vervoersvoorzieningen
De huidige vervoersvoorzieningen zijn versnipperd en duur. Wij willen een efficiënte en effectieve
vervoersvoorziening voor het sociaal domein. Het gaat hierbij onder andere om vervoer dagbesteding,
leerlingenvervoer, WSW-vervoer, Regiotaxi, individuele vervoerskostenvergoeding. Niet het soort
vervoer maar de bereikbaarheid van de voorziening stellen wij centraal. Wij gaan hierbij uit van een
integrale aanpak. In 2015 starten we met het onderzoek.
Innovatiefonds
Wij stellen voor het sociaal domein een innovatiefonds in. Dit innovatiefonds is bestemd voor het
creëren van innoverende oplossingen die bijdragen aan een betere zorg en betaalbare zorg voor de
cliënt. In de loop van 2014 komen we met een (dekkings)voorstel zodat we in 2015 aan de slag
kunnen.
Compensatie bovenmatige ziektekosten
In januari 2014 heeft de Tweede Kamer besloten enkele landelijke compensatieregelingen voor
chronisch zieken en gehandicapten en hoge zorgkosten af te schaffen en over te hevelen naar de
gemeenten. Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. De reden is dat de landelijke
regelingen te ongericht waren.
De budgetten die met het afschaffen van deze regelingen vrijvallen worden na een korting
overgeheveld naar het sociaal domein van het Gemeentefonds. Op het huidige budget wordt 2/3 deel
bezuinigd. Het resterende deel wordt overgeheveld naar de gemeenten. Dit wetsvoorstel is op 3 juni
2014 aangenomen door de Eerste Kamer. Gemeenten zijn dus vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de
Regeling Compensatie Eigen Risico (CER).
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Het aantal personen dat gebruikt gaat maken van de compensatie Wtcg en CER is o.a. afhankelijk
welke keuze er wordt gemaakt met betrekking tot de inkomensnorm. De vaststelling van de
inkomensnorm bepaalt welke doelgroep recht kan doen gelden op deze compensatie. Die keuzes
moeten nog gemaakt worden.
Het bedrag dat voor Dinkelland in 2015 beschikbaar is, is € 385.000.
De doelstelling is, een financiële bijdrage te leveren in de compensatie van ziektekosten aan mensen
die het echt nodig hebben. De gemeente wil hiervoor zo weinig mogelijk regels opstellen om de
uitvoeringskosten (bureaucratie) te beperken.
De gemeente denkt er aan om de compensatie via de regels van de bijzondere bijstand te laten lopen.
Dit betekent dat burgers met een inkomen tot 120% van bijstandsniveau en bovenmatige
ziektekosten, in aanmerking komen voor compensatie.
Op basis van bovenstaande keuze zijn er twee varianten:
 Een compensatie vanuit de bijzondere bijstand. In dat kader vindt er een inkomens- en
vermogenstoets plaats. De mensen die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm
zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. Door deze compensatie te vergoeden vanuit
de bijzondere bijstand ontvangen die mensen een vergoeding die het echt nodig hebben en
daarmee worden ondersteund
 Daarnaast zou nog wel een keus kunnen worden gemaakt om vanuit de collectieve
ziektekostenverzekering deze compensatie aan te bieden. Deze collectieve
ziektekostenverzekering biedt namelijk ook perspectief voor inwoners met hoge zorgkosten,
omdat via de collectiviteit de meerkosten grotendeels voor zorg worden gecompenseerd. De
gemeenten zijn vrij te bepalen tot welk inkomen men recht heeft tot toedracht van de
collectieve zorgverzekering.
Met betrekking tot beide mogelijkheden dient nog onderzoek plaats te vinden. Hierover worden nog
nadere voorstellen tot besluitvorming geformuleerd.
Toeleiding naar zorg en coördinatie
De toeleiding naar zorg en coördinatie wordt door een onafhankelijke professional uitgevoerd.
Loket
Er komt één (fysiek, digitaal of telefonisch) loket voor vragen/problemen waar afhandeling dan wel
doorverwijzing plaatsvindt.
Afspraak
Er wordt vooral gewerkt op afspraak zodat de burger maar één keer zijn verhaal hoeft te doen en
beschikbare kennis en expertise efficiënt benut worden.
Er op af als het nodig is
Er zijn mensen die zorg mijden. Dit zijn vaak mensen die niet om ondersteuning durven of willen
vragen, terwijl ze vereenzamen, zich verwaarlozen, met onoplosbare schulden kampen en/of
verslavingsgedrag vertonen. In deze gevallen moet de hulpverlener er op af om erger te voorkomen.
Integrale aanpak en maatwerk
Voor mensen met een ernstige fysieke en/of verstandelijke beperking en anderen die het niet zelf
redden of in samenwerking met de omgeving, moet er een vangnet zijn. Integrale aanpak en
maatwerk zijn hierbij van groot belang.
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Herindicatie
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 2e
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.

4.3.4

Begroting en meerjarenraming

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden.
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4.4.

Programma Burger en Bestuur

Strategisch programmadoel
Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn inwoners van Dinkelland.
Alle plaatsen binnen de gemeente hebben veel met elkaar gemeen, maar hebben ook elk een eigen
identiteit hebben. Deze plaatsen hebben een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen
kleur. Wij zien het als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen,
maatschappelijke organisaties en allerlei andere groeperingen, de kracht van onze gemeente en zijn
inwoners te gebruiken om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten, om goede antwoorden te
vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en om inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed te
helpen.
We willen dit gaan doen op verschillende manieren, maar met de nadruk op de volgende thema’s:
1. Dienstverlening
2. Samenwerking

4.4.1

Thema Dienstverlening

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.
In 2014 is de dienstverlening van de toekomst geïntroduceerd. De dienstverlening van de toekomst
speelt in op de trends en ontwikkelingen die onze samenleving doormaakt. Bekende trends als de
toename van het aantal digitale aanvragen en thuisbezorgen van verschillende producten zijn de
basis voor onze nieuwe en met name flexibele dienstverlening.
In 2014 is een onderzoek gedaan naar de behoefte voor deze nieuwe vormen van dienstverlening bij
burgers. Dit onderzoek wordt tevens ondersteund door pilots met verschillende producten, zoals de
invoering van het vooroverleg bij meerjarige evenementenvergunningen, bouwgronduitgifte op locatie
en thuisbezorgen van paspoorten.
Wat willen we bereiken?
Binnen het thema samen kennen we de volgende zogenaamde ideaal doelen:




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 Noaberkracht werken.
Dienstverlening dichter bij burger: In 2015 worden de resultaten van het onderzoek naar
trends en ontwikkelingen en de pilots uitgewerkt in concrete plannen en structurele vormen
van dienstverlening.

Wat gaan we toetsen?
Wij stellen voor om de komende jaren de volgende indicatoren te meten voor het kwaliteitshandvest
binnen het thema Dienstverlening:
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Servicenorm - Indicator

Omschrijving

Gastheerschap

In acht nemen voorschriften met betrekking tot vriendelijke,
deskundige en respectvolle behandeling van de klant

Wachttijden

Wachttijd voordat klant aan de balie geholpen wordt plus specifieke
wachttijden met berekening tot telefonische dienstverlening
In acht nemen voorschriften met betrekking tot levertijden
afhandeling documenten, uittreksels, verslagen, en vergunningen

Levertijden producten dienstverlening

Website

De informatie op de website is correct, actueel en begrijpelijk. De
indieningsvereisten voor aanvragen staan op de website

Klachten afhandeling

Er kan door de burger mondeling of schriftelijk een klacht worden
ingediend bij de gemeente /
Er wordt duidelijk aangegeven hoe en waar de burger een klacht
kan indienen / en of de informatie procedures wordt gevolgd

Wat doen we daarvoor?
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal
doelen te bereiken:
Verkorten doorlooptijden
Vanwege de decentralisaties jeugdzorg, AWBZ en de participatie heeft de toegang tot het sociale
domein extra aandacht in 2015. De toegang wordt ingericht volgens de dienstverlening van de
toekomst en de volgende uitgangspunten:
 Wij willen er allereerst voor zorgen dat burgers en professionals zoals leerkrachten,
wijkagenten, huisartsen weten hoe een vraag in het sociaal netwerk van een burger opgelost
kan worden en/of dat zij de weg kunnen wijzen hoe een vraag beantwoord kan worden. Als
blijkt dat een vraag niet beantwoord kan worden op Eigen Kracht, wordt ondersteuning
geboden.
 Wij gaan de toegang tot zorg en ondersteuning integraal uitvoeren. Dat betekent één gezin,
één plan, één regisseur en één budget.
 De consulent heeft hierbij de regie en zorgt voor preventie, vraagverheldering, plan van
aanpak, coördinatie en monitoring en evaluatie. Het is aan hen (inclusief de procesmanager)
om te bepalen wie op welke manier betrokken wordt in het proces.
Het kan zijn dat tijdelijk de regie over de leefsituatie van een burger overgenomen moet worden,
bijvoorbeeld in het geval van verslaving, veiligheid van kinderen of omgeving of verwaarlozing. Is dat
het geval dan zal het proces niet veranderen, er zullen echter wel stevigere interventies plaatsvinden
die gedwongen worden opgelegd. Afstemming tussen partijen in het gedwongen kader, als de politie,
kinderrechter en Raad voor Kinderbescherming, stemmen hun interventies af met het team van
consulenten van de gemeente.
Dienstverlening dichter bij de burger
In 2015 worden onafhankelijk van het onderzoek naar de nieuwe dienstverlening de loketten WABO,
Wonen & Leven en Zorg al omgevormd naar loketten die enkel op afspraak werken. Het werken voor
op afspraak bij deze loketten zorgt voor een goede kanaalsturing, waarbij de meeste vragen via de
telefoon of het internet kunnen worden beantwoord. Voor de complexe vragen plannen wij een aparte
afspraak in met de juiste medewerker. Afhankelijk van de (aan)vraag wordt in overleg met de burger
een datum en locatie gekozen voor de afspraak. De voorkeur gaat uit naar de locatie waar de
(aan)vraag betrekking op heeft.
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4.4.2

Thema Samenwerking

Onze stijl van besturen is er op gericht om samen met onze maatschappelijke partners de kracht van
de samenleving te ontdekken, deze kracht aan te spreken en ook te benutten. Het is onze ambitie om
organisaties, overheden en inwoners met elkaar te verbinden via inspiratie en daadkracht, waarbij
recht kan worden gedaan aan ieders belangen. Wij zien het als een grote opgave daarbij de juiste
condities te scheppen.
Wat willen we bereiken?
Binnen het thema samenwerking kennen we de volgende zogenaamde ideaal doelen:






Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht: Naast het uitvoeren van
inspanningen ten behoeve van de door de gemeenteraad gewenste maatschappelijke
effecten, blijft een zo efficiënt mogelijke inrichting van en verrichting door de Noaberkracht
organisatie in 2015 een belangrijk speerpunt in de samenwerking.
Beter benutten kracht maatschappelijke partners: De heroriëntatie op de samenwerking in
Twente zal naar verwachting gelijke tred houden met de beëindiging van de Wgr-plus. Deze
beëindiging is vooralsnog voorzien per 1 januari 2015. Vanaf dat moment hebben plusregio’s,
waaronder Regio Twente, een jaar de tijd om de gemeenschappelijke regeling te beëindigen,
of de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wet
gemeenschappelijke regelingen. De heroriëntatie op de samenwerking in Twente zal dus voor
1 januari 2016 moeten zijn afgerond.
Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio: De gemeenten in Overijssel
hebben de noodzaak en urgentie onderschreven om met Regionale Uitvoeringsdiensten
(RUD’s) een aantoonbare verbetering van de uitvoering van VTH-taken (vergunningverlening,
toezicht en handhaving) te bewerkstelligen. Vanuit deze visie hebben alle partners in
Overijssel op 1 oktober 2012 de bestuursovereenkomst ondertekend tot de vorming van de
RUD Twente en de RUD IJsselland. Per 1 januari 2013 is de overeenkomst geeffectueerd
voor de samenwerking op het WABO-basistakenpakket (lees: milieu).

Wat doen we daarvoor?
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal
doelen te bereiken:
Noaberkracht
De behaalde resultaten zullen worden opgenomen in de periodieke voortgangsrapportage van
Noaberkracht.
Maatschappelijke partners
De inbreng vanuit Dinkelland in deze heroriëntatie zal in lijn zijn met hetgeen in het coalitieprogramma
is opgenomen.
Samenwerking in de regio
Eind 2013 is in de bestuursvergaderingen van de RUD’s afgesproken om per 1 januari 2015 WABObreed te gaan samenwerken in Twente en IJsselland. Hieraan voorafgaand is op 1 juli 2014 gestart
met een pilot die loopt tot 1 januari 2015. Of de deelnemende partners hun WABO brede takenpakket
al dan niet volledig onderbrengen bij de RUD is nog niet bekend. Het gaat immers niet om verplichte
taken. In de tweede helft van 2014 zullen de voor- en nadelen in kaart worden gebracht. Tevens
zullen dan de financiële gevolgen aan de orde komen.
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Begroting en meerjarenraming
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden.

Burger en bestuur
Thema Dienstverlening
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

474

474

475

483

Lasten

-4.518

-4.437

-4.490

-4.411

-4.044

-3.962

-4.015

-3.928

Saldo van baten en lasten

Begroting
2015
Mutatie reserve toevoeging

Begroting
2017

Begroting
2018

0

0

-1.000

0

0

0

-1.000

0

-4.044

-3.962

-5.015

-3.928

Reservemutatie
Resultaat

Begroting
2016

Thema Samenwerking
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

46

46

546

46

Lasten

-331

-329

-332

-325

Saldo van baten en lasten

-285

-283

214

-279

Resultaat

-285

-283

214

-279

-4.328

-4.245

-4.801

-4.207

Resultaat Burger en bestuur
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5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) tenminste:
1) lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
2) algemene uitkering;
3) dividenden;
4) saldo van de financieringsfunctie;
5) overige dekkingsmiddelen.
De algemene dekkingsmiddelen mogen en zijn niet als baten in de diverse programmavelden
opgenomen doch uitsluitend in dit overzicht. Specifieke dekkingsmiddelen zoals leges,
afvalstoffenheffing, rioolheffing en reinigingsrechten zijn wel in de betreffende programmavelden
verantwoord.
Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per
programma. Tot nu toe is steeds één budget voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is
geen reden om daar nu van af te wijken. Uit praktische overwegingen brengen wij het budget voor
onvoorziene uitgaven in mindering op de algemene dekkingsmiddelen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
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 mei circulaire 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 mei circulaire 2014 bent u door middel van de kaderbrief 2015
geïnformeerd.
De effecten van de mei circulaire 2014 zijn in onderstaande tabel als volgt samengevat:
Omschrijving
Verschil mei circ 2014 t.o.v. dec
circ 2013 excl. Deelfonds sociaal
domein
Totaal effect op uitgaven excl.
Deelfonds sociaal domein
Netto effect op begroting 2015 e.v.
excl. Sociaal domein en voor

jr 2015
-908.624

jr 2016
-1.122.718

jr 2017
-1.140.547

jr 2018
-1.124.730

-759.005

-977.417

-967.220

-978.209

-149.619

-145.301

-173.327

-146.521
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mutaties egalisatie res.A.U.
mutatie egalisatie reserve A.U
n.a.v. mei circulaire 2014
(- = storting in egalisatie res.A.U.)
Netto effect op begroting 2015
e.v. excl. Sociaal domein en na
mutaties egalisatie res.A.U.

-250.000

-100.000

25.000

250.000

-399.619

-245.301

-148.327

103.479

Effecten op uitgaven
De effecten op uitgaven hebben voornamelijk betrekking op overheveling buitenonderhoud
onderwijsgebouwen, generieke korting onderwijs huisvesting, Wmo hulp in huishouden, E-boeken,
waterschapsverkiezingen, studietoeslag participatiewet en project Gezond in de Stad.
Tabel met betrekking tot mutaties op de uitgaven:
Effect op uitgaven excl. sociaal
domein
Overheveling buitenonderhoud
PO SO
Terug draaien korting onderwijs
huisvesting (mei+sept circ 2013
teruggedraaid) (motie Buma)
Generieke korting onderwijs
huisvesting – 22 punten UF
Korting nog te dekken op gebied
onderwijshuisvesting
Wet maatschappelijke
ondersteuning (IU)
E-boeken (bibliotheekwerk)
Provinciale verkiezingen
Studietoeslag participatiewet
(5/6)
uitvoeringskosten studietoeslag
participatiewet (1/6)
Uitvoeringskosten participatiewet
Gezond in de stad (DU)
Centra voor jeugd en gezin (DU)
Totaal effect op uitgaven excl.
sociaal domein

jr 2015

jr 2016

jr 2017

jr 2018

-196.003

-191.961

-188.917

-184.327

237.000

239.000

244.000

244.000

- 237.000

- 239.000

- 244.000

-244.000

-604.041

-797.073

-797.073

-797.073

-12.465
37.395
2.798

-14.225
7.274

-16.414
11.358

-18.799
14.038

0

1.000

2.000

2.000

1.822
20.000
-8.511
-759.005

6.079
20.000
-8.511
-977.417

10.337
20.000
-8.511
-967.220

14.463
-8.511
-978.209

Mutaties egalisatie reserve Algemene Uitkering
Uitgangspunt is om voor 2015 e.v. jaren de algemene uitkering excl. Deelfonds sociaal domein, stabiel
te houden op € 18,5 mln. (Voor het deelfonds sociaal domein is het uitgangspunt budgettair neutraal)
Sociaal Domein
Aanvankelijk had het rijk het plan om de vergoeding die de gemeenten ontvangen voor de voor de
extra taken op het terrein van de Wmo, jeugdzorg, en begeleiding naar werk, te oormerken via het
zogenaamde Sociaal Deelfonds. Van dit voornemen is het rijk, op aandringen van de Algemene
Rekenkamer nu afgestapt. De vergoeding vloeit rechtstreeks in het gemeentefonds als integratieuitkering. Gemeenten kunnen dat geld naar eigen inzicht besteden, ‘zodat zij maximaal in staat
worden gesteld lokaal maatwerk te leveren’.
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In onderstaande tabel zijn de integratie uitkeringen per decentralisatie weergegeven:
Sociaal domein
Decentralisatie AWBZ naar WMO
(IU)
Decentralisatie Jeugdzorg (IU)
Decentralisatie Participatiewet (IU) *
Totaal sociaal domein

jr 2015
3.842.672

jr 2016
4.026.203

jr 2017
3.914.347

jr 2018
3.903.487

3.961.701
3.265.856
11.070.229

3.905.369
3.069.790
11.001.362

3.773.244
2.879.424
10.567.015

3.796.801
2.728.956
10.429.244

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Begroting
2015

Saldo van baten en lasten

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

41.001

40.585

40.049

Lasten

-1.106

-1.094

-1.145

39.804
-1.319

39.896

39.490

38.905

38.485

In het overzicht baten en lasten programmabegroting 2015 (A), in het volgende hoofdstuk, zijn de
algemene dekkingsmiddelen nader onderverdeeld (B). Ook de mutaties in reserves zijn hier per
programma onderverdeeld (C).
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6. Overzicht baten en lasten begroting 2015 en
meerjarenbegroting 2016-2018
Bedragen x € 1.000)

Krachtige kernen
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

18.008

14.592

14.733

14.076

Lasten

-33.675

-27.853

-28.000

-26.478

Mutatie reserve beschikking

3.536

2.225

2.074

1.786

Mutatie reserve toevoeging

-1.440

-2.171

-1.852

-2.064

-13.571

-13.207

-13.045

-12.680

Resultaat Krachtige kernen

Economische kracht & werk
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

51

52

53

54

Lasten

-1.307

-1.284

-1.296

-1.257

Mutatie reserve beschikking
Resultaat Economische kracht & werk

6

6

6

0

-1.250

-1.226

-1.237

-1.203

Omzien naar elkaar
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

6.618

6.621

6.625

6.628

Lasten

-27.880

-27.337

-26.719

-26.271

Mutatie reserve beschikking
Resultaat Omzien naar elkaar

58

24

23

23

-21.204

-20.692

-20.071

-19.620

Burger en bestuur
Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

520

520

1.021

529

Lasten

-4.849

-4.765

-4.822

-4.736

Mutatie reserve toevoeging
Resultaat Burger en bestuur

0

0

-1.000

0

-4.329

-4.245

-4.801

-4.207

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Begroting
2015

Begroting
2017

Begroting
2018

Baten

41.002

40.585

40.050

39.805

Lasten

-1.106

-1.094

-1.145

-1.319

Mutatie reserve beschikking

4.483

881

1.793

996

Mutatie reserve toevoeging

-4.485

-1.452

-1.498

-1.286

39.894

38.920

39.200

38.196

-460

-450

46

486

Resultaat ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Totaal resultaat

Begroting
2016
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7. Paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen voor. De zeven
voorgeschreven paragrafen zijn:
1) lokale heffingen;
2) weerstandsvermogen;
3) onderhoud kapitaalgoederen;
4) financiering;
5) verbonden partijen;
6) grondbeleid.
Daarnaast kent deze begroting de paragraaf:
7) demografische ontwikkelingen.
De paragrafen handelen over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. De paragrafen
geven een doorsnede van de programmavelden.
In de Financiële verordening zijn afspraken gemaakt over het opstellen (bijstellen) van diverse nota’s
welke een relatie hebben met de voorgeschreven paragrafen. Met uitzondering van de paragraaf
Verbonden partijen zijn alle voorgeschreven paragrafen gekoppeld aan een nota.
De paragrafen gaan in op de kaders voor het beheer die belangrijk zijn voor de uitvoering van ons
beleid.
Voor de paragraaf bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de begroting van “Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen”.
De paragraaf “demografische ontwikkelingen” is voor onze gemeente niet verplicht. Met ingang van de
begroting 2012 hebben we deze wel opgenomen. Het is nu het derde jaar waarin we samen met de
gemeente Tubbergen anticiperen op de toekomst.
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7.1.

Lokale heffingen

Inleiding
Op grond van artikel 9, tweede lid van het Besluit begroting en verantwoording bevat de begroting en
de jaarrekening ten minste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf moet volgens
artikel 10 ten minste de volgende vijf sub-paragrafen bevatten:
 de geraamde inkomsten;
 het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
 een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
 een aanduiding van de lokale lastendruk;
 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
Algemeen
De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de
raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe
bestemde verordening. Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt
limitatief welke belastingen door een gemeente mogen worden geheven. Daarnaast kan bij wet aan
de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen, een voorbeeld
hiervan vormt de afvalstoffenheffing welke zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet Milieubeheer.
Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Dinkelland geheven ?
De gemeentelijke heffingen bestaan uit “belastingen” en “rechten”.
Belastingen
Een “belasting” is een gedwongen betaling aan de overheid als zodanig, waar geen rechtstreekse
individuele tegenprestatie van de overheid tegenover staat en die krachtens algemene regels wordt
geheven. De opbrengsten van de meeste belastingen gaan in principe rechtstreeks naar de algemene
middelen van gemeente.
De gemeente Dinkelland heft de volgende belastingen:
 onroerende-zaakbelastingen (OZB) (artikel 220 t/m artikel 220i Gemeentewet);
 afvalstoffenheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer);
 rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet);
 hondenbelasting (artikel 226Gemeentewet);
 toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet);
 forensenbelasting (artikel 223 Gemeentewet);
 precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet);
 bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones).
De gemeente Dinkelland heft de volgende belastingen niet:
 roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen (artikel 221 Gemeentewet);
 reclamebelasting (artikel 227 Gemeentewet);
 parkeerbelasting (artikel 225, 234 en 235 Gemeentewet);
 watertoeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet);
 baatbelasting (artikel 222 Gemeentewet).
Rechten (retributies)
“Rechten” zijn in tegenstelling tot belastingen betalingen aan de overheid waar wel een individuele
tegenprestatie van de overheid tegenover staat. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 66

reinigingsrechten en gemeentelijke leges. Zowel gemeentelijke belastingen als ook gemeentelijke
rechten worden geheven op basis van gemeentelijke belastingverordeningen.
De gemeente Dinkelland heft de volgende rechten:
 reinigingsrechten (artikel 229 Gemeentewet);
 leges (artikel 229 Gemeentewet);
 marktgelden (artikel 229 Gemeentewet).
Waardebepaling Onroerende Zaken (WOZ)
De WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Door deze jaarlijkse
hertaxatie sluit de WOZ-waarde van een onroerende zaak beter aan op de marktwaarde. Voor het
belastingjaar 2015 moeten de gemeenten de waarde van alle onroerende zaken vaststellen naar de
waardepeildatum 1-1-2014. Deze nieuwe waarde geldt voor het belastingjaar 2014 als
heffingsgrondslag voor de onroerende zaakbelastingen, voor de BIZ, voor de waterschapslasten,
alsmede als basis voor het woningforfait van de inkomstenbelasting.
Daarnaast worden WOZ-waarden, maar ook de gegevens die daaraan ten grondslag liggen, meer en
meer breder ingezet. Hierbij moet gedacht worden aan de bepaling van de erfbelasting (successie),
planschade, de bepaling van de hoogte van de opstalverzekering en voor de verstrekking van
(tweede) hypotheken.
Uit onderstaande grafiek blijkt, dat de huizenmarkt in het tijdvak tussen de vorige peildatum 1-1-2013
en de nieuwe peildatum 1-1-2014 landelijk aanmerkelijk minder is gedaald dan in de voorgaande
tijdvakken.

Bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van Kadaster en CBS
Op 1 januari 2013 heeft het Kadaster de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) in productie
genomen. De LV WOZ is het centrale systeem waarin de gegevens uit de door de gemeenten
gehouden basisregistratie WOZ worden opgenomen. De LV WOZ neemt de verstrekking van deze
gegevens aan geautoriseerde afnemers van de gemeente over. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat alle gemeenten vóór 1 januari 2014 zich zouden aansluiten. Inmiddels is gebleken dat dit niet
haalbaar is. Onlangs is de eerste koplopergemeente aangesloten op de LV WOZ. De overige
koplopergemeenten zullen binnenkort volgen. Daarna volgen zo snel mogelijk de andere gemeenten.
Voordat een gemeente echt mag aansluiten, moet er eerst een aansluittoets worden uitgevoerd
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waaruit moet blijken dat de WOZ-administratie op orde is. Daarnaast dient de gemeente te zorgen
voor een voldoende BAG-WOZ-koppeling, in de praktijk betekent dat tenminste 90-95% van alle
WOZ-objecten gekoppeld moet zijn aan een verblijfsobject in de LV BAG. En ten slotte dient de
gemeente gebruik te maken van een belastingapplicatie die geslaagd is voor de conformiteitstoets.
De huidige belastingprogrammatuur (HIS4-all) van Dinkelland voldoet niet aan de conformiteitstoets
en is dus niet geschikt om een koppeling te maken met de LV WOZ. Momenteel loopt er samen met
de gemeente Tubbergen een aanbesteding tot aanschaf van programmatuur die aansluiting op de LV
WOZ mogelijk moet maken. Verwacht wordt dat de migratie naar de nieuwe applicatie medio 2015 zijn
beslag krijgt. Beide gemeenten kunnen als dan aansluiten op de LV WOZ.
Nadat alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ wordt het voor alle burgers ook mogelijk om de
WOZ-waarde van andere dan hun eigen woningen op te vragen. De Waarderingskamer en de VNG
zijn voorstander van de openbaarheid van de WOZ-waarden. De openbaarheid zal de transparantie
en acceptatie van de waardering vergroten doordat de burger beter en eenvoudiger dan nu de
waardeverhouding tussen de eigen woning en die van anderen kan controleren. In eerste instantie zal
het openbaar stellen van de WOZ-waarden wellicht kunnen leiden tot meer vragen en bezwaren, doch
op termijn wordt verwacht dat het aantal bezwaren gaat afnemen.
De gemeente Dinkelland en Noaberkracht hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij hechten
dan ook zeer aan het behoud van het oordeel “Goed” dat de Waarderingskamer de afgelopen jaren
aan de WOZ-administratie van de gemeente Dinkelland heeft afgegeven.
Om de kwaliteit van de WOZ-taxaties met de bijbehorende objectgegevens structureel te borgen heeft
de gemeente Dinkelland een Plan van Aanpak gemaakt voor het controleren van de primaire en
secundaire objectkenmerken. Bij de controle van de primaire objectkenmerken wordt vooral gekeken
naar de volledigheid en de maatvoering van objectkenmerken (o.a. inhoud woning, aantal en grootte
van de bijgebouwen en ligging). Bij de controle van de secundaire objectkenmerken wordt gekeken
naar kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en voorzieningen van de woning. In de huidige
markt staan onroerende zaken langer te huur of te koop en hebben de secundaire objectkenmerken
van een woning steeds meer invloed op de economische waarde. De gemeente Dinkelland is in 2014
gestart met bedoelde controle. Het is de bedoeling dat jaarlijks 20% van het objectenbestand wordt
gecontroleerd. Dit is overigens overeenkomstig de wens van de Waarderingskamer.
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen
Ten aanzien van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en rechten in de begroting 2015 van
de gemeente Dinkelland zijn de richtlijnen in de Kaderbrief gemeente Dinkelland 2015 als
uitgangspunt genomen. Daarbij is o.a. aangegeven:
1. de onroerende-zaakbelastingen jaarlijks dusdanig te indexeren dat jaarlijks een gewenste
meeropbrengst van 2% ontstaat (exclusief areaaluitbreiding).
2. de afvalstoffenheffing jaarlijks te indexeren met 2%.
3. de rioolheffingen conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor 2015 met 4% te
verhogen en daarnaast jaarlijks te indexeren met 2% (in totaal 6% verhoging).
4. de reinigingsrechten jaarlijks te indexeren met 2%.
5. het beleid “de vervuiler betaalt” voort te zetten, het geen tot uitdrukking komt in een 100%
kostendekkendheid van de tarieven van de rioolheffing en de reinigingsheffingen
(afvalstoffenheffing/reinigingsrecht). Voor beide taken geldt dat incidentele over- en
onderdekking wordt verrekend met een ingestelde (tariefegalisatie)reserve om sterke
fluctuaties te dempen.
6. de hondenbelasting jaarlijks te indexeren met 2%.
7. de forensenbelasting jaarlijks te indexeren met 2%.
8. ter zake van de leges een nieuwe heffingssystematiek in te voeren.
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Als gevolg van het schrappen van de vervangingsinvestering vervanging minicontainers kunnen de
tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten structureel worden verlaagd met 4,75%. Dit
houdt in dat de tarieven voor 2015 per saldo met 2,75% kunnen worden verlaagd.
Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen
Onroerende zaakbelastingen
Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” worden van binnen de gemeente gelegen onroerende
zaken twee directe belastingen geheven:
 een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende
zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht
of persoonlijk recht gebruikt.
 een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht.
Voor de belastingheffing is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend.
Macronorm OZB
Het kabinet heeft bepaald, dat de opbrengststijging voor de onroerende zaakbelastingen (OZB)
landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging
voor een bepaald jaar aangeeft. Dit betekent, dat de totale opbrengst van alle gemeenten samen niet
meer dan een jaarlijks vast te stellen percentage hoger mag zijn dan in het voorgaande jaar. De door
de minister van Financiën vastgestelde macronorm voor het jaar 2014 bedroeg 2,45%. De macronorm
voor 2015 is nog niet bekend. In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van september 2014
de minister van Binnenlandse Zaken met de voorzitter van de VNG bespreken, met welk percentage
gemeenten rekening moeten houden.
De herwaarderingswerkzaamheden voor het belastingjaar 2015 zullen op zijn vroegst in november
van dit jaar worden afgerond. Het is daarom niet mogelijk om nu al de nieuwe OZB-tarieven voor het
belastingjaar 2015 te berekenen. In december zullen de nieuwe tarieven, die moeten resulteren in een
meeropbrengst van 2% ten opzichte van 2014, ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. De
aanslagen voor het belastingjaar 2015 zullen vervolgens met dagtekening 28-02-2015 worden
verstuurd.
Afvalstoffenheffing
Deze belasting wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan
de gemeente een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. Er wordt een
tariefdifferentiatie naar eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens toegepast, waarbij
het tarief van een eenpersoonshuishouden € 60 lager is dan van een meerpersoonshuishouding. Het
uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met
een tariefegalisatiereserve.
Om de lastenstijging van de burgers te beperken is er voor 2015 voor gekozen om het tarief van de
afvalstoffenheffing structureel te verlagen met 2,75%.
Tarieven afvalstoffenheffing

2014 *

2015

Éénpersoonshuishouden

€ 175,60

€ 170,75

Meerpersoonshuishouden

€ 235,60

€ 229,20

Reinigingsrechten
Deze rechten worden geheven voor zowel het genot van door het gemeentebestuur verstrekte
diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of
inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.
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Reinigingsrechten zijn, in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing, van toepassing op kleine bedrijven
met bedrijfsafval dat qua omvang en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Het tarief
wordt vermeerderd met omzetbelasting. Om de lastenstijging van de burgers te beperken is er voor
2015 voor gekozen om het tarief van het reinigingsrecht structureel te verlagen met 2,75%.
Tarief reinigingsrechten

2014

2015

Tarief exclusief 21% btw

€ 235,60

€ 229,20

Rioolheffingen
Belastingplichtig voor de rioolheffing is de gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of
indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
Ten aanzien van de exploitatielasten van gemeentelijke rioleringsvoorzieningen wordt uitgegaan van
100% kostendekking. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met een egalisatiereserve
om sterke tarieffluctuaties op te vangen.
Vorig jaar is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Dit plan
is gebaseerd op rioolinspecties die zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Op basis van dit nieuwe plan
moet het tarief van de rioolheffingen voor het belastingjaar 2015 met 4% (exclusief 2%
inflatiecorrectie) verhoogd worden. Inclusief inflatiecorrectie is er daarom sprake van een tariefstijging
van 6% voor het belastingjaar 2015.
Tarief rioolheffing

2014

2015

Rioolheffing (basistarief tot 300m3)

€ 233,40

€ 247,40

Hondenbelasting
Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente. Jaarlijks
vinden er meerdere controles op de aangifteplicht plaats. Hondenbezitters, die hun hond(en)niet tijdig
hebben aangemeld, ontvangen een boete van € 100.. Voor het jaar 2015 is in afwachting van een
definitief besluit inzake de afschaffing vooralsnog uitgegaan van de tarieven 2014 + 2%
inflatiecorrectie. In het coalitieprogramma is aangegeven, dat wij de heffing van de hondenbelasting
als een onredelijk en inefficiënt instrument zien. In deze begroting stellen wij voor deze belasting met
ingang van het jaar 2016 af te schaffen.
Tarieven hondenbelasting
eerste hond

2014
€ 55,90

2015
€ 57,00

tweede hond

€ 111,80

€ 114,00

elke volgende hond

€ 141,80

€ 144,60

kenneltarief

€ 309,50

€ 315,60

Toeristenbelasting
Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de
gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen.
Jaarlijks vindt er een controle op de aangiftes toeristenbelasting plaats. Insteek hierbij is niet alleen de
aangiftes op juistheid en volledigheid te controleren, maar ook om de exploitanten, daar waar nodig, te
adviseren bij een doelmatiger opzet van de administratie zodat het invullen van de aangifte
toeristenbelasting eenvoudiger en sneller kan geschieden.
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De tarieven zijn in 2012 geherstructureerd. In combinatie met een verwachte stijging van het aantal
overnachtingen zijn voor 2014, 2015 en 2016 extra opbrengsten geraamd. De stijging van het aantal
overnachtingen is gebaseerd op een versterkte promotie en verwachte uitbreidingen van het
toeristisch aanbod. Mede door de ingezette economische recessie zijn de uitbreidingen nog niet
gerealiseerd. De verwachte stijging blijft daarom vooralsnog achterwege. Op de tarieven van de
toeristenbelasting is voor het belastingjaar 2015 evenals vorig jaar de nullijn van toepassing. Dit
betekent, dat de tarieven in 2015 niet worden verhoogd t.o.v. 2014.
Tarieven Toeristenbelasting (prijs per persoon per nacht)

2014

2015

Hotel, pension, appartement, boerderijkamer

€ 1,60

€ 1,60

recreatiewoningen, niet beroepsmatig verhuurde ruimten

€ 1,00

€ 1,00

Kampeermiddelen: mobile kampeeronderkomens, stacaravans

€ 0,60

€ 0,60

Groepsaccommodaties (kampeerboerderij)

€ 0,60

€ 0,60

Forensenbelasting
Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te
hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde
woning beschikbaar te houden. Voor het jaar 2015 is, conform de uitgangspunten in de Kaderbrief
2015, uitgegaan van een trendmatige indexering van 2%.
Tarief forensenbelasting

2014

2015

Forensenbelasting: vast bedrag per gemeubileerde woning

€ 280,00

€ 286,00

Precariobelasting
Deze directe belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond. De raad heeft besloten om de precariobelasting te
beperken tot de horecaterassen. De precariotarieven zijn sinds 2007 niet aangepast en luiden als
volgt:
Precariobelasting

2014

2015

Vaste terrassen
- Binnenstad Ootmarsum
- Overige delen van de gemeente

€ 12,00

€ 12,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 4,00

€ 4,00

Tijdelijke terrassen
- Binnenstad Ootmarsum

Bedrijfs Investeringzones (BIZ)
Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die
zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid,
ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone.
De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks geheven ter zake van binnen de BIzone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De BIZ-bijdrage wordt
geheven van degenen die op 1 januari van het betreffende kalenderjaar in de BI-zone gelegen
onroerende zaken gebruiken.
Indien een onroerende zaak op 1 januari van het betreffende kalenderjaar niet in gebruik is, wordt de
BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar van die zaak. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die van
die zaak het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft.
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De raad heeft op 20 december 2011 de Verordening BI-zone Denekamp 2012 en de Verordening BIzone Ootmarsum 2012 vastgesteld. Voor 2015 wordt een opbrengst verwacht van in totaal € 123.000.
De BIZ-opbrengsten worden één op één overgeheveld naar de Stichting Ondernemersfonds
Dinkelland.
Leges
Leges worden geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte
diensten, genoemd in de verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.
Bij de leges geldt de wettelijke norm dat de tarieven in de legesverordening niet zodanig mogen
worden vastgesteld dat de baten de lasten overtreffen, waardoor er dus feitelijk winst op deze
producten wordt gemaakt. Uit jurisprudentie mag geconcludeerd worden dat het niet noodzakelijk is
dat elk tarief niet meer dan kostendekkend is. Echter, de belastingrechter wil in bepaalde situaties toch
een specifieker inzicht met betrekking tot de lasten en baten per soort leges. In verband hiermede is
het gewenst om in elk geval per categorie dienst (bijvoorbeeld omgevingsvergunningen) een analyse
te hebben van de kosten en de opbrengsten, zodat de tarieven ook transparant worden.
De trend van de laatste jaren laat zien dat de legesopbrengsten dalende zijn. Dit is het gevolg van een
tweetal ontwikkelingen. Enerzijds zijn als gevolg van de recessie, de aard en de omvang van de
aanvragen omgevingsvergunningen veranderd. Anderzijds heeft de invoering van de WABO tot
gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije mogelijkheden zijn en dat er in meer gevallen ook volstaan
kan worden met een melding, waar geen leges tegenover staan.
Doordat de uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke organisatie vraagt, zal er
voor 2015 ter zake van de leges een wijziging van de systematiek van heffing dienen plaats te vinden.
Daarbij krijgt de kostendekkendheid van de leges en mogelijkheden tot verder deregulering
nadrukkelijk aandacht.
Belastingopbrengsten
Soort heffing/belasting
(bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

Onroerende zaakbelastingen

5.524

5.664

5.823

Afvalstoffenheffing + reinigingsrecht *

2.242

2.290

2.340

Rioolheffing

2.480

2.577

2.752

Hondenbelasting

156

151

154

Toeristenbelasting

312

350

325

Forensenbelasting

131

140

136

Precariobelasting
BIZ-belasting

12
140

14
123

14
123

Totaal
10.997
11.309
11.667
* Als gevolg van de eenmalige lastenverlichting ad € 50 per huishouden is de opbrengst van 2014
€ 500.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.
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Procentuele verdeling lokale heffingen begroting 2015
Precariobelasting
0%
Toeristenbelasting
3%
Hondenbelasting
1%

BIZ-belasting
1%

Forensenbelasting
1%

Rioolheffing
24%
Onroerendezaakbelastingen
50%
Afvalstoffenheffing
+ reinigingsrecht *
20%

Lokale lastendruk
Om een indruk te geven van de lastendrukontwikkeling op basis van aanvaard beleid worden hierna
de gevolgen voor een eenpersoonshuishouding en een meerpersoons-huishouding met of zonder
eigen woning weergegeven. In deze vergelijking zijn meegenomen de onroerende-zaakbelastingen,
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Bij de berekening van de lokale woonlasten is uitgegaan van
een gemiddelde woningwaarde ad € 260.000.
Soort huishouden

Huurder van een woning
éénpersoonshuishouding
meerpersoonshuishouding

OZB
gemiddelde
woning
€ 260.000
n.v.t.
n.v.t.

Afvalstoffenheffing

€ 180,30
€ 240,30

Rioolheffing
basistarief
€ 247,40
€ 247,40

Totaal
2015

Stijging t.o.v.
2014*

€ 427,70
€ 487,70

€ 18,70 (4,5%)
€ 18,70 (3,9%)

Eigenaar van een woning
éénpersoonshuishouding
€ 364,00
€ 180,30
€ 247,40
€ 791,70 € 26,70 (3,4%)
meerpersoonshuishouding
€ 364,00
€ 240,30
€ 247,40
€ 851,70 € 26,70 (3,2%)
*In dit overzicht is de eenmalige lastenverlichting ad € 50 in 2014 buiten de berekening van het
stijgings-percentage gelaten.
Uit vorenstaand overzicht blijkt, dat de belastingdruk meer stijgt dan de inflatiecorrectie van 2%. Dit
wordt m.n. veroorzaakt doordat het tarief van de rioolheffingen in 2015 met 6% stijgt.
Kwijtscheldingsbeleid
Kwijtschelding is één van de wijzen waarop een schuld tenietgaat. Kenmerk van kwijtschelding is dat
het gaat om belastingschuldigen die niet in staat zijn anders dan met buitengewoon bezwaar de
belasting te betalen.
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Op grond van artikel 255 van de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid om belastingplichtigen, die
een inkomen en een vermogen beneden bepaalde minimum normen hebben, kwijtschelding te
verlenen van hun belastingschuld. De gemeenten beschikken hierin over een zekere mate van
beleidsvrijheid. De gemeente Dinkelland hanteert, evenals de meeste gemeenten, 100% (maximaal)
van de bijstandsnorm als inkomensnorm. Belastingplichtigen, die over geen (of over een zeer beperkt)
vermogen beschikken en die een inkomen hebben beneden de bijstandsnorm komen voor
kwijtschelding in aanmerking.
Bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek vindt eerst een vermogenstoets plaats. Onder
vermogen wordt verstaan: “de waarde in het economisch verkeer van de bezittingen verminderd met
de schulden die hoger bevoorrecht zijn dan de belastingen”. Sommige vermogensbestanddelen van
beperkte omvang blijven buiten de vermogenstoets. Dit betreft o.a.
 inboedel blijft bij de bepaling van het vermogen buitenbeschouwing voor zover de
executiewaarde hiervan niet meer bedraagt dan € 2.269;
 een auto blijft bij de bepaling van het vermogen buiten beschouwing voor zover de
executiewaardewaarde hiervan niet meer bedraagt dan € 2.269;
 voor degene, die op 31 december 1999 65 jaar of ouder was, blijft bij de bepaling voor het
vermogen een bedrag van € 2.269 aan financiële middelen buiten beschouwing;
 bank- en girosaldi blijven bij de bepaling van het vermogen buiten beschouwing voor zover die
saldi niet meer bedragen dan het totaalbedrag van het voor de verzoeker geldend
normbedrag van de kosten van bestaan, de te betalen woonlasten tot een bepaald bedrag, de
niet door de werkgever ingehouden premies ziektekostenverzekering, de premie voor een
zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en de premie, bedoeld in artikel 17
van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, verminderd met de normpremie, bedoeld in
artikel 2 van de Wet op de zorgtoeslag, voor zover al begrepen in de bijstandsnorm zoals die
voor de belastingschuldige geldt.
Is het vermogen ontoereikend om de aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, dan wordt overgegaan
tot de bepaling van de belastingcapaciteit (netto-besteedbaar inkomen). Het netto-besteedbaar
inkomen bestaat uit alle inkomsten (loon e.d) verminderd met bepaalde uitgaven, zoals huur,
hypotheekrente en zorgpremie. Als het netto-besteedbaar inkomen per maand lager is dan het
normbedrag (100% bijstandsnorm) wordt in principe volledige kwijtschelding verleend.
Gemeenten mogen zelf bepalen welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding. In
de gemeente Dinkelland geldt kwijtschelding uitsluitend voor de volgende heffingen:
 afvalstoffenheffing
 rioolheffing
 onroerende zaakbelastingen
Geen kwijtschelding wordt verleend voor:
 hondenbelasting
 reinigingsrechten
 leges
 toeristenbelasting
 forensenbelasting
 precariobelasting
 BIZ
In de begroting 2015 wordt rekening gehouden met 215 kwijtscheldingsverzoeken, waarvan er naar
verwachting 195 geheel of gedeeltelijk zullen worden gehonoreerd. Het totaalbedrag aan kwijt te
schelden lokale heffingen wordt voor 2015 geraamd op € 85.000. Het gemiddelde
kwijtscheldingbedrag per verzoek bedraagt daardoor ongeveer € 435.
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7.2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Aanleiding en achtergrond
De Gemeente Dinkelland acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering
beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op
verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan
toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht
in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd.
Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de
geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend.
2. Risicoprofiel
Bij de inventarisatie zijn in totaal 85 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht wordt
echter alleen het aantal risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de
benodigde weerstandscapaciteit.
Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
Risic Risico
Gevolgen
Maatregelen
Kans Financieel gevolg Invlo
onum
ed
mer
R66 Onvoorziene
Financieel - Onvoorziene
30% max.€ 4.000.000 14.78
weersomstandigheden werkzaamheden aan het
%
(langdurige vorst)
wegdek
R132 Het niet verkopen van
Financieel - Lagere
30% max.€ 3.800.000 14.19
gemeentelijk vastgoed inkomsten
%
tegen taxatiewaarde
R128 Eénmalige verlaging van Financieel - negatief
20% max.€ 3.350.000 8.39
grondprijzen
resultaat complexen
%
R127 economische
Financieel 50% max.€ 1.000.000 6.22
omstandigheden en
verhaalbaarheid van
%
onbetrouwbaarheid van exploitatiebijdrages in
exploitanten
gesloten
exploitatieovereenkomst
en
R93 Overschrijden van
Financieel - Het niet
10% max.€ 4.000.000 5.00
termijnen
binnenhalen van
%
subsidies
R131 Vertraging in de
Financieel - Renteverlies
40% max.€ 800.000
3.97
kaveluitgifte
%
woningbouwterreinen
van 1 jaar
R4
Leningen waarvoor de Financieel 10% max.€ 2.721.337 3.39
gemeente rechtstreeks garantstellingen of
%
garant staat zonder
borgstellingen waarvoor
tussenkomst van de
de gemeente
WSW
rechtstreeks garant staat
R227 slechte exploitatie
Financieel - het niet
50% max.€ 450.000
2.81
kunnen terugbetalen van
%
een geldlening
R231 Bezuinigingen
Financieel - Algemene
90% max.€ 250.000
2.79
uitkering valt lager uit
%
dan begroot
R96 Politieke interrupties
Financieel - Aanpassing
40% max.€ 500.000
2.50
van lopende en
%
toekomstige projecten
Totaal grote risico's:
€ 33.453.837
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Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is
dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.880.000 (benodigde
weerstandscapaciteit).
3. Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Tabel 2: Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstand
2015
Algemene reserve *
Onvoorzien
Reserve grondexploitatie
Reserve vastgoed
Totale weerstandscapaciteit

6.506.000
40.000
2.620.000
708.000
9.874.000

2016

2017

6.059.000
40.000
3.647.000
708.000
10.454.000

2018

6.605.000
40.000
4.345.000
708.000
11.698.000

7.092.000
40.000
5.237.000
708.000
13.077.000

*exclusief € 840.000 t.b.v. decentralisaties (zie risico’s decentralisaties).

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur
weergegeven.
Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product

Algemene reserve
Onvoorzien
Reserve grondexploitatie
Reserve vastgoed

Weerstandvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare
weerstandscapaciteit
Benodigde
weerstandcapaciteit

=

€
€

9.874.000
6.880.000

= 1,44
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De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering
van de berekende ratio.

Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F

Tabel 3: Weerstandsnorm
Ratio
>2.0
1.4-2.0
1.0-1.4
0.8-1.0
0.6-0.8
<0.6

Betekenis
uitstekend
ruim voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
ruim onvoldoende

Het ratio valt dan in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende weerstandsvermogen.
5. Ontwikkelingen
Risicobewustwording
Bewustwording is een continu proces en past daarom goed binnen de stappen in dit beleidskader. We
blijven met bestuur, management en medewerkers in gesprek. Tenminste een keer per half jaar, maar
waar nodig vaker.
Vooruitdenken
Aan de traditionele wijze van risicomanagement voegen wij een extra stap toe: vooruitdenken. We
willen voor de top 5 risico’s een drietal scenario’s ontwikkelen en daarnaast voorziene ontwikkelingen
voorzien van een risicoanalyse.
Risicoanalyse belangrijke ontwikkelingen
Als gemeente krijgen we veelvuldig te maken met (voorziene) ontwikkelingen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de 3 decentralisaties. Wat betekenen die nou voor onze gemeente? Welke kritische
succesfactoren spelen een rol en waar lopen wij risico’s. Door de risico’s vooraf te (h)erkennen kun je
tijdig maatregelen nemen.
Het vooruitdenken wordt een jaarlijks terugkerende stap in ons risicomanagement. We nemen de
resultaten op in de paragraaf Weerstandsvermogen. Daarmee is het een terugkerende aanvulling op
ons risicomanagement. Als daar aanleiding voor is, wordt in de reguliere planning & controlcyclus ook
nog eens extra aandacht besteed aan de scenario´s.
Ratio weerstandsvermogen
Op basis van het meerjarig verloop van de algemene reserve, reserve grondexploitatie en reserve
vastgoed ontwikkelt de ratio zich als volgt:

Beschikbare
weerstandscapaciteit
Ratio

2015

2016

2017

2018

9.874.000

10.454.000

11.698.000

13.077.000

1,44

1,52

1,70

1,90

Risico’s decentralisaties
De invoering van de drie decentralisaties is meer dan het overnemen van bestaande taken (onder
bezuinigingskortingen) van het rijk en provincie. De taken moeten inhoudelijk anders vorm wordt
gegeven om het stelsel van het sociaal domein toekomstbestendig en betaalbaar te maken. Naast
transitie dus ook transformatie. Voor de transformatie is een omslag in denken nodig. Dit kost niet
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alleen tijd maar brengt ook risico’s met zich mee. Naast inhoudelijke risico’s ook financiële risico’s,
omdat er veelal sprake is van een open eind regeling. Een open eind regeling is een begrotingsbesluit
waarbij aan een financiële regeling geen budgettair plafond wordt toegekend. Binnen het sociaal
domein is er sprake van diverse regelingen met open eind, te weten hulp bij het huishouden,
hulpmiddelen WMO, woonvoorzieningen WMO, vervoersvoorzieningen WMO, begeleiding WMO. De
financiële risico’s worden nog eens versterkt doordat gemeenten op dit moment onvoldoende zicht
kunnen krijgen op de huidige uitgaven van de nieuwe taken Jeugdzorg, WMO en Participatiewet. Om
die reden hanteert de gemeente voor een aantal uitgaven op dit moment stelposten. De praktijk zal
moeten uitwijzen in hoeverre de geraamde bedragen en stelposten voor bestaande en nieuwe taken
voldoende zijn. Indien dit niet het geval is, zal het beleid bijgesteld moeten worden. Dit vraagt echter
tijd. Naast de financiële risico’s is het ook van belang om andere risicocategorieën in beeld te
brengen. Dit gaat de gemeente doen aan de hand van een checklist die wordt onderverdeeld in
onderstaande risico categorieën:
- Sociaal inhoudelijk;
- Personeel;
- Juridisch;
- Informatisering;
- Economie;
- Politiek;
- Organisatie;
- Samenwerking.
Aan de hand van een actieplan worden de risico’s vervolgens zoveel mogelijk beperkt. Dit is een
doorlopend proces.
Financiële buffer
Met de invoering van de drie decentralisaties is voor Dinkelland voor de nieuwe taken een bedrag
gemoeid in de orde van grootte van 6 miljoen euro per jaar. Uitgangspunt is dat de operatie budgettair
neutraal plaatsvindt. Mede gelet op de onzekerheden die er op dit moment zijn op het gebied van
inkomsten en uitgaven en de tijd die nodig is om het beleid bij te stellen indien de uitgaven uit de pas
lopen, wordt voorgesteld om rekening te houden met financiële risico’s. Vanuit het beleid om zo min
mogelijk bestemmingsreserves te hebben, en dan met name reserves die dienen ter egalisatie van
reguliere begrotingsposten, wordt voorgesteld geen afzonderlijke reserve in te stellen, maar hiervoor
de algemene reserve te verhogen.
De omvang van de algemene reserve van de gemeente Dinkelland wordt bepaald door de omvang
van de risico’s en wel zodanig, dat de algemene reserve (inclusief de reserves grondexploitatie en
vastgoed) minimaal 1,4 maal het risicobedrag moet zijn. Op basis van de begroting 2015 is de ratio
1,44; dus net voldoende weerstandsvermogen. Door nieuwe risico’s rondom de 3D’s financieel te
vertalen zal het totale risicobedrag stijgen en bij een gelijkblijvende algemene reserve de ratio dalen.
Gezien de omvang en onbekendheid van de nieuwe taak zullen de risico’s naar verwachting
aanzienlijk zijn en zal de ratio dalen onder de 1,4 en heeft Dinkelland derhalve een te lage algemene
reserve.
Voor het hanteren van een reserve voor financiële risico’s wordt uitgegaan van 10% van het
jaarbudget nieuwe taken, Voor de drie decentralisaties dus 10% van € 6 miljoen = € 0,6 miljoen. De
algemene reserve bedraagt op dit moment ongeveer € 7,5 miljoen. Om te voldoen aan de ratio van
1,4 zal de algemene reserve worden verhoogd met € 840.000.
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7.3.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de vraag of en hoe de duurzame instandhouding
is gewaarborgd van de fysieke gemeentelijke infrastructuur. Dit betreft:
 wegen en bruggen
 riolering en water
 groen
 openbare verlichting
 speeltoestellen
 kunstwerken (bruggen en duikers)
 gebouwen
Op de hiervoor genoemde gebieden zijn reeds deels onderhoudsplannen opgesteld. In de
onderhoudsplannen wordt een bepaald kwaliteitsniveau aangegeven. Goede onderhoudsplannen en
consequente uitvoering daarvan is belangrijk.
Begin 2009 is begonnen met het vervangen van het Beheersysteem Openbare Ruimte.
Aan de implementatie van het beheersysteem wordt nog gewerkt. Het systeem bestaat uit de
onderdelen:
 Riool
 Wegen
 Groen
 Openbare Verlichting
 Verkeerstekens
 Kunstwerken
 Kabels en leidingen
 Gebouwen
Eind 2013 is het areaal uit de beheersystemen (GBI) van Dinkelland en Tubbergen samengevoegd in
een nieuw beheersysteem. Het nieuwe systeem is geschikt voor aansluiting bij de Basisregistratie
grootschalige Topografie (BGT). Op 1 januari 2016 treedt de wet in werking en moet de digitale kaart
klaar zijn. Vanaf dat moment vervangt de BGT de basiskaarten die op dit moment gebruikt worden.
Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden is het
vanaf dat moment verplicht. Het integrale karakter van het systeem maakt het een sterk instrument om
gestructureerd beleid uit te stippelen ten aanzien van de openbare ruimte en hierdoor optimaal met
kosten om te gaan.
Door middel van beeldkwaliteitsplannen, binnen het traject IBOR (integraal beheer openbare ruimte),
wordt door de politiek bepaald welke kwaliteit men wenst in de openbare ruimte. Een
beeldkwaliteitsplan bestaat uit foto’s van de openbare ruimte met hierop per niveau een foto met
behorend onderhoud volgens een landelijk veel toegepaste systematiek. Heeft men een keuze voor
een bepaald niveau onderhoud gemaakt, dan is hieraan een bepaald maatregelenpakket gekoppeld
met bijbehorende kosten.
Het bestek voor het uitvoeren van de werken, gebruikt als basis de maatregelenpakketten uit het
beheersysteem openbare ruimte. Met behulp van het bestek worden de werken uitbesteed en
uitgevoerd. Na uitvoering kan men door het gebruiken van de vooraf gedefinieerde beelden
controleren of aan de eisen voldaan is. Uiteindelijk moeten de beelden overeen komen met de vooraf
gedefinieerde. Dan kan de gewenste kwaliteit eventueel worden bijgesteld. Dit is dan de start van een
nieuwe cyclus.
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Areaaluitbreidingen beheer.
Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn budgetten vastgesteld, die zijn afgestemd op de
hoeveelheid te beheren elementen. Deze hoeveelheden zijn niet statisch. In de loop van de tijd
veranderen deze hoeveelheden door uitbreidingen (woningbouw- en bedrijfslocaties).
1. Wegen en bruggen
Basisgegevens/uitgangspunten:
Oppervlaktes binnen de bebouwde kom:
Wegen:
Onderdeel:

Oppervlakte (ha):

Asfaltverharding

30,3

Elementenverharding

76,3

Betonverharding

3,8

Totaal Wegen:

110,4

Oppervlaktes buiten de bebouwde kom:
Wegen:
Onderdeel:

Oppervlakte (ha):

Asfaltverharding

127,7

Elementenverharding

29,8

Zand- en grindwegen

40,9

Betonverharding

3,2

Totaal Wegen:

161,6

Beleidskader
Randvoorwaarde m.b.t. het onderhoud is dat de verkeersveiligheid gewaarborgd moet blijven. De
wegen moeten een aanvaardbaar veilig onderhoudsniveau houden. In het integraal beheersysteem
(GBI) wordt alle relevante informatie van de verharding vastgelegd zoals lengte en breedte, soort
verharding, ouderdom, de huidige kwaliteit en de geschiedenis. De kwaliteit van de verhardingen
worden jaarlijks vastgesteld met een inspectie conform de CROW methodiek. Op basis van deze
informatie worden de benodigde budgeten bepaald en wordt de jaarlijkse onderhoudsplanning
opgesteld. Met het GBI wordt het onderhoud berekend voor de korte, middellange en lange termijn.
De berekening voor de korte termijn is op basis van de inspectiecijfers, de berekening voor de
middellange en lange termijn op basis van cyclisch onderhoud. Na de winterperiode wordt per jaar het
onderhoud definitief bepaald. Daarnaast vindt er afstemming plaats met betrekking tot rioolonderhoud,
reconstructies en herinrichtingen, openbare verlichting en nutsonderhoud.
Maandelijks worden de wegen buiten de bebouwde kom globaal visueel geïnspecteerd, waarbij
eventuele gevaarlijke situaties direct worden hersteld. Ook kunnen burgers klachten en verzoeken
over de openbare ruimte melden bij het klant contact centrum of via e-mail doorgeven.
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In het integraal beheersysteem (GBI) wordt alle relevante informatie van de verharding vastgelegd
zoals lengte en breedte, soort verharding, ouderdom, de huidige kwaliteit en de geschiedenis. De
kwaliteit van de verhardingen wordt jaarlijks vastgesteld met een inspectie conform de CROW
methodiek. Op basis van deze informatie worden de benodigde budgetten bepaald en wordt de
jaarlijkse onderhoudsplanning opgesteld. Met het GBI wordt het onderhoud berekend voor de korte,
middellange en lange termijn. De berekening voor de korte termijn is op basis van de inspectiecijfers,
de berekening voor de middellange en lange termijn op basis van cyclisch onderhoud. Na de
winterperiode wordt per jaar het onderhoud definitief bepaald. Daarnaast vindt er afstemming plaats
met betrekking tot rioolonderhoud, reconstructies en herinrichtingen, openbare verlichting en
nutsonderhoud.
Voor het onderhoud aan de bruggen dient het onderhoudsplan bruggen als beleidskader.
Budget
Het benodigde budget is een afgeleide van de kwaliteit. In de onderstaande grafieken wordt een
indruk gegeven van het kwaliteitsniveau van de verschillende verhardingssoorten volgens de
objectieve CROW methodiek. Lichte schade betekent dat er rekening moet worden gehouden dat er
over ca. 5 jaar onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Bij matige schade worden
onderhoudsmaatregelen verwacht binnen 3 tot 5 jaar. Ernstige schade betekent dat er binnen een jaar
onderhoud noodzakelijk is.
Onderstaande grafieken zijn indicatief voor de staat van het onderhoud. De weginspecties zijn
nagenoeg afgerond.
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Asfaltverharding

Kwaliteitsniveau asfaltverhardingen
18,8

15,0

lichte schade
matige schade
ernstige schade

11,3

7,5

3,8

0,0
2012
Het is van groot belang de asfaltverhardingen goed te beschermen om het indringen van vocht in de
asfaltconstructie tegen te gaan. Als de constructie niet goed is beschermd ontstaan er in de
winterperiode grote scheuren en gaten in de asfaltweg. Zo kan een gehele deklaag van een asfaltweg
binnen enkele dagen in los grind veranderen met alle mogelijke gevolgen.
Elementenverharding

Kwaliteitsniveau elementenverharding
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lichte schade
matige schade
ernstige schade
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In de grafiek is af te lezen dat ruim 9,5% van de totale klinkerverhardingen ernstige schade vertoont.
Veel schades worden veroorzaakt door boomwortels. Voor de veiligheid en aansprakelijkheid is het
noodzakelijk deze schade zo snel mogelijk te verhelpen. Op de korte termijn zullen daarom zoveel
mogelijk gevallen met deze problemen integraal worden aangepakt.
Uit beleidskader voortvloeiende consequenties
Het maatregelenpakket 2015 wordt afgestemd op de budgetten die in de begroting zijn opgenomen.
Dat betekent dat er sobere onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd. Ook zal het kwaliteitsniveau
over het gehele wegennet niet op het extensieve onderhoudsniveau gehaald worden. Dit brengt
mogelijk extra risico’s met zich mee in het kader van aansprakelijkheid. Wij vinden deze risico’s
aanvaardbaar.
De verwachting is wel dat het onderhoudsniveau in 2016 bereikt zal zijn. De achterstand is dan
weggewerkt. Structureel zal daarna € 200.000 worden omgebogen.
Vertaling financiële consequenties in de begroting 2015
In de begroting 2015 zijn de volgende budgetten opgenomen voor onderhoud wegen en bruggen.
Naast de onderhoudskosten zijn ook de verbruikte materialen en uren van tractie en eigen personeel
in de budgetten opgenomen.
Onderhoudsbudgetten wegen en bruggen (in € 1.000)
Beinvloedbare budgetten (inclusief uren medewerkers en tractie)

Begroting
2014

Begroting
2015

1.902

1.829

Budgetten voor asfalt-, elementenverharding, zandwegen , onderhoud
bruggen, reconstructies en duikers

2. Riolering en water
In april 2013 is het GRP 2013-2018 door de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen
vastgesteld.
Er is voor Dinkelland en Tubbergen één GRP opgesteld waarbij het beleid bij beide gemeenten zoveel
mogelijk is geharmoniseerd. Voor de meeste aspecten is dat goed gelukt, echter ten aanzien van de
drukriolering blijft er een verschil qua beleid. Tubbergen gaat in het buitengebied geen grootschalige
gebieden van drukriolering voorzien, terwijl in Dinkelland dat wel het geval is.
Belangrijk onderdeel uit het GRP is de invoering van de verbrede rioolheffing (kosten m.b.t.
regenwater, afvalwater en grondwater kunnen worden doorberekend). Financieel-technisch is ervoor
gekozen om toe te groeien naar een ideaalcomplex, waarbij gespaard wordt voor rioolvervangingen
zodat deze direct kunnen worden afgeschreven. Daarmee lopen de kapitaallasten (ten gevolge van
rente) niet te hoog op.
Noodzakelijke Budget
In het meerjarenprogramma 2013-2018 is rekening gehouden met de investeringen die noodzakelijk
zijn voor het onderhouden van het rioolstelsel. Daarnaast is het beperken van de regenwateroverlast
in stedelijk gebied een belangrijk aspect waar de komende jaren op geïnvesteerd moet worden.
In het GRP 2013-2018 is aan de hand van de noodzakelijke investeringen berekend welk riooltarief
doorberekend moet worden aan de burgers. Vanwege de vervangingspiek van de riolering uit de jaren
70, zullen op termijn de vervangingskosten toenemen. Vooral omdat er langdurig werd afgeschreven
op de investeringen, waardoor de totale kapitaallasten hoog oplopen. Om dit tot een minimum te
beperken is er in het GRP 2013-2018 de keuze gemaakt om toe te werken naar een ideaal complex
waarbij investeringen uiteindelijk direct worden afgeschreven.
Beschikbaar budget
Volgens wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is per 1-1-2010 de verbrede
rioolheffing ingevoerd. In het GRP 2013-2018 is een overzicht opgenomen waarin staat aangegeven
welke watertaken worden doorberekend aan de rioolheffing.
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De belangrijkste aanpassingen daarin zijn:
 Het doorberekenen van onderhoud wadi’s aan de rioolheffing (75% van de kosten)
 Het doorberekenen van onderhoud sloten en duikers aan de rioolheffing binnen de bebouwde
kom( 50% van de kosten)
 Het niet-doorberekenen van onderhoud sloten in het buitengebied
Het tarief voor rioolheffingen bedraagt voor 2014 € 234 per aansluiting Voor 2015 wordt het tarief met
4 % (2% inflatiecorrectie) aangepast.
Onderhoudsbudgetten riolering (in € 1.000)

Begroting

Begroting

Beinvloedbare budgetten (exclusief uren medewerkers en tractie)

2014

2015

1.306

1.270

Onderhoud riolering, rioolinspecties, reiniging riolering en onderhoud
aan de gemalen

3. Groen
Beleidskader
Op dit moment zijn de arealen groen grotendeels geïnventariseerd in het beheersysteem openbare
ruimte. Voor het onderhoud van het openbaar groen en reiniging binnen de bebouwde kom is voor de
IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) gekozen. Het B niveau is grotendeels het beheerniveau.
Een aantal locaties zijn als hotspot aangewezen en worden derhalve op A niveau onderhouden. Het
gaat hierbij om:
 centra Denekamp, Weerselo en Ootmarsum
 enkele rotondes
 entrees dorpen.
 het Stift
In 2013 is een nulmeting uitgevoerd voor de hele gemeente. De uitkomst was dat het onderhoud
grotendeels op het door de Raad gewenste niveau is. Op enkele gebieden moet het onderhoud nog
op niveau worden gebracht.
Naar verwachting zal voor de gehele bebouwde kom in 2018 op het gebied van openbaar groen en
reiniging aan het vastgestelde niveau voldoen. Jaarlijks zal een deel van de achterstand worden
ingelopen.
De inventarisatie bomen binnen en buiten de bebouwde kom is nog in uitvoering en wordt in
combinatie met de VTA (Visual Tree Assessment) inspectie uitgevoerd. Naar verwachting zal de
inventarisatie en inspectie in 2017 zijn afgerond.
Verwerken slotengrond en –maaisel.
In Tubbergen en Dinkelland wordt de slotengrond en het bermmaaisel zoveel mogelijk op
aangrenzende percelen verwerkt. In de gevallen. Het bermmaaisel mag slechts tijdelijk, in
hoeveelheden van circa 150 m3, worden opgeslagen en moet binnen 2 weken verwerkt worden. In
het najaar is dit geen probleem, dan kan het maaisel direct verwerkt worden op de maislanden.
Gebleken is dat er in het voorjaar bijna geen mogelijkheden zijn om het maaisel binnen 2 weken te
verwerken. Het meeste slootmaaisel zal in het voorjaar daarom moeten worden afgevoerd. De
stortkosten worden geraamd op € 55.000.
Gevolgen beperking chemische onkruidbeheersing d.m.v. glyfosaat. (D+T)
In onze gemeente wordt het onkruid op de verharding volgens wettelijk voorschrift met de DOB
methode (duurzaam onkruid beheer) bestreden. Er mocht op grond van wettelijke regeling maximaal 2
liter bestrijdingsmiddel per ha. worden gebruikt. Met deze maximale hoeveelheid is het tot dusver
mogelijk gebleken de afgesproken beeldkwaliteit te halen.
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Per 1 januari 2014 is de wettelijke norm verlaagd naar 1 liter per ha. Na 2015 is gebruik van dit middel
waarschijnlijk geheel verboden. Om de afgesproken beeldkwaliteit te blijven halen moeten
waarschijnlijk andere middelen van onkruidbeheersing worden ingezet. Hierbij kan men denken aan
extra veegbeurten, branden, borstelen of stomen. Ook wordt gekeken naar vormen van biologische
bestrijdingsmiddelen. Aan alle alternatieve manieren hangen hoger prijskaartjes dan de nu gebruikte
methode. De mate waarin onkruidgroei optreedt, is sterk weersafhankelijk. Het is lastig een inschatting
te maken wat de extra kosten zijn voor deze werkzaamheden.
Onderhoud groen (in € 1.000)

Begroting

Begroting

Beinvloedbare budgetten (inclusief uren medewerkers en tractie)
Groen binnen/buiten bebouwde kom, beekdalen, houtwallen,
groenbeheer en structuurplan, onderhoud speelveldjes en onderhoud
bomen

2014

2015

1.086

1.016

4. Openbare Verlichting en wegmeubilair
Basisgegevens/uitgangspunten:
Lichtmasten:
Aantal lichtpunten

5.873 stuks

Beleidskader
De openbare verlichting is in 2014 geïnventariseerd en zal in het GBI beheersysteem worden
opgenomen. Dit is van groot belang voor het planmatig onderhoud. Gegevens over aantallen, soort
verlichting, energieverbruik en ouderdom worden in het beheersysteem vastgelegd.
Het beleidsplan openbare verlichting is in concept gereed. In het beleidsplan worden de
uitgangspunten en keuzes voor het beleid beschreven. Eind 2014 zal dit beleidsplan bestuurlijk in
behandeling komen.
Uit beleidskader voortvloeiende consequenties
Het onderhoud aan de openbare verlichting is uitbesteed. De werkzaamheden worden op dezelfde
wijze uitgevoerd dan in de gemeente Tubbergen en vijf andere Twentse gemeenten. Defecte lampen
en scheefstand van masten worden binnen 5 werkdagen hersteld. Ook de schadeafhandeling is in dit
contract ondergebracht. Burgers kunnen storingen melden bij het klant contact centrum. Zij zorgen
ervoor dat de meldingen bij de aannemer terecht komen.
Grootschalig onderhoud en vervanging worden zoveel mogelijk planmatig opgepakt samen met het
onderhoud aan verhardingen en riolering, waarbij apart krediet wordt aangevraagd.
Vertaling financiële consequenties in de begroting 2015
In de begroting 2015 zijn de volgende budgetten opgenomen voor onderhoud verlichting.
Onderhoud straatverlichting (in € 1.000)

Begroting

Begroting

Beinvloedbare budgetten (inclusief uren medewerkers en tractie)
Onderhoud en reparaties

2014
123

2015
121

Dinkelland: Vervangen verkeers- en straatnaamborden.
In de Gemeente Dinkelland wordt sinds 2014 gewerkt volgens beeldkwaliteit. Bij de vorig jaar
uitgevoerde nulmeting is aan de orde gekomen dat de kwaliteit van met name de verkeers- en
Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 85

straatnaamborden op veel plaatsen tekort schiet. Veel borden voldoen niet meer aan wettelijke
reflectie-eisen. Ook is er bij veel borden sprake van mechanische beschadigingen door onder meer
vuurwerk en aanrijdschades. Daarnaast zijn in delen van de gemeente die tot voormalig Denekamp
behoorden, op diverse nog groene straatnaamborden aanwezig.
Voor de levensduur van verkeersaanduidingen wordt uitgegaan van een termijn van 20 jaar; dit de
door fabrikanten van reflectiefolie aangegeven garantietermijn. Dit zal binnen reguliere begroting
moeten.
5. Speeltoestellen
Beleidskader
De lijn die op dit moment wordt gehanteerd is dat er binnen genormeerde afstanden speelplaatsen
beschikbaar dienen te zijn voor kinderen van verschillende leeftijden. Daar waar mogelijk worden
buurtspeelplaatsen aangelegd in combinatie met speelvoorzieningen op basisscholen. Het onderhoud
vloeit voort uit het Attractiebesluit, waarin de gemeente als beheerder van de speelplaatsen
verantwoordelijk is gesteld voor kind veilige speeltoestellen.
Uit beleidskader voortvloeiende consequenties
Conform het Attractiebesluit worden de speeltoestellen geïnspecteerd op veiligheid, worden de
logboeken aangepast en de nodige reparaties uitgevoerd. Daarnaast worden op basis van een
programma de verouderde speeltoestellen vervangen en worden indien nodig de ondergronden van
aangepast in verband met een goede valdemping.
Vertaling financiële consequenties in de begroting 2015
In de begroting 2015 inclusief het voorjaarsbericht en de begroting 2014 is de volgende raming
opgenomen voor het beheer en onderhoud van speeltoestellen.
Onderhoud speeltoestellen (in € 1.000)

Begroting

Begroting

Beinvloedbare budgetten (inclusief uren medewerkers en tractie)
Onderhoud en reparaties

2014
154

2015
156

6. Kunstwerken (bruggen en duikers)
Vervangen wegduikers.
In de gemeente Dinkelland zijn ruim 1100 wegduikers aanwezig. In deze wegduikers kruisen sloten of
watergangen met wegen. Veel van die duikers zijn al decennia lang in gebruik en vertonen ernstige
schades. Door toename van verkeerslasten wordt de kwaliteit steeds meer onder druk gezet. In de
voorbije jaren zijn uitsluitend op basis van acute noodzaak duikers vervangen; veelal gebeurt dat pas
bij het ontstaan van verzakkingen.
Op basis van een verwachte levensduur van 50 jaar zullen jaarlijks gemiddeld circa 20 duikers
vervangen moeten worden.
Een aantal van de duikers betreft kruisingen met watergangen van het waterschap. In de regel zijn dit
duikers van aanmerkelijk grotere afmetingen. De kosten voor vervanging van die duikers zijn
aanzienlijk hoger. Voor die grotere duikers zal een inspectieprogramma worden opgesteld waardoor
inzicht wordt verkregen in de actuele staat van onderhoud.
Draagkrachtonderzoek verkeersbruggen.
Steeds meer wegbeheerders worden geconfronteerd met het feit dat verkeersbruggen niet voldoen
aan gewenste draagkracht. Door toename van verkeersintensiteiten, en het zwaarder worden van
vracht- en landbouwverkeer. Bij veel oudere bruggen ontbreken in de archieven berekeningsgegevens
over de draagkracht. Nieuwe rekenregels, waarbij met andere belastingen wordt gerekend, leiden er
toe dat oudere bruggen in sommige gevallen onvoldoende draagkracht bezitten. In buurgemeenten is
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dit ook het geval. Als besloten moet worden dat bruggen een beperking van de maximum as-last
moeten krijgen, heeft dit tot gevolg dat er sprake zal zijn van grote omrij-afstanden.
In de gemeente Dinkelland zijn 83 bruggen aanwezig. Zoals gesteld zijn van veel bruggen geen
sterkteberekeningen beschikbaar. Voor herberekening van de actuele draagkracht zullen met name
de betonnen bruggen moeten worden betrokken. Hiervoor zullen van die bruggen in-situ onderzoek
plaatsvinden, waarbij gegevens over betonsterkte en wapening worden verzameld. Op basis daarvan
kunnen sterkteberekeningen worden gemaakt die de huidige draagkracht opleveren.
7. Gebouwen
Gemeentelijke gebouwen
De meerjarige onderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen wordt geactualiseerd.
Bij de herziening van de onderhoudsplanning wordt onderscheid gemaakt in het planmatig (groot
onderhoud, vervangingen) en het dagelijks onderhoud. Daarbij zullen anders dan dat tot dusver het
geval was, de vervangingsinvesteringen worden ondergebracht bij het planmatig onderhoud. Tot
dusver werden deze jaarlijks getoetst aan een aantal uitgangspunten zoals nut en noodzaak etc.
De vervangingsinvesteringen worden in de onderhoudsplanning opgenomen en het hiervoor
structureel beschikbare budget wordt aan het fonds groot onderhoud toegevoegd.
Voor vervangingsinvesteringen is structureel een bedrag van ca. € 155.000 beschikbaar. Uit de
beschikbare nieuwe onderhoudsrapportage zal blijken of de totaal binnen de begroting hiervoor
beschikbare middelen (dus inclusief het budget voor vervanging) voldoende zullen zijn.
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7.4.

Financiering

Algemeen
Per 1 januari 2001 geldt de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Doel van deze wet is
het bevorderen en transparant maken van het financieringsbeleid van de overheden. Het belangrijkste
uitgangspunt hierbij is het beheersen van de financiële risico’s. Hierbij staat het renterisico centraal.
Om een grens te stellen aan het te lopen renterisico kent de wet Fido een tweetal randvoorwaarden,
namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet en korte financiering
De kasgeldlimiet heeft als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op korte
leningen (< 1 jaar) te beheersen. De limiet is bepaald op 8,5% van de totale begroting.
Een kasgeldlimiet van € 6,35 miljoen betekent dat Dinkelland in 2015 tot een bedrag van € 6,35
miljoen met kort geld ( looptijd < 1 jaar) mag financieren.
€ (x 1 miljoen)

Kasgeldlimiet

€ 74.7
8,50%
€ 6,35

Begrotingstotaal 2015
Vastgesteld percentage
Kasgeldlimiet

Renterisiconorm en lange financiering
De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het risico van een rentewijziging.
Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan
e
20% van het begrotingstotaal. Er mag dus maar 1/5 deel van de totale begroting aan
rentegevoeligheid onderhevig zijn.
€ (x 1 miljoen)

Renterisiconorm
Begrotingstotaal 2015
Vastgesteld percentage

€ 74,7
20%

Renterisiconorm
Renterisico: herfinanciering + renteherziening

€ 14,9
€ 0,00

Ruimte

€ 14,9

In 2015 wordt geen renterisico gelopen volgens de renterisiconorm.
Leningen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de opgenomen geldleningen:
Leningen (opgenomen)

€ 38,8

Beginstand per 1 januari 2015

Bij:
Af:
Eindstand per 31 december 2015

€ (x 1 miljoen)

nieuwe leningen t.b.v.
investeringen

€

reguliere aflossingen
vervroegde aflossingen

€ 2,0
€
0

0

€ 36,8
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Algemene ontwikkelingen
Geldleningen
In 2015 vinden er geen renteherzieningen plaats van langlopende geldleningen.
Rente: 1 maands euribor
Het 1 maands rentetarief is op dit moment (september 2014) negatief. Dat betekent dat de gemeente
bij het aantrekken van een kasgeldlening met een looptijd van 1 maand rente ontvangt. De
verwachting is, dat deze rente in 2015 weer iets zal oplopen.
EMU Saldo
Het EMU saldo is in grote lijnen het exploitatiesaldo voor bestemming plus de afschrijvingen min de
investeringen over een bepaald jaar. Voor 2015 is het EMU-saldo € - 0,9 mln.
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7.5.

Verbonden partijen

Algemeen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente
zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de
gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde
van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet
verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar
verplichtingen niet nakomt.
Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is
een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren.
Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren verbonden
partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de
uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de
programma’s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kader stellende en controlerende taak over bij
die programma’s. De tweede reden betreft de kosten – het budgettaire beslag- en de financiële risico’s
die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire
gevolgen.
Bij de begroting 2015 zullen ook, voor zover dit bekend en mogelijk is, het verwachte eigen vermogen,
vreemd vermogen en het resultaat van de verbonden partijen in deze paragraaf worden vermeld.
De verbonden partijen, waarbij de gemeente Dinkelland betrokken is, worden hieronder beschreven.
Naam Verbonden
partij

Activiteiten

Noaberkracht
Dinkelland
Tubbergen–
Het openbaar lichaam 1. In naam van de
Noaberkracht
deelnemende
Dinkelland Tubbergen
bestuursorganen
is een
is het openbaar
samenwerkingsverban
lichaam in ieder
d van de gemeenten
geval belast met:
Tubbergen en
a. beleidsontwikk
Dinkelland in de vorm
eling en
van een
beleidsvoorber
gemeenschappelijke
eiding;
regeling
b. uitvoering van
(gemeenschappelijke
het door de
regeling
gemeentelijke
Werkorganisatie
bestuursorgan
Tubbergenen
Dinkelland). De
vastgestelde
vestigingsplaats is
beleid;
Denekamp.
c. inkoop en
aanbesteding
van
opdrachten,
behoudens
voor zover het

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Het algemeen bestuur
van het openbaar
lichaam bestaat uit de
leden van de aan de
regeling deelnemende
bestuursorganen.
Het algemeen bestuur
wijst al zijn leden aan
als leden van het
dagelijks bestuur.

De gemeente
Dinkelland draagt voor
56,35% bij aan de
begroting van de
gemeenschappelijke
regeling.
EV: € 1.073.765
VV: € 0
Resultaat: € 0.

In het algemeen
bestuur heeft elk lid
een gewogen stem.
Het gewicht van de
stem wordt bepaald
door de factor één te
delen door het ter
vergadering
aanwezige aantal
leden van het college
van de gemeente
waaruit het
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Naam Verbonden
partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

de
betreffende lid
bedrijfsvoering afkomstig is.
betreft;
d. uitvoering van
door de
rijksoverheid
opgedragen
medebewindst
aken;
e. toezicht op en
handhaving
van de
hiervoor
genoemde
uitvoering.
2. In eigen naam is
het openbaar
lichaam in ieder
geval belast met:
a. de
bedrijfsvoering
;
b. inkoop en
aanbesteding
van
opdrachten ten
behoeve van
de
bedrijfsvoering
.
Het openbaar lichaam
voert uitsluitend taken
uit voor
bestuursorganen van
Dinkelland en
Tubbergen.
Regio Twente
Het regionaal
openbaar lichaam
Regio Twente is een
samenwerkingsverban
d van alle 14 Twentse
gemeenten in de vorm
van een
gemeenschappelijke
regeling.
Regio Twente is
gevestigd in
Enschede.

Regio Twente vervult De gemeenteraad
De deelnemende
werkzaamheden op
benoemt uit zijn
gemeenten betalen
het gebied van
midden én uit het
een jaarlijkse bijdrage,
verkeer en vervoer,
midden van het
naar rato van het
volkshuisvesting,
college een
inwonertal. De
ruimtelijke ordening,
(plaatsvervangend) lid bijdrage van
economische zaken,
ten behoeve van het
Dinkelland voor 2015
veiligheid,
algemeen bestuur
is geraamd op
volksgezondheid,
(Regioraad). De
€ 998.619.
recreatie en toerisme. stemverhouding
Voor 2015 worden de
Sinds 1 januari 2006
binnen de Regioraad
totale lasten geraamd
is Regio Twente een
is gebaseerd op het
op € 95,1 mln. tegen
zogenaamde
inwonertal van de
71 mln. aan baten. De
plusregio in het kader deelnemende
gemeentelijke
van de Wet
gemeenten.
bijdragen zijn in totaal
gemeenschappelijke
€ 24,1 mln.
regelingen, waardoor Dinkelland heeft in de
op onderdelen sprake Regioraad 26.054 van
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Naam Verbonden
partij

Veiligheidsregio
Twente
Het openbaar lichaam
Veiligheidsregio
Twente is een
verplicht
samenwerkingsverban
d van alle 14 Twentse
gemeenten in de vorm
van een
gemeenschappelijke
regeling. De
gemeenschappelijke
regeling is op 1
januari 2011 in
werking getreden.
Veiligheidsregio
Twente is gevestigd in
Enschede.

EUREGIO
EUREGIO is een
grensoverschrijdend
samenwerkingsverban
d van 131
Nederlandse en
Duitse overheden.
EUREGIO is een
eingetragener Verein
(e.V.) naar Duits
recht. Via Regio
Twente is Dinkelland
indirect lid van
EUREGIO. EUREGIO
is gevestigd in
Gronau (D)

Activiteiten

Bestuurlijk belang

is van verplichte
samenwerking.

de in totaal 626.938
stemmen.

Veiligheidsregio
Twente heeft tot doel
de brandweerzorg, de
rampenbestrijding, de
crisisbeheersing en de
geneeskundige
hulpverlening bij
ongevallen en rampen
bestuurlijk en
operationeel op
regionaal niveau te
integreren teneinde
een doelmatige en
slagvaardige
hulpverlening te
verzekeren, mede op
basis van een
gecoördineerde
voorbereiding. De
verplichting tot
instelling van en
deelname aan een
veiligheidsregio vloeit
rechtstreeks voort uit
de Wet
veiligheidsregio’s die
op 1 oktober 2010 in
werking is getreden.
Met ingang van 2013
is de gemeentelijke
brandweer
overgeheveld naar de
Veiligheidsregio.

Op grond van artikel
11 van de Wet
veiligheidsregio’s
vormen de
burgemeesters van de
deelnemende
gemeenten het
algemeen bestuur. Elk
lid van het algemeen
bestuur beschikt in de
vergadering over één
stem. Indien het gaat
om de vaststelling van
de begroting,
wijzigingen daarvan
en de jaarrekening,
beschikt een lid van
het algemeen bestuur
over het aantal
stemmen dat wordt
bepaald door het
aantal inwoners van
zijn gemeente bij
aanvang van het
kalenderjaar waarin
de stemming
plaatsvindt (analoog
aan de
stemverhouding
binnen Regio Twente).

EUREGIO heeft tot
doel het stimuleren,
ondersteunen en
coördineren van
regionale
grensoverschrijdende
samenwerking.

Financieel belang

De bijdrage van
Dinkelland voor 2015
is geraamd op
€ 1.535.192.
Voor 2015 worden de
totale lasten geraamd
op € 49,6 miljoen
tegen € 8,3 mln. aan
baten. Derhalve een
saldo van - € 41,3
mln. De bijdrage per
inwoner bedraagt
€ 65,84.

De EUREGIO-raad is De jaarlijkse bijdrage
het politieke orgaan
bedraagt € 0,35 per
van EUREGIO. De
inwoner. De afdracht
samenstelling is
maakt onderdeel uit
gebaseerd op een
van de jaarlijkse
partijpolitieke en
bijdrage aan Regio
regionale sleutel. De
Twente.
uitslag van de
gemeenteraadsverkie
zingen bepaalt welke
partijen in de
EUREGIO-raad
vertegenwoordigd zijn.
Het inwonertal bepaalt
het aantal zetels per
deelnemende
gemeente. Dinkelland
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Naam Verbonden
partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

bezet 2 van de 41
Nederlandse zetels;
Twee raadsleden.
WOT
Het openbaar lichaam
Werkvoorzieningscha
p Oost Twente (WOT)
is een
samenwerkingsverban
d van Dinkelland,
Losser en Oldenzaal
in de vorm van een
gemeenschappelijke
regeling. WOT is
gevestigd in
Oldenzaal.

Crematoria Twente
Het Openbaar
Lichaam Crematoria
Twente (OLCT) is een
samenwerkingsverband van 13
Twentse en
Achterhoekse
gemeenten door
middel van een
gemeenschappelijke
regeling. OLCT is
gevestigd in
Enschede.

Stadsbank Oost
Nederland
Het openbaar lichaam
Stadsbank Oost
Nederland is een
samenwerkingsverband van 22
Twentse en
Achterhoekse
gemeenten door
middel van een
gemeenschappelijke
regeling. Stadsbank
Oost Nederland is
gevestigd in
Enschede.

Cogas
De aandelen van de

Het WOT voert voor
de deelnemende
gemeenten de Wet
sociale
werkvoorziening uit.
Het WOT is 100%
aandeelhouder van
Top Craft BV, het
uitvoeringsbedrijf van
het WOT.

Het college wijst uit
haar midden twee
(plaatsvervangende)
leden ten behoeve
van het algemeen
bestuur aan. In het
algemeen bestuur
heeft Dinkelland 2 van
de 6 stemmen. Één
collegelid is daarnaast
lid van de Raad van
Commissarissen van
TopCraft BV.

Voor 2015 wordt een
resultaat van € 500.000 verwacht.
De bijdrage van
Dinkelland is
€ 105.000 (21%).

Het OLCT is
verantwoordelijk voor
de uitvoering van de
Wet op de
lijkbezorging. Per 1
januari 2000 zijn deze
taken ondergebracht
in Crematoria Twente
/ Oost- Nederland B.V.

De gemeenteraad
benoemt uit zijn
midden, dan wel uit
het midden van het
college, één
(plaatsvervangend) lid
ten behoeve van het
algemeen bestuur, op
aanbeveling van het
college. Door de
gemeenteraad is
thans een raadslid
benoemd in het
algemeen bestuur.

Crematoria Twente /
Oost-Nederland B.V.
keert jaarlijks dividend
uit aan OLCT, die het
dividend aan de
deelnemende
gemeenten uitkeert
naar rato van het
aantal crematies per
deelnemende
gemeenten. Er is geen
winstuitkering
geraamd.

De Stadsbank Oost
Nederland is een
intergemeentelijke
kredietbank die zich
ten behoeve van
ingezetenen van de
deelnemende
gemeenten op
maatschappelijk en
zakelijk verantwoorde
wijze bezighoudt met
krediet-verstrekking,
budgetbeheer,
schuldhulpverlening,
preventie en
voorlichting.

De gemeenteraad
benoemt uit zijn
midden, dan wel uit
het midden van het
college, één
(plaatsvervangend) lid
ten behoeve van het
algemeen bestuur.
Door de
gemeenteraad is
thans een collegelid
benoemd in het
algemeen bestuur.

De bijdrage is deels
gebaseerd op een
vast bedrag per
inwoner en deels op
de afname van
producten. De
bijdrage over 2015 is
begroot op € 93.000.

Cogas voorziet

Dinkelland wordt in de Dinkelland bezit 463
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Naam Verbonden
partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Naamloze
Vennootschap Cogas
Holding zijn in handen
van 9 Overijsselse
gemeenten. Cogas is
gevestigd in Almelo

ondermeer in de
behoefte aan
openbare
nutsvoorzieningen in
de gemeenten die in
de vennootschap
deelnemen en in haar
concessie- en
machtigingsgebieden.
Dinkelland valt onder
het verzorgingsgebied
van Cogas.

Algemene vergadering
van Aandeelhouders.
vertegenwoordigd
door de
portefeuillehouder
financiën.

aandelen (9,1%),
waarop jaarlijks
dividend wordt
uitgekeerd. De
uitkering aan
Dinkelland in 2015
bedraagt € 926.000.
Cogas heeft nog geen
vastgestelde begroting
over 2015.

Enexis beheert het
energienetwerk in
zeven provincies in
Noord-, Oost-, en
Zuid-Nederland,
waaronder Overijssel.
Dinkelland valt onder
het verzorgingsgebied
van Enexis.

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders.
vertegenwoordigd
door de
portefeuillehouder
financiën

Dinkelland bezit
96.993 aandelen
(0,06%), waarop
jaarlijks dividend wordt
uitgekeerd. De
dividenduitkering in
2015 bedraagt
€ 70.188.
EV: € 3.500 mln.
VV: geen inschatting
Resultaat: € 200 mln.

N.v.t.

De vordering
(geldleningen) van
Dinkeland op Enexis
bedraagt € 550.795.
(2 geldleningen). In
2012 is Tranche A (1
geldlening) volledig
afgelost. In 2013 is
Tranche B
(1 geldlening) ad
€ 323.996 volledig
afgelost.
EV: € 72.000
VV: € 862 mln.
Resultaat: - € 10.000.

N.v.t.

De vordering (escrow)
van Dinkelland op
Verkoop

Enexis Holding N.V.
In 2009 is besloten om
het belang in de
commerciële
activiteiten van Essent
NV te verkopen aan
RWE en om aandelen
te gaan houden in
Enexis Holding N.V.
(voormalige Essent
Netwerk BV). De
aandelen van de
naamloze
vennootschap Enexis
Holding zijn in handen
van 6 provincies en
130 gemeenten.
Enexis is gevestigd in
’s-Hertogenbosch.

Vordering op Enexis
B.V.
4-tal leningen van
N.v.t.
Essent aan Enexis
inzake de verkoop van
economische
eigendom van de gasen elektriciteitsnetten.
Deze lening
(vordering) is niet
verkocht aan RWE,
maar overgedragen
aan de
aandeelhouders.

Verkoop
Vennootschap B.V.
De verkopende
aandeelhouders
hebben een aantal

N.v.t.
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Naam Verbonden
partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

garanties gegeven
aan RWE. Het
overgrote merendeel
van deze garanties is
overgedragen aan
deze deelneming.

Attero Holding N.V.
Afvalverwerkingsbedrij
f Essent Milieu heet
sinds 1 januari 2010
Attero. Provincies en
gemeenten, die ook
de aandelen van
Essent in handen
hadden, blijven
aandeelhouders.
Essent Milieu is in
2009 buiten de
verkoop aan RWE
gehouden. Het was de
bedoeling om de
afvalverwerker aan
een andere partij te
verkopen, maar dit is
niet gelukt omdat er te
weinig geld geboden
werd.

Financieel belang

Vennootschap B.V.
bedroeg € 518.000.
Door een schikking is
in 2011 een bedrag
van € 232.000
ontvangen. In 2015
ontvangen we
€ 260.000 min
eventuele claims die
ondertussen worden
ingediend.
EV/VV/Resultaat: naar
verwachting wordt de
vennootschap eind
2015 geliquideerd en
valt een positief
liquiditeitssaldo vrij
aan de
aandeelhouders.

Het doel van deze
holding is het
deelnemen in
vennootschappen die
werkzaam zijn op het
gebied van de
afvalverwijdering en –
verwerking,
recycling/verwerking
en het geschikt maken
van afval tot
producten voor
hergebruik en
energieopwekking.

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders.
vertegenwoordigd
door de
portefeuillehouder
financiën.

Evenals het belang in
Enexis, neemt
Dinkelland voor 0,06%
deel in Attero Holding
B.V. Dit belang is in
2014 verkocht.

CBL Vennootschap
B.V.
Deze vennootschap
N.v.t.
N.v.t.
Er is geen dividend
vertegenwoordigt de
geraamd.
verkopende
EV/VV/Resultaat: naar
aandeelhouders als
verwachting wordt de
medebeheerder van
vennootschap eind
het Cross Border
2015 geliquideerd en
Lease (CBL) Fonds.
valt een positief
Dit fonds is een
liquiditeitssaldo vrij
bankrekening
aan de
(escrow) waarop een
aandeelhouders.
adequaat bedrag aan
voorziening wordt
aangehouden.
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Naam Verbonden
partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

N.v.t.

Er is geen dividend
geraamd.
EV: € 10,5 mln.
VV: € 25.000.
Resultaat: - € 3 mln.

Twence B.V. is het
afvalverwerkingsbedrij
f dat al het
huishoudelijke afval
en veel van het
bedrijfsafval binnen de
regio Twente
verwerkt. De
oorspronkelijke
overweging voor
Regio Twente om in
Twence B.V. deel te
nemen was om in
regionaal verband
bedrijfs- en huisafval
te verwerken waarbij
de schaalgrootte zou
resulteren in voor
burgers (en bedrijven)
acceptabele tarieven.

Overeenkomstig het
collegebesluit van 28
juni 2011 wordt
Dinkelland in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders
van Twence B.V.
vertegenwoordigd
door de
portefeuillehouder
Afval.

Dinkelland bezit
34.056 aandelen
(4,2%). Twence keert
jaarlijks € 2,5 miljoen
+ 40% van de netto
winst na belasting als
dividend uit. Het extra
dividend boven de
basisuitkering van
€ 2,5 miljoen is tot
2018 bestemd voor de
Agenda van Twente.
EV: € 122,6 mln.
VV: € Substantieel
lager dan 2013
(€ 213,2 mln.).
Resultaat: € Stabiel
t.o.v. 2013 (€ 11,9
mln.).

Vitens is het grootste
drinkwaterbedrijf van
Nederland en verzorgt
de
drinkwatervoorziening
voor 5,4 miljoen
mensen in de
provincies Flevoland,
Friesland, Gelderland,
Utrecht, Overijssel en

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders.
vertegenwoordigd
door de
portefeuillehouder
financiën.

Dinkelland bezit
43.085 aandelen
(0,858%), waarop
jaarlijks dividend wordt
uitgekeerd. Voor 2015
is een uitkering
geraamd van
€ 32.754. Daarnaast is
er een geldlening
verstrekt met een

Claim Staat
Vennootschap B.V.
Eventuele
N.v.t.
schadevergoedingsvordering van Essent
N.V. en Essent
Nederland B.V. op de
Staat der
Nederlanden die zou
kunnen voortvloeien
uit de procedure
waarin zij een
verklaring voor recht
vragen dat bepaalde
bepalingen van de
splitsingswetgeving
onverbindend zijn. Als
gevolg hiervan lijden
de aandeelhouders
schade.
Twence B.V.
Op 11 mei 2011 heeft
het algemeen bestuur
van de Regio Twente
(Regioraad) besloten
om de aandelen
Twence over te
dragen aan de aan
Regio Twente
deelnemende
gemeenten. Door de
aandelenoverdracht
wordt ondermeer
Dinkelland individueel
aandeelhouder in
Twence B.V. Op 28
juni 2011 heeft het
college van
Dinkelland, gehoord
de gemeenteraad,
besloten tot deelname
aan Twence B.V.
Vitens
De aandelen van de
Naamloze
Vennootschap Vitens
zijn in handen van 5
provincies en 109
gemeenten. Vitens is
gevestigd in Utrecht.
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Naam Verbonden
partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

een aantal gemeenten
in Drenthe en NoordHolland. Dinkelland
valt onder het
verzorgingsgebied van
Vitens.
Wadinko
De aandelen van de
Naamloze
Vennootschap
Wadinko zijn in
handen van de
provincie Overijssel en
24 gemeenten.
Wadinko is gevestigd
in Zwolle.

BNG
De aandelen van de
Naamloze
Vennootschap Bank
Nederlandse
Gemeenten zijn voor
de helft in handen van
de Staat en voor de
andere helft in handen
van gemeenten,
provincies en een
hoogheemraadschap.
BNG is gevestigd in
Den Haag.

Financieel belang

restant-bedrag van
€ 1.321.408.

Wadinko is een
regionale
participatiemaatschap
pij, die de
bedrijvigheid - en
daarmee de
werkgelegenheid - wil
bevorderen in
Overijssel, de NoordOostpolder en
Zuidwest Drenthe.
Wadinko is opgericht
vanuit de Waterleiding
Maatschappij
Overijssel, waar ook
Dinkelland in
deelnam.

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders.
vertegenwoordigd
door de
portefeuillehouder
financiën.

Dinkelland bezit 93
aandelen (3,893%),
waarop onregelmatig
dividend wordt
uitgekeerd. Voor 2015
is € 46.500 geraamd.
EV: € 60 mln.
VV: geen
Resultaat: € 1 mln.

De BNG heeft ten doel
de uitoefening van het
bedrijf van bankier ten
dienste van
overheden. De BNG is
huisbankier van
Dinkelland.

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders.
vertegenwoordigd
door de
burgemeester.

Dinkelland bezit
16.934 aandelen
(0,03%), waarop
jaarlijks dividend wordt
uitgekeerd. Voor 2015
is geen dividend
geraamd.
EV: € 3.430 mln.
VV: € 127.721 mln.
Resultaat: geen
uitspraak.

EV: verwachte Eigen Vermogen 2015;
VV: verwachte Vreemd Vermogen 2015;
Resultaat: verwachte resultaat over 2015.
DinkellandWerkt!
Op 4 oktober 2013 heeft DinkellandWerkt! haar deuren officieel geopend. Die opening is onder meer
een gevolg van het besluit van de raad uit 2012 om voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) een lokale uitvoeringsvariant vorm te geven. Daarbij is ook besloten de
samenwerking in het kader van de Wsw met Top-Craft BV te Oldenzaal (de GR WOT) te beëindigen.
Doel was om uiteindelijk te komen tot een nieuwe lokale uitvoeringsorganisatie. In deze organisatie
worden de uitvoeringstaken van de gemeente verzelfstandigd én uitvoeringstaken gericht op
arbeidsmarktparticipatie van Wsw’ers, Wwb’ers en (op termijn) Wajongers opgenomen. In maart 2013
heeft de gemeenteraad van Dinkelland ingestemd met de structuur en bedrijfsvoering van
DinkellandWerkt! DinkellandWerkt! bestaat uit een stichting en een coöperatie. De stichting heeft een
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raad van bestuur en een raad van toezicht, waarvan laatstgenoemde uitsluitend uit leden van het
college van burgemeester en wethouders kan bestaan. De stichting heeft tot doel:
1. Het exclusief ten behoeve van de gemeente Dinkelland (doen) uitvoeren van de Wsw en de
Wwb.
2. Het ter beschikking stellen van medewerkers vanuit de Wsw en de Wwb, waarbij de
werkzaamheden vanuit de Wsw kunnen worden gecategoriseerd in:
a. detachering/begeleid werken;
b. beschut werken;
c. groen.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door overeenkomsten aan te gaan met de
gemeente Dinkelland (detachering/begeleid werken, beschut werken en groen), de coöperatie
(detachering/begeleid werken) en zorginstellingen/leerbedrijven (beschut werken). De rijksgelden die
de gemeente voor de uitvoering van de Wsw/Wwb ontvangt komen ten goede van de stichting.
Zoals gezegd is naast de stichting tevens een coöperatie met de naam DinkellandWerkt! opgericht.
De coöperatie heeft tot doel arbeidskrachten bij haar leden ter beschikking te stellen. De leden van de
coöperatie zijn dan ook ondernemers/organisaties die medewerkers binnen de doelgroep in kunnen
zetten. De coöperatie heeft een bestuur en een algemene vergadering. Zolang de gemeente lid is
van de coöperatie heeft zij het recht om één bestuurder ter benoeming aan de algemene vergadering
voor te dragen. Naast baten uit het ter beschikking stellen van personeel ontvangt de coöperatie
baten uit contributie van haar leden en uitvoeringsvergoedingen.
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7.6.

Grondbeleid

Algemeen
In het eerste half jaar van 2014 is een 6 tal woningbouwkavels verkocht. Daarnaast zijn
verkoopovereenkomsten gesloten voor een 8-tal kavels. Dit betekent dat min of meer de helft van de
geprognosticeerde kavels zijn verkocht en dat we daarmee op koers liggen om in 2014 28 kavels te
kunnen verkopen.
In het eerste half jaar is een toenemende belangstelling voor woningbouwkavels geconstateerd welke
er toe heeft geleid dat we de verkopen in 2013 (15 kavels) zijn geëvenaard.
Hieruit concluderen wij dat het eerste herstel op de woningbouwmarkt zich heeft ingezet en
verwachten dat dit zich ook de tweede helft en in 2015 zal gaan doorzetten.
e

In 2014 worden in Pierik, Brookhuis, Reestman, Spikkert (1 fase), Lattrop Kraakenhof, Noord
Deurningen en Tilligte kavels voor woningbouw uitgegeven. Naar verwachting zullen in de tweede
helft van 2014 de plannen Diezelkamp, Spikkert (tweede fase), in de verkoop worden gezet.
Deurninger Esch volgt in 2015.
In 2015 zal naar verwachting worden gestart met de uitgifte van woningbouwkavels in de plannen
Commanderie en Rossum Noord.
Grondbeleid
Verschillende ontwikkelingen zijn de basis voor het gevoerde grondbeleid, te weten:
 Conform het provinciaal beleid mag Dinkelland bouwen voor lokale (eigen) behoefte en zijn er
afspraken gemaakt over een verschuiving van uitbreiding naar inbreiding.
 In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt
over het aantal woningen dat Dinkelland tot 2016 mag realiseren.
 Sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en krimp en
financiële crisis.
Het grondbeleid van de gemeente is een instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken. De nota
grondbeleid is een belangrijk kader waarmee sturing kan worden gegeven aan de
beleidsdoelstellingen volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie.
De nota grondbeleid 2011-2014 van de gemeente Dinkelland zal in het najaar van 2014 moeten
worden herzien. De herziene nota grondbeleid zal ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.
Wij zullen daar waar mogelijk de beide nota’s zo veel mogelijk op elkaar afstemmen c.q.
harmoniseren.
De complexen in 2015 en verder
Jaarlijks worden alle complexen geactualiseerd.
A. Complexen nog niet in exploitatie
Dit betreft de complexen Ruilgronden, Euro-eiland, Rossum Noord. Het betreft hier gronden, waar
geen concreet voornemen is om te gaan ontwikkelen tot woningbouw of bedrijvigheid, en daarom
verplicht moeten zijn afgewaardeerd tot de agrarische waarde.
Ruilgronden: een perceel grond aan de Priorweg is verkocht
Rossum Noord: Het perceel grond welke niet meer benodigd is voor woningbouw is verkocht daarmee
kan deze grondexploitatie in 2014 met een positief resultaat worden afgesloten.
B. Complexen in exploitatie
Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de Raad een grondexploitatie heeft
vastgesteld.
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Als vast onderdeel van de geactualiseerde grondexploitaties is een doorkijk op de komende jaren.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen. Dit vooral vanuit het risico dat
eerst de opbrengsten moeten zijn gerealiseerd, voorzichtigheidsprincipe. Dit is ook volgens de regels
van BBV niet toegestaan. Door elk jaar alle grondexploitaties te actualiseren zal bij vaststelling van de
jaarrekening een voorstel worden gedaan over eventuele winstnemingen en/0f verliesnemingen.
De fasering van de te verwachten opbrengsten is in lijn gebracht met het vastgestelde
woningbouwprogramma, de te verwachten marktomstandigheden en de grondprijzen van 2014.
Bouwgrondverkopen
Woningbouw
Door de geconstateerde toegenomen concrete belangstelling voor woningbouwkavels in de eerste
helft van 2014 is de verwachting dat de prognose van 28 te verkopen kavels zal worden gehaald.
De toegenomen belangstelling is vooral in het Pierik merkbaar; rijenwoningen zijn populair.
Maar ook de concrete belangstelling voor twee onder één kapwoningen in Brookhuis zal naar
verwachting tot een aantal verkopen in de tweede helft van 2014 gaan leiden.
Voor de plannen Spikkert (eerste fase), Lattrop Kraakenhof en Diezelkamp zullen naar verwachting in
de tweede helft van 2014 een aantal verkoopovereenkomsten worden gesloten waarvan een aantal
eind 2014 notarieel zullen worden gepasseerd.
Afhankelijk van de ruimtelijke ordeningsprocedure zullen naar verwachting de verkoopprocedures voor
de plannen Deurninger Esch en Spikkert (tweede fase) in de tweede helft van 2014 worden opgestart.
Voor 2015 staan de plannen Commanderie en Rossum Noord in de planning om te worden
uitgegeven.
Bedrijventerreinen
Door de verkoop van een kavel ter grootte van 20.000 m² op het bedrijventerrein De Mors IV nemen
de (rente)risico’s hier fors af. Binnenkort zullen de eerste kavels van Echelpoel III worden verkocht.
Financiële situatie/ Reserve grondexploitatie
Doordat in de diverse woningbouwplannen bouwkavels worden verkocht blijven de bijbehorende
grondexploitaties inkomsten genereren. Dit heeft een positief effect op de boekwaarde. Deze zal
geleidelijk gaan afnemen.
Het complex Pierik zal afhankelijk van het daadwerkelijk aantal verkochte kavels een winstneming
kunnen bieden.
Bij de plannen die nog in procedure zijn (o.a. Commanderie, Rossum Noord en Spikkert tweede fase)
lopen we een renterisico. Bij langere vertragingen zal dit leiden tot renteverliezen.
Naar verwachting kunnen de eventuele renteverliezen worden opgevangen door de winstneming op
het Pierik.
Actuele ontwikkelingen
Woningbouwverkopen
Zoals eerder genoemd is de vraag en belangstelling naar woningbouwkavels gegroeid ten opzicht van
voorgaande jaren. Daarnaast zullen in 2015 in principe in alle kernen woningbouwkavels worden
aangeboden. In 2015 komen de plannen Deurninger Esch, Rossum Noord, Spikkert (tweede fase),
Commanderie en Brookhuis (projectbouw) op de markt. Daarmee wordt de taakstelling van te
verkopen woningbouwkavels in 2015 verhoogd van 28 stuks in 2014 naar 60 stuks in 2015.
Actieve marktbenadering
Dit doen we middels onze succesvolle website wonenindinkelland.nl en de woonbeurs.
En we blijven open staan voor nieuwe ontwikkelingen op en uit de markt. Te denken valt aan collectief
particulier opdrachtgeverschap, projectmatige bouw, sociale woningbouw, duurzaam bouwen etc.
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Doel hierbij blijft het streven naar het halen van de geprognosticeerde aantallen kavelverkopen.
Verkoop diverse percelen Ruilgronden
Het afstoten van overtollige gronden die niet nodig zijn voor de diverse ruimtelijke ontwikkelingen zal
worden voortgezet. Binnen het complex Ruilgronden zal in 2015 opnieuw een afweging worden
gemaakt welke gronden hiervoor in aanmerking kunnen komen.
Provinciaal toezicht
Gedeputeerde Staten van Overijssel is een paar jaar geleden begonnen met een jaarlijks
toezichtthema rond de Grondexploitatie bij gemeenten. De huidige economische crisis is voor de
financieel toezichthouders van rijk en provincies aanleiding geweest voor het instellen van een
landelijk toezichtthema rond de gemeentelijke grondexploitatie.
De inventarisatie ten behoeve van het jaarlijks toezichtthema heeft geleidt tot de constatering dat
gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. De provincie heeft een aantal onderdelen zoals de
gemiddelde boekwaarde van de gronden, de reserve grondexploitatie, voorzieningen etc. afgezet
tegen landelijke en provinciale gemiddelden. Dinkelland (en Tubbergen) komt hierin positief naar
voren.
Samengevat
De verkoop van woningbouwkavels is aangetrokken en wij verwachten dat dit zich zal gaan
doorzetten. Daarmee zal langzaam en voorzichtig het risico van de woningbouwcomplexen gaan
afnemen. Dit neemt niet weg dat de gemeente voor 2015 voor een forse taakstelling (60 stuks ipv 28
stuks) voor de verkoop van woningbouwkavels komt te staan. Ondanks verbeterende
marktomstandigheden moeten we in het geval van veranderende marktomstandigheden met
renteverliezen rekening houden.
Een uitzondering hierop vormen nog de bedrijventerreinen. Eventuele renteverliezen kunnen worden
opgevangen door toekomstige winstnemingen uit de woningbouwcomplexen. Daarmee blijft
vooralsnog de reserve grondexploitatie op peil en van voldoende omvang.
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7.7.

Demografische ontwikkelingen

Inleiding
Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat zich richt op de gevolgen van demografische ontwikkeling
is voor de meeste gemeenten en provincies relatief nieuw. Bij demografische ontwikkeling moet men
naast bevolkingsdaling en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (de daling van het
aantal jongeren). Deze demografische ontwikkeling verschilt per regio en per provincie. In
krimpgebieden gaat het om relatief grote dalingen van de bevolking die vaak gecombineerd gaan met
huishoudensdalingen. In Dinkelland zijn de effecten nog niet zichtbaar, maar ziet men de
bevolkingsdaling wel op zich af komen. Effecten van de bevolkingsopbouw zijn al wel zichtbaar. De
beleidsmatige gevolgen van deze demografische ontwikkelingen kunnen voelbaar zijn op meerdere
beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs, economie en arbeidsmarkt, zorg, sport en cultuur. Deze
beleidseffecten tezamen hebben weer grote gevolgen voor de leefbaarheid in een gebied.
Demografische ontwikkelingen vragen daarom ook om een integrale benadering.
Inventarisatie/analyse
Om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen is het van belang te
weten hoe de gemeente Dinkelland ervoor staat. Aan de hand van de door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties aangedragen onderwerpen volgt hieronder een beknopte
inventarisatie. Deze geeft op hoofdlijnen wel een belangrijk beeld van de demografische
ontwikkelingen.
Ontwikkeling bevolking
De bevolkingsomvang van de gemeente Dinkelland is de laatste jaren nagenoeg ongewijzigd.
De verdeling naar de leeftijdsindeling laat wel een verschuiving zien.
Het percentage 65-plussers neemt sterk toe. Dit beeld is vergelijkbaar met de landelijke ontwikkeling.
De samenstelling van de huishoudens verandert ook. De gemiddelde huishoudgrootte neemt af en het
aantal eenpersoons huishoudens neemt toe.
Bevolkingsontwikkeling (bron: WSJG)
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Ontwikkeling Grijze druk, % 65+ t.o.v. aantal 15 tot 64 (bron WSJG)

Woningvoorraad
75% van de woningvoorraad in Dinkelland bestaat uit koopwoningen. Het percentage sociale
huurwoningen is de helft van het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde
bestaat een groot deel van de woningvoorraad uit vrijstaande woningen en twee onder een kap
woningen.
Samenstelling woningvoorraad. (bron WSJG)

De arbeidsmarkt
In de gemeente Dinkelland zijn 546,9 banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar tegen
611,2 banen per 1.000 inwoners in de groep gemeenten van vergelijkbare bevolkingsomvang.
Sinds 2001 is het aantal banen in de gemeente Dinkelland toegenomen met 9%.
Daar waar in alle sectoren een stijging te zien is van het aantal banen, neemt het aantal banen in de
landbouw fors af vanaf 2010.
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Banen naar sector (Bron: WSJG)

Bewustwording
Op termijn krijgen we te maken met krimp van de bevolking en met de maatschappelijk effecten die
dat met zich mee brengt op de verschillende beleidsterreinen. Door hier op te anticiperen behouden
we een vitale en krachtige gemeente.
Het is essentieel ook stil te staan bij het betrekken van andere partijen bij het ontwikkelen van nieuw
beleid.
Daarom worden burgers betrokken bij het opstellen van nieuw beleid.
Er wordt samengewerkt met de buurgemeenten en de provincie om de gevolgen van de
demografische ontwikkelingen ook in regionaal verband inzichtelijk te maken.
Met maatschappelijke organisaties (scholen, zorg en welzijn) en het bedrijfsleven wordt ook
gesproken zodat ook hier rekening kan worden gehouden met de gevolgen van de krimp.
Beleid gericht op de gevolgen van demografische ontwikkeling
Zoals gezegd krijgt demografie steeds meer aandacht en weten we steeds beter wat er op de
Gemeente Dinkelland afkomt. Vanuit de beleidsafdelingen worden er diverse activiteiten ondernomen
om de gevolgen per vakgebied inzichtelijk te maken. Om uiteindelijk bij het opstellen van nieuw beleid
hier rekening mee te houden en de effecten te borgen.
Hieronder per programma een voorbeeld van demografisch onderzoek en voorbeelden van beleid
waarbij er rekening gehouden wordt met de demografische ontwikkelingen:
Programma Krachtige Kernen
 Opstellen leegstandsmonitor voor Noordoost Twente
 Herontwikkeling centrumgebieden
 Bouw en gebruik maatschappelijke voorzieningen
 Woonvisie
 Onderwijshuisvesting
Programma Economische Kracht en Werk
 Onderzoek naar realisatie van betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
 Beleidsnota verblijfsrecreatie
Programma Omzien naar Elkaar
 Onderzoek naar de beleving van de inwoners over nieuw beleid decentralisatie
 Uitwerken woonserviceconcept
Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 104

8. Financiële positie
In dit hoofdstuk zal (meerjarig) inzicht worden verschaft in:
1) reserves en voorzieningen
2) incidentele baten en lasten
3) financiële uitgangspunten
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8.1.

Reserves en voorzieningen

Omschrijving
Bedragen x € 1.000

Jaar

Algemene reserve

2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018

Reserve dekking kapitaallasten accommodaties

Reserve grondexploitatie

Reserve rente egalisatie

Reserve digitalisering archief en bestemmingsplannen

Reserve ICT-plan/dienstverleningsconcept

Reserve gemeentehuis

Reserve groot onderhoud gebouwen

Reserve huisvesting onderwijs

Reserve dividend WMO Beheer

Reserve dekk.kap.lst kinderopv.br.school meander

Reserve majeure projecten

Saldo Dotatie Ont- Dekking Saldo
begin
trekking i.v.m.
einde
van het
afschr van het
jaar
jaar
6.868
6.880
6.433
6.979
3.401
2.905
2.936
2.994
2.299
2.620
3.647
4.345
1.244
1.244
1.244
1.244
291
297
303
309
520
670
568
479
105
3
0
0
980
544
555
267
1.329
1.097
921
801
8.000
8.000
8.000
8.000
220
213
205
198
2.580
1.439
1.439
1.439

1.474
3
500
0
215
216
219
222
346
1.052
723
917
36
36
36
36
6
6
6
6
150
23
11
10
0
0
0
0
85
225
175
175
1.094
1.126
1.156
1.189
320
320
320
320
0
0
0
0
1.347
0
0
0

1.461
450
-46
-486
712
185
161
155
25
25
25
25
36
36
36
36
0
0
0
0
0
126
100
100
102
3
0
0
521
214
463
201
1.326
1.302
1.276
1.229
320
320
320
320
7
7
7
7
2.488
0
0
0
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6.880
6.433
6.979
7.466
2.905
2.936
2.994
3.061
2.620
3.647
4.345
5.237
1.244
1.244
1.244
1.244
297
303
309
315
670
568
479
389
3
0
0
0
544
555
267
241
1.097
921
801
761
8.000
8.000
8.000
8.000
213
205
198
191
1.439
1.439
1.439
1.439

Omschrijving
Bedragen x € 1.000

Jaar

Reserve FPU

2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018

Reserve dekk.kap.lst.werf/brdw.kaz.O+W

Reserve invoering WMO en zorgloket

Reserve conversie aandelen Vitens

Reserve Basispakketten bibliotheek 2011-2015

Reserve dekk.kap.lst. Arch.stell/dig.infob

Reserve dekking afschrijving sportcomplex de Es Saasveld

Reserve Dusinksweg Oms

Reserve riolering

Reserve afval

Egalisatiereserve algemene uitkering

Reserve dekking afschrijving gymzaal Lattrop

Reserve vastgoed

Reserve desintegratie- en frictiekosten

Saldo Dotatie Ont- Dekking Saldo
begin
trekking i.v.m.
einde
van het
afschr van het
jaar
jaar
14
9
10
10
2.174
2.071
1.967
1.861
41
7
7
7
1.320
1.132
943
754
42
5
5
5
23
16
8
0
232
217
202
187
11
11
11
11
1.559
1.089
807
663
889
764
693
676
1.263
1.593
1.995
2.207
180
180
180
180
708
708
708
708
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
99
152
224
790
502
537
237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0

5
0
0
0
103
104
105
105
34
0
0
0
189
189
189
189
37
0
0
0
8
8
8
0
16
15
14
14
0
0
0
0
470
281
144
-47
170
169
170
169
460
100
325
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0

Begroting 2015 gemeente Dinkelland Raad 11 november 2014 – pagina 107

9
10
10
10
2.071
1.967
1.861
1.756
7
7
7
7
1.132
943
754
565
5
5
5
5
16
8
0
0
217
202
187
173
11
11
11
11
1.089
807
663
710
764
693
676
732
1.593
1.995
2.207
2.194
180
180
180
180
708
708
708
708
0
0
0
0

Omschrijving
Bedragen x € 1.000

Jaar

Voorzieningen pensioenaanspraken wethouders

2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018

Voorziening hoogrenovatieregeling (RGSVH 1987)

Voorziening egalisatie wachtgeld wethouders

Voorziening liquidatie Top Craft

Saldo Dotatie Ont- Dekking Saldo
begin
trekking i.v.m.
einde
van het
afschr van het
jaar
jaar
1.657
1.672
1.686
1.700
19
18
18
18
241
175
108
74
852
357
151
151
39.063
35.936
35.751
36.268

100
100
101
101
1
0
0
0
0
0
0
0
105
0
0
0
6.116
3.710
4.437
3.438

85
86
87
93
1
0
0
0
66
67
34
0
600
207
0
0
9.244
3.895
3.919
2.360
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1.672
1.686
1.700
1.708
18
18
18
18
175
108
74
74
357
151
151
151
35.936
35.751
36.268
37.346

8.2.

Incidentele baten en lasten

Hieronder een overzicht van de incidentele baten en lasten:
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De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:
 Grondexploitatie (dekking reserve);
 Samenwerking met Tubbergen: De terugbetaling door Noaberkracht, inzake de
voorgeschoten;
 frictie- en desintegratiekosten, wordt teruggestort in de hiervoor in het leven geroepen
bestemmingsreserve (2017 € 500.000 budgettair neutraal);
 Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) (dekking reserve);
 Majeur project: Rondweg Weerselo (dekking reserve);
 Zwembad de Kuiperberg: B15 Maatregel nr. 56 raadsplan 2012, openhouden van het
zwembad in Ootmarsum + kosten op termijn voor vervangingsinvesteringen in 2015. (2015
€ 40.000);
 Waterschapverkiezingen (dekking algemene uitkering);
 Afboeking boekwaarde zwembad Dorper Esch in 2015 van € 500.000 (dekking reserve);
 Hogere bijdrage Top Craft / Sociale werkvoorziening (dekking reserve);
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8.3.

Financiële uitgangspunten

Het voeren van een gezond financieel beleid en het opstellen van en (meerjaren) begroting kunnen
niet zonder duidelijke financiële randvoorwaarden, die borg staan voor een evenwichtig en
consequent financieel beleid. Het is daarom van belang dat de financiële uitgangspunten door de
Raad worden onderschreven.
Algemeen
De raming van de kapitaallasten voor nieuwe investeringen wordt gebaseerd op halfjaar rente en
afschrijving;
Voor de loon- en prijsontwikkelingen wordt bij het opstellen van de (meerjaren) begroting uitgegaan
van de meest recente prognoses van het CBS;
De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is geraamd op basis van de mei circulaire 2014 (in
lopende prijzen).
Indexeringen
1. Personeelskosten
Nominale ontwikkelingen
2. Goederen, diensten
a. Nominale
prijsontwikkelingen
b. Budgetsubsidies

Begroting 2014
1%

Begroting 2015
1%

Meerjarenbegroting
1%

Begroting 2014
0%

Begroting 2015
0%

Meerjarenbegroting
0%

peil 2013
geen verhoging

peil 2014
geen verhoging

peil 2014
geen verhoging

Begroting 2015
n.v.t.

Meerjarenbegroting
peil 2015

0,5%

peil 2015

4%
5%

peil 2015
peil 2015

Gegevens gemeente Dinkelland
1. Rentegegevens
Begroting 2014
Rente uitgezette
2%
langlopende leningen
Rente kortlopende aan te 1%
trekken leningen
Rente over reserves
4%
Rente-omslagpercentage 5%
2. Kerngegevens
2014
2015
Inwoners
26.053
26.050
Jongeren < 20 jr.
6.642
6.540
Ouderen > 64 jr.
4.845
4.945
Ouderen 75-85 jaar
1.707
1.757
Woonruimten
10.354
10.286
Bijstandontvangers
163
171
Uitkeringsontvangers 1.352
1.353
Minderheden
175
175
Bron: mei circulaire 2014 Gemeentefonds

2016
26.050
6.440
5.045
1.807
10.311
176
1.351
175

2017
26.050
6.340
5.145
1.857
10.336
182
1.353
175

2018
26.050
6.240
5.245
1.907
10.361
187
1.348
175
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Autonome ontwikkelingen
Met de onderstaande autonome ontwikkelingen is in de begroting van 2015 rekening gehouden.

Indexeringen
Loonkosten
Prijsontwikkeling
OZB (meeropbrengst)
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Forensenbelasting
Toeristenbelasting
Leges

3
1
2

Begroting 2014
1%
0%
2%
4%
2%
2%
0%
2%

Meerjarenbegroting
begroting 2015
1%
1%
0%
0%
2%
2%
4%
4%
-2,75%
-2,75%
2%
2%
0%
0%
nieuwe systematiek nieuwe systematiek

1 Meeropbrengst
2 Conform vastgesteld GRP 2013-2018
3 Gezien de historische ramingen wordt de financële nullijn meerjarig doorgetrokken. Dit is afwijkend t.o.v.
CPB.
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Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
Tel. 0541 85 41 00
www.dinkelland.nl
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