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1. Inleiding
Voor u ligt het voorjaarsbericht 2014 van de gemeente Dinkelland.
Via het voorjaarsbericht informeert het college van B&W uw raad over de voortgang van het
begrotingsjaar op hoofdlijnen. De informatie is primair gericht op beleidsinhoudelijke en financiële
afwijkingen ten aanzien van het vastgestelde beleid en het signaleren van eventuele risico’s.
Het voorjaarsbericht 2014 is dus een tussentijdse rapportage over de begroting 2014 met het “oude”
coalitieakkoord 2010-2014 als basis. Het inmiddels nieuwe coalitieprogramma 2014-2018 zal vertaald
worden in de komende P&C documenten vanaf de kaderbrief 2015.
Het voorjaarsbericht, die u bij deze wordt aangeboden, schetst het beeld per 1 mei 2014.
Behandeling door uw raad vindt plaats op 24 juni 2014. Het kan dus voorkomen dat er zich in
de tussentijd bepaalde ontwikkelingen hebben voorgedaan of besluiten zijn genomen, welke
nog niet in deze teksten verwerkt zijn.
Uitgangspunt is dat budgettaire afwijkingen (zowel positief als negatief) groter dan € 25.000
gerapporteerd worden. De kleinere verschillen onder de € 25.000 worden aan het einde van elk
programma als een totaalbedrag weergegeven, mits de aanpassingen van dien aard zijn dat ze apart
vermeld behoren te worden.
Deze budgettaire afwijkingen worden middels een kader aangegeven.
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2. Financiële samenvatting
Het uitgangspunt voor het voorjaarsbericht 2014 wordt gevormd door de begroting 2014. De begroting
2014 liet een positief eindsaldo van de meerjarenbegroting 2014 – 2018 zien:
Overzicht verloop meerjarig saldo (* € 1.000)

2014

Eindsaldo meerjarenbegroting 2014 - 2018
Eindsaldo najaarsbericht 2013

2015

2016

2017

2018

34

114

76

4

24

-28

-22

-22

-22

-22

6

92

54

-18

2

Beginsaldo voorjaarsbericht 2014

Het begrotingsjaar 2104 is sinds enige maanden onderweg en na inventarisatie van de huidige stand
van zaken kan onderstaand overzicht van de financiële mutaties worden weergegeven:
Financiële mutaties voorjaarsbericht 2014 (* € 1.000)
Programma 1 Wonen

2014

2015

2016

2017

2018

-23

-36

-36

-36

-36

-4

-5

-5

-7

-8

Programma 3 Economie en toerisme

123

-13

-16

-15

-6

Programma 4 Ontwikkeling en zorg

-62

-60

-60

-60

-59

Programma 5 Leefomgeving

-77

-76

-72

-72

-88

Programma 2 Veiligheid

Programma 6 Mobiliteit
Programma 7 Burger en Bestuur

0

0

0

0

0

-246

-54

-54

-54

-54

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

202

65

64

64

71

Totaal van alle programma's

-87

-179

-179

-180

-180

De saldo’s zijn een resultante van verschillende voor- en nadelen over de diverse programma´s bij
bestaand beleid. In de bijgevoegde rapportage wordt een toelichting en een verantwoording gegeven
van alle budgettaire afwijkingen.
Bovenstaande mutaties worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2014 en dat geeft onderstaand
actueel overzicht. Dit overzicht vormt het uitgangspunt voor de begroting 2015.
(* € 1.000)

2014

Eindsaldo meerjarenbegroting 2014-2018 na voorjaarsbericht 2014 -81

2015
-87

2016
-125

2017
-198
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2018
-178

3. Vaststelling voorjaarsbericht 2014
De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nr.
I14.021653;
gelet op de Gemeentewet;
Besluit
Het voorjaarsbericht 2014 vast te stellen hetgeen inhoudt dat wordt ingestemd met:
 De mutaties zoals vermeld en toegelicht in het voorjaarsbericht 2014 en deze mee te nemen
in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
 De geschetste voortgang, ontwikkelingen en/of risico’s zoals genoemd in de diverse
programma’s;
 Het negatieve saldo van de jaarschijf 2014 ten bedrage van € 87.000;
 De negatieve saldo’s voor de jaarschijven 2015 tot en met 2018, welke het uitgangspunt
vormen voor de begroting 2015 en verder.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 24 juni 2014.
De griffier

De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier
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4. Programmavelden
4.1

Programmaveld 1 Wonen

De gemeente creëert, op basis van een integrale
woonvisie, voorwaarden die “wonen op maat”
voor alle burgers van Dinkelland mogelijk maakt.
De gemeente zet zich er voor in dat aanbod van
bouw- en huisvestingsmogelijkheden op een
proactieve wijze wordt afgestemd op de vraag en
op de demografische ontwikkelingen,
ontgroening en krimp. Uitgangspunt is dat
Dinkelland voor haar inwoners een
levensloopbestendige gemeente is, waarin
duurzaamheid leidend is.

C. Autonome ontwikkelingen
1) Legesopbrengsten
2) RUD WABO
C1. Legesopbrengsten
De trend van de laatste tijd laat zien dat de legesopbrengsten dalende zijn. Door het doordringen van
de recessie is de aard en de omvang van de aanvragen omgevingsvergunning veranderd, waardoor
er minder legesopbrengsten zijn.
Daarnaast heeft de invoering van de WABO tot gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije
mogelijkheden zijn en dat er ook meer afgedaan kan worden met meldingen, waar geen leges
tegenover staan. De kosten lopen niet evenredig terug met de terugloop aan aanvragen, doordat de
uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke organisatie vragen, bijvoorbeeld in
het accepteren van meldingen en het informeren over vergunningvrije activiteiten. Ook de
samenstelling van de werkvoorraad verandert; er zijn relatief meer kleinere aanvragen. De
ontwikkelingen vragen een strakke sturing op werkvoorraad en capaciteit. De verlaging van de
formatie naar de huidige werkvoorraad zal hierbij betrokken worden.
Vanaf 2013 is reeds structureel € 150.000 afgeraamd, maar dit blijkt nog niet voldoende te zijn. Welk
bedrag hiermee precies gemoeid is en hoe zich dit de komende tijd gaat ontwikkelen, is nog
onduidelijk. Alle inspanningen zijn erop gericht hier zo spoedig mogelijk inzicht in te krijgen.
In de begroting 2014 is besloten om extra geld te reserveren voor “crisismaatregelen” voor
tegenvallers bijvoorbeeld inzake legesopbrengsten bouwvergunningen. Het gaat hier om
€ 125.000 voor 2014, € 125.000 voor 2015 en € 100.000 voor 2016. Deze bedragen zijn opgenomen
als stelpost crisismaatregelen.
In afwachting van welke bedragen precies gemoeid zijn met de dalende legesinkomsten in relatie tot
de afstemming van de sturing op werkvoorraad en capaciteit, wordt vanuit deze stelpost € 125.000
voor 2014 en € 125.000 voor 2015 hiervoor ingezet.
(* € 1.000)

2014

Aframen legesinkomsten
Inzet stelpost crisismaatregelen

2015

2016

2017

2018

-125

-125

0

0

0

125

125

0

0

0
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C2. RUD WABO
In Overijssel is gekozen voor twee netwerk-RUD’s (Regionale Uitvoerings Diensten Twente en
IJsselland). In 2013 zijn, om te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen, alle basistaken plus
(milieu) in de RUD ondergebracht. In 2014 zullen dus ook alle basistaken plus (milieu) worden
uitgevoerd onder de vlag van de RUD. Om minimaal aan de landelijke kwaliteitscriteria te kunnen
voldoen is het noodzakelijk dat er personeel met de juiste kwalificatie en voldoende ‘vlieguren’
beschikbaar is/komt. Bij het vullen van de planningstool van de RUD is het capaciteitsprobleem, zoals
hierboven aangegeven, dan ook bevestigd. Om de taken op een minimaal kwaliteitsniveau, waarbij de
veiligheid gewaarborgd blijft, uit te kunnen voeren is een extra bedrag van € 60.000 nodig. Hierbij is al
rekening gehouden met de specialistische taken die Noaberkracht zelf inbrengt en waarbij zij
opbrengsten genereert. Totaal zal, na compensatie, voor 987 uren een beroep moeten worden
gedaan op de partners binnen de RUD. Het hiervoor nodige bedrag van € 60.000 zal conform de
gebruikelijke verdeelsleutel worden verdeeld voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het genoemde bedrag van € 60.000 alleen betrekking heeft op
het WABO deel van de basistaken plus (milieu).
(* € 1.000)

2014

Budget RUD WABO milieutaken

-34

2015
-34

2016
-34

2017

2018

-34

-34

E. Overige ontwikkelingen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Algemeen
Wonen in Dinkelland en woonbeurs
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Standaard voor levensloopbestendig bouwen
Woonservicegebieden
Duurzaamheid
Basisregistratie kadaster (BRK)
Basisregistratie Ondergrond (BRO)

E1. Algemeen
Vanwege toenemende belangstelling voor bouwkavels is de gronduitgifte voor de laatste fase van het
Pierik in het eerste kwartaal van 2014 van start gegaan. Ook is de verkoopprocedure voor Diezelkamp
opgestart. In het tweede kwartaal van 2014 zullen de eerste belangstellenden worden benaderd. De
verwachting is dat dit jaar nog de eerste bouwkavels kunnen worden verkocht.
Ook voor de andere plannen (Brookhuis, Tilligte en Noord Deurningen) wordt belangstelling voor
bouwkavels getoond, op basis hiervan is de verwachting dat de prognose voor 2014 wordt gehaald.
Momenteel liggen verschillende plannen bouwrijp klaar (Pierik 2, Brookhuis, Echelpoel 3, etc.). De
bouwactiviteiten kunnen volop plaats vinden. Andere plannen worden ook reeds (zo nodig deels)
woonrijp gemaakt of zijn dat onlangs gemaakt (zoals Reestman). De voorbereidingen voor het
bouwrijp maken van andere plannen staat gepland voor later dit jaar (Kraakenhof, Deurninger Es),
maar wacht momenteel nog op definitieve juridische plangoedkeuring.
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Overzicht geprognosticeerd en het werkelijk aantal
verkochte bouwkavels in 2014
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-

Prognose 2014

Werkelijk t/m 30 april

E2. Website “Wonen in Dinkelland” en woonbeurs
Wegens de toenemende belangstelling voor bouwkavels en de behoefte aan invullende informatie
zullen we geïnteresseerden voor woningbouwkavels blijven bedienen.
Potentiële kopers halen in principe alle noodzakelijk basisinformatie van de website
www.wonenindinkelland.nl op. Daarnaast zullen we ook in oktober 2014 de inmiddels succesvolle
woonbeurs organiseren.
E3. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
De gemeente staat open voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en zoekt daarbij ook
samenwerking met Mijande Wonen.
Om interpretatieproblemen en daardoor ongelijke behandeling te voorkomen worden nog dit jaar
beleidsuitgangspunten voor de toepassing van CPO vastgesteld.
Indien het collectief voldoet aan de eisen voor een CPO ontvangt het collectief een vaste
subsidiebijdrage om tegemoet te komen in de extra begeleidingskosten en te helpen bij de
opstartfase.
E4. Standaard voor levensloopbestendig bouwen
Om een aantal redenen is er van afgezien een standaard in te voeren voor levensloopbestendig
bouwen. Niet in de laatste plaats door vermindering van de regeldruk. In het bouwbesluit worden
steeds vaker wijzigingen doorgevoerd die rekening houden met duurzaamheid en verbetering van de
toegankelijkheid en veiligheid van gebouwen. Bouwondernemingen en corporaties zijn zich ook in
toenemende mate bewust van het belang van levensloopbestendigheid van woningen.
In dit verband is ook van belang dat de gemeenten Dinkelland en Tubbergen deelnemen aan de
campagne “Lang zult U Wonen”. Deze campagne richt zich op het opplussen van de woningvoorraad
en bewustwording van eigen woningbezitters.
Burgers zullen “Lang zult u wonen” tegenkomen via de massamedia, in bouwmarkten en in de
bouwkolom via steeds hetzelfde merk en dezelfde boodschap. De campagne duurt in elk geval tot
eind 2015.
E5. Woonservicegebieden
De gemeente Dinkelland heeft haar visie op wonen, welzijn en zorg voor neergelegd in de nota
“Woonservice Dinkelland”. De provincie heeft voor het uitvoeringsplan € 380.000 gereserveerd . De
looptijd van het woonserviceprogramma is onlangs met 1 jaar verlengd en wel tot 1 januari 2016.
Diverse projecten zijn sindsdien gerealiseerd zoals het Zorgloket, het MFA Weerselo (Trefpunt),
uitbreiding personenalarmering, oprichting Platform Kulturhusen en actieve deelname aan de
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Bewustwordingscampagne “Lang zult u Wonen”. Dit voorjaar is als deelproject bijgedragen aan de
realisatie van een multifunctionele accommodatie in Tilligte (aanpassing Terra Nova).
Met de tot dusverre gerealiseerde projecten zijn de volgende bedragen gemoeid geweest
1) Cofinanciering Zorgloket: € 50.000
2) MFA Weerselo: € 60.000
3) Uitbreiden personenalarmering (SWO): € 15.000
4) Platform Kulturhusen Dinkelland: € 10.000 (meerjarige instandhouding en het budgetbeheer is
in handen van woningcorporatie Mijande Wonen)
5) Deelname Campagne “Lang zult u wonen”: € 15.000
6) MFA Tilligte: € 60.000
In de planning tot 1 januari 2016 staan nu nog de volgend projecten:
a) Gemeenschapsvoorziening Agelo: € 40.000
b) Centrumvoorziening Weerselo : € 85.000 (als onderdeel centrumplan)
c) Verbetering bereikbaarheid en toegankelijkheid bestaande gemeenschapsvoorzieningen:
€ 45.000
E6. Duurzaamheid
In het kader van het Energieloket 2.0 wordt nu voortvarend gewerkt aan het energetisch verbeteren
van woningen. Op dit moment worden de gesprekken afgerond met de kernraden. Daarnaast nemen
we deel aan informatie bijeenkomsten voor de burgers. De uitkomsten zullen worden meegenomen bij
de uitvoering van het Energieloket 2.0. Het burgerpanel is eveneens benaderd en bevraagd op het
thema “Duurzaamheid”. De uitkomsten zullen op korte termijn aan u worden teruggekoppeld.
Daarnaast zullen wij u middels de bestuursrapportages (voorjaarsnota/najaarsnota)op de hoogte
houden van de ontwikkelingen rond het energieloket 2.0.
E7. Basisregistratie kadaster (BRK)
Het kadaster is verantwoordelijk voor de basisregistratie kadaster. Het kadaster gaat de gegevens
vanaf 2014 op een andere wijze leveren. Uiterlijk in de eerste helft van 2015 moeten de gemeentelijke
gegevensstromen en de software die gebruik maken van kadastrale gegevens hierop worden
aangepast. De technische oplossing is opgenomen in een aanbesteding voor het logische cluster van
basisapplicaties (Burgerzaken, Belastingen, Bag en Gegevensdistributie). Het programma van eisen
e
voor deze aanbesteding is in het 1 kwartaal van 2014 afgerond en gepubliceerd. De implementatie
van deze applicaties, inclusief de aansluiting bij de BRK is gepland tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015.
E8. Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De basisregistratie ondergrond gaat in per 1 januari 2015. De Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is verantwoordelijk voor de basisregistratie. Voor
gemeenten geldt de verplichting aan te leveren en af te nemen van de BRO. De exacte consequenties
zijn in het voorjaar van 2014 in beeld gebracht. In het najaar zullen proceswijzigingen worden
doorgevoerd en wordt een technische koppeling richting TNO geïmplementeerd.
Kleinere verschillen programma 1 Wonen
Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal:
(* € 1.000)

2014

Kleinere verschillen programma 1 Wonen

2015
11

2016
-2

2017
-2
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2018
-2

-2

4.2

Programmaveld 2: Veiligheid

De gemeente voert op basis van een integrale
benadering van de maatschappelijke veiligheid,
een krachtig en preventief veiligheidsbeleid.
Handhaving van beleid en regelgeving ten
dienste van een veilige en ordelijke samenleving
is daarbij een speerpunt.

E. Overige ontwikkelingen
1) Veiligheid en handhaving
E1. Veiligheid en Handhaving
Aanscherping landelijke eisen vergunningverlening handhaving
Handhaving
De projecten illegale bewoning recreatiewoningen en illegale reclame zijn in uitvoering gebracht. Het
project keten en hokken zal worden uitgeteld tot het najaar. Dit om participatie van de doelgroep beter
uit te werken.
Het Handhavings Uitvoerings Programma (HUP) 2014 wordt conform de planning uitgevoerd.
Binnen de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) worden nu nieuwe producten ontwikkeld waardoor de
RUD per 1 januari 2015 WABO breed kan gaan opereren. Vanaf 1 juli 2014 zal gestart worden met
een pilot. Er dient bestuurlijk nog een besluit te worden genomen over het onderbrengen van de
WABO brede taken.
De controles op de drank en horecawet hebben aangetoond dat in veel gevallen de regels worden
overtreden. Aanvankelijk is alleen geïnventariseerd en zijn waarschuwingen uitgedeeld. Nu wordt ook
repressief opgetreden. Er worden door Noaberkracht ook controles uitgevoerd in Oldenzaal. Daarvoor
in de plaats ondersteunen Oldenzaalse medewerkers ons bij de uitvoering van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) en parkeercontroles.
Veiligheid
Het Bibob beleid zal dit jaar vastgesteld worden. Dit jaar is er een plan van aanpak opgesteld en de
eerste brainstormsessies zullen nog in april/mei van start gaan.
De aanpak van woninginbraken is een continu proces (zie hieronder: veilig leven).
Door o.a. de transitie jeugdzorg en de doorontwikkeling van het veiligheidshuis zijn er afgelopen jaar
al meerdere overleggen geweest om elkaar op de hoogte houden en om afspraken te maken. Deze
overleggen hebben zowel plaatsgevonden binnen Noaberkracht als met externe partijen.
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Veilig leven
In de week van de veiligheid is de veiligheidskrant uitgebracht, de witte voeten actie gehouden en zijn
er een tweetal informatieavonden gehouden voor bewoners inzake woninginbraken. Daarnaast
hebben inwoners eveneens de mogelijkheid gekregen om een oefenavond van de brandweer bij te
wonen en is er een communicatieplan gericht op woninginbraken opgesteld. Aangezien het een
continu proces is, wordt er nog steeds aandacht besteed aan de preventie van woninginbraken. Er
worden besmettingsbrieven verspreid naar wijken daar waar een inbraak is gepleegd om inwoners te
waarschuwen dat ook in hun buurt wordt ingebroken. Daarnaast neemt Noaberkracht deel aan de
Regionale projectgroep woninginbraken.
Kleinere verschillen programma 2 Veiligheid
Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal:
(* € 1.000)

2014

Kleinere verschillen programma 2 Veiligheid

2015
-4

2016
-5

2017
-5
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2018
-7

-8

4.3

Programmaveld 3: Economie en toerisme

De gemeente heeft een voorwaardenscheppende en
ondersteunende rol gericht op een evenwichtige
economische ontwikkeling die aansluit bij het profiel en
de potenties van Dinkelland. Het op peil houden van de
totale verdiencapaciteit binnen de gemeente in relatie
tot de teruglopende agrarische bedrijvigheid vormt
daarin een bijzonder aandachtspunt.De gemeente
Dinkelland voert een intensief integraal beleid ter
versterking van haar positie als toeristisch-recreatieve
gemeente.

C. Autonome ontwikkelingen
C
1) Toekomst Sociale Werkvoorziening (SW)
C1. Toekomst Sociale Werkvoorzieningen
Ontmanteling WOT/Top Craft
Zoals in de jaarstukken 2013 is gecommuniceerd zullen de werknemers van Top Craft langer ingezet
worden om de entiteiten van de drie gemeenten in 2014 te ondersteunen. De divisie groen loopt nog
een kwartaal door omdat de entiteiten van Oldenzaal en Losser later starten dan Dinkelland Werkt!.
Het leerwerkbedrijf zal, voor alle drie deelnemende gemeenten, in plaats van 1 juli overgaan per 31
december van dit jaar.
Het re-integreren van medewerkers niet zijnde wsw-ers blijkt in deze tijd niet eenvoudig te zijn.
Eén en ander betekent dat u eind mei, begin juni een herziene begroting over 2014 kunt verwachten.
Hierbij is het niet uitgesloten dat er negatieve resultaten gepresenteerd worden. Daarnaast wordt
gewerkt aan een afsluitende begroting over 2015.
Dinkelland Werkt!
Dinkelland Werkt! is nu operationeel. Vanuit Top-Craft zijn herplaatsingskandidaten aangesteld in de
uitvoering. Het aantal leden in de Coöperatie is nog steeds groeiend. Met het bedrijf zijn afspraken
gemaakt over rapportages in het kader van Planning en Control.
WSW en participatiewet
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de participatiewet, waarin de
regelgeving en financiering van de SW wordt aangepast. Er komt een regionaal Werkbedrijf, waarin
werkgevers werknemers, UWV en gemeenten onder aanvoering van de gemeenten de verdeling van
de garantiebanen zullen moeten gaan regelen, evenals een marktbewerkingsplan en het
arbeidsmarktinstrumentarium. De garantiebanen zijn bedoeld voor de doelgroepen Wajong en WSW.
Naast de herinrichting van de SW bedrijven dat vooral Sub regionaal en lokaal opgepakt wordt. De
overige uitwerking van de wet wordt voornamelijk regionaal opgepakt. Dit vanwege het feit dat Regio
Twente door het rijk als 1 arbeidsmarktregio is aangewezen.
T.a.v. de financiering van de WSW gaat er onder de participatiewet veel veranderen. De huidige CAO
wordt niet meer van toepassing verklaard op de nieuwe instroom beschut. Zij zullen voor het wettelijke
minimum loon (WML) worden aangesteld. Hoe dit zal worden georganiseerd wordt regionaal
momenteel verder uitgezocht.
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Ook de rijkssubsidie wordt ieder jaar met € 500 per persoon verlaagd tot het gelijk is aan de WMLnorm. Dit heeft voor de gemeente financiële consequenties. Momenteel heeft de gemeente een
taakstelling van 128,30 Arbeidsjaren (AJ). Dit betekent dat de gemeente voor de komende 8 jaar circa
€ 65.000 per jaar minder rijkssubsidie ontvangt, maar ook dat de loonkosten omlaag gaan.

D. Raadsfracties
1) Watertappunten
D1. Watertappunten
In Nederland zijn steeds meer watertappunten - drinkwatervoorzieningen in de openbare ruimte – te
vinden. Ze zijn voornamelijk te vinden op drukke plekken in het landelijk gebied, zoals bij wandel- en
fietsroutes. Daarmee vormen ze mogelijk een aanvulling op het toeristisch-recreatief aanbod. In 2014
worden de mogelijkheden voor realisatie van watertappunten in Dinkelland onderzocht. Voor- en
nadelen worden in kaart gebracht, alsmede de kosten voor realisatie en onderhoud en mogelijke
risico’s die zich voordoen.
E. Overige ontwikkelingen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Detailhandel
Grensovergang Rammelbeek
Verbeteren dienstverlening ondernemers
WIFI in de centra
Art & Spirit
Toerismewaardig maken entrees
Verkoop aandelen Attero
Voortgang vastgoedlocaties

E1. Detailhandel
Net als veel centra in Nederland wordt ook het centrum in Dinkelland geconfronteerd met nieuwe
trends en ontwikkelingen zoals de groei van internetaankopen, demografische ontwikkelingen en
schaalvergroting die de vitaliteit van de centra onder druk zetten. Om in te kunnen spelen op deze
veranderende markt wordt er gewerkt aan een visie, als planologisch instrument om de vitaliteit van de
kernen te behouden en te versterken.
Daarnaast zullen we voor het behoud en versterking van de vitaliteit van de kernen in de programma’s
krachtige kernen en economische kracht en werk aanvullende maatregelen opnemen. De
samenleving zal hier nauw bij worden betrokken.
E2. Grensovergang Rammelbeek
Er is reeds een marktconsultatie uitgevoerd. In deze consultatie zijn eigenaars/gebruikers aan de
grensovergang benaderd en is afgetast of er uitbreidings- en herontwikkelingswensen zijn. Het
haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden aan de grens, zoals vermeld in het
collegeprogramma, is daarmee afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van de consultatie
worden de ontwikkelingsmogelijkheden nu verder uitgewerkt in de beleidsnotitie.
E3. Verbeteren dienstverlening ondernemers
Om een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de doelgroep ondernemers te realiseren wordt
er samen met de ondernemers een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de
dienstverlening aan ondernemers (zowel regulier als toeristisch) kan worden verbeterd. Daarbij komen
aspecten als vergunningverlening, regelgeving, noodzaak ondernemersloket, de mogelijke invoering
van het Ondernemingsdossier (een tool die de regeldruk voor bedrijven vermindert en de uitvoering
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van toezicht door overheden efficiënter inricht) en het Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) in
ieder geval aan bod. Wij verwachten dat er acties uitkomen voor de korte termijn (binnen 1 jaar uit te
voeren), de middellange termijn (binnen 2-3 jaar uit te voeren) en de lange termijn.
E4. WIFI in centra
We voeren een onderzoek uit samen met de plaatselijke ondernemersverenigingen naar de
haalbaarheid en mogelijk realisatie van een open wifi-netwerk in de verschillende centra. Daarmee
wordt de aantrekkelijkheid van de centra voor (toeristische-recreatieve) bezoekers verhoogd.
E5. Art & Spirit
De toeristische sector is een belangrijke economische drager, met nog volop kansen om te
ontwikkelen. Zeker met het oog op de toekomst. Door demografische en economische ontwikkelingen
staat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau onder druk. Doorontwikkeling van de toeristische
sector biedt kansen om deze tegen te gaan. Op initiatief van een toeristische ondernemersgroep is in
2013 in samenwerking met de gemeente gewerkt aan een toekomstvisie die uiteindelijk moet leiden
tot meer toeristische overnachtingen en een verhoging van de toeristische bestedingen en
werkgelegenheid in het gebied. De lat moet daarbij hoger. De ambitie is, meer internationale
bezoekers met behoud van de binnenlandse markt. Op basis van Art & Spirit is een keuze gemaakt
voor een internationaal aantrekkelijk toeristisch profiel voor Dinkelland/Noordoost Twente waarmee de
positie binnen Twente, Landgoed van Nederland, wordt verstevigd. Met verschillende acties op het
gebied van landschap en ruimte, accommodaties en organisatie wordt het toeristisch product en het
toeristische profiel Art & Spirit versterkt. Wij juichen als gemeente het ondernemersinitiatief toe. Een
aantal initiatieven raakt ook de gemeente. Wij ondersteunen waar mogelijk deze initiatieven.
Inmiddels zijn door de werkgroep Art & Spirit 10-projectinitiatieven ingediend die momenteel verder
worden uitgewerkt.
E6. Toerismewaardig maken entrees
We willen dat de toerist het gevoel krijgt dat hij, als hij in één van de kernen van de gemeente
Dinkelland binnenkomt, in een aantrekkelijk toeristisch gebied komt waar het toeristische
voorzieningenniveau en de structuur optimaal is. In 2013 wilden we dit project uitvoeren. Er zijn
nieuwe toeristische initiatieven op het gebied van kunst en Art & Spirit (zie hierboven). Tevens liggen
er kansen binnen het nieuwe gebiedsprogramma en wordt er gewerkt aan de versterking van de
toeristische poorten van Noordoost Twente. Er wordt gekeken op welke wijze het toerismewaardig
maken van de entrees in samenhang met deze initiatieven versterkt kan worden en zodoende
efficiënter uitgevoerd kan worden in 2014.
E7. Verkoop aandelen Attero
In het college is het besluit genomen om de aandelen van Atterro te verkopen.
Dit levert een eenmalig bedrag op van € 111.000. De boekwaarde van deze aandelen is nihil.
Dividendopbrengsten van Attero (die door deze verkoop wegvallen) zijn niet geraamd.
(* € 1.000)

2014

Verkoop aandelen Attero

111

2015

2016
0

2017
0
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2018
0

0

E8. Voortgang vastgoedlocaties
Verkoop van der Heijdenstraat (voormalige Timp)
Deze locatie is begin 2014 verkocht waarbij de verkoopopbrengsten zijn gerealiseerd. Daarnaast is
reeds 50% van de beschikte subsidie ontvangen. Wanneer de gehele subsidie beschikt en toegekend
is, zal de financiële afwikkeling plaatsvinden.
Verkoop grond “Lidl”
Voor de locatie rondom de Lidl in Ootmarsum is een verkoopovereenkomst gesloten, de
verkoopopbrengst zal in de tweede helft van 2014 worden ontvangen.
Deze locatie met verkoopopbrengst wordt aan de reserve Vastgoed toegevoegd.
(* € 1.000)

2014

Verkoop perceel grond 'Lidl'
Toevoeging aan reserve Vastgoed

2015

2016

2017

2018

200

0

0

0

0

-200

0

0

0

0

Verkoop voormalig afvalbrengpunt
Voor de locatie voormalig afvalbrengpunt in Denekamp is een voorlopige verkoopovereenkomst
gesloten. De verkoopopbrengst zal in 2014 worden ontvangen.
Verkoop ‘t “Höske”
Voor de verkoop van de locatie ’t Höske in Lattrop is mondelinge overeenstemming bereikt. Naar
verwachting zal de verkoop in de tweede helft van 2014 zijn geëffectueerd.
Voor het tweede deel zullen wij als gemeente eerst het bestemmingsplan dienen aan te passen.
Daarna gaat de woningbouwkavel in de verkoop.
Hopmanstraat, Boerderij Aveskamp en ’t Hoikinck
Deze 3 locaties gaan medio 2014 in de reguliere verkoop bij een makelaar.
Kleinere verschillen programma 3 Economie en toerisme
Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal:
(* € 1.000)

2014

Kleinere verschillen programma 3 Economie en toerisme

2015
12

-13

2016
-16

2017
-15
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2018
-6

4.4

Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg

De gemeente voert een integraal
voorwaardenscheppend beleid gericht op het
behoud en waar mogelijk de verdere ontwikkeling
van het welzijn van de burgers en hun deelname
aan het maatschappelijk leven, met bijzondere
aandacht voor de groepen jeugd en jongeren,
ouderen en minder validen. De gemeente zet
zich door middel van een actief beleid in voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen,
jongeren en volwassenen, ondermeer door het
waarborgen van de bereikbaarheid van adequate
onderwijsvoorzieningen.

C. Autonome ontwikkelingen
1) Drie decentralisaties (3 D’s)
2) Participatiewet
3) Vrijwillige inzet in Dinkelland
C1. Drie decentralisaties
In het beleidsplan Omzien Naar Elkaar wordt op basis van de uitgangspunten van de visienota
Omzien Naar Elkaar concreet vorm gegeven aan het beleid dat de gemeente de komende jaren gaat
voeren op de onderdelen Jeugdzorg, AWBZ/WMO en Participatiewet. Cliënten, zorgaanbieders en
overige betrokkenen weten aan de hand van dit document waar zij aan toe zijn. Het beleidsplan wordt
in het voorjaar in concept vastgesteld door het college. Daarna zal deze ter visie worden gelegd.
Tijdens de periode van tervisielegging kunnen cliënten, zorgaanbieders en alle andere betrokkenen
reageren op het voorgenomen beleid. .
Vervolgens wordt het beleidsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De juridische
vertaling van het beleidsplan vindt daarna vervolgens plaats in de verschillende verordeningen.
De verordeningen worden als sluitstuk van het beleidsproces in het najaar aan de gemeenteraden
voor besluitvorming voorgelegd.
Bedrijfsvoeringsplan
De pilot CJG 2.0 in Tubbergen loopt volgens plan. In juli 2014 vind de eindevaluatie plaats. De
ervaringen en kennis worden nu al gebruikt bij de uitwerking van de scenario’s in het 3D
uitgangspuntennotitie. Deze notitie is het vertrekpunt voor het nog op te stellen beleidsplan en
bedrijfsvoeringsplan 3D. Deze documenten worden in de loop van 2014 opgesteld.
Wmo-Lab
Op 1 april 2014 hebben wij een achttal leden voor het Wmo-Lab Dinkelland (als opvolger van de
Wmo-Raad Dinkelland) benoemd. Op 2 april 2014 is het Wmo-Lab geïnstalleerd. Met het Wmo-Lab
Dinkelland heeft de gemeente een officieel adviesorgaan. Dit adviesorgaan zal gevraagd en
ongevraagd ons college van burgemeester en wethouders kunnen adviseren en voorstellen doen in
het kader van de Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend Onderwijs.
Aan het Wmo-Lab wordt jaarlijks een subsidie verleend voor de uitoefening van haar taken. Deze
subsidie bedraagt € 10.000 en komt tot uitdrukking in een bestaande raming binnen dit
programmaveld.
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C2. Participatiewet
De participatiewet is momenteel in de besluitvormende fase en zal 16 juni plenair worden behandeld
in de Eerste Kamer. Door het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met een aantal oppositiepartijen
is de inhoud van de wet redelijk duidelijk. Het gaat concreet om de volgende wetten:
 WWB-maatregelen per 1 januari 2015;
 Wet hervorming kindregelingen per 1 januari 2015
 Participatiewet per 1 januari 2015.
Deze drie wetswijzigingen hebben een grote impact op de burgers, uitkeringsgerechtigden,
medewerkers van de sociale dienst, werkgevers, etc. De impact van deze wijzigingen zullen merkbaar
zijn in de hele samenleving, onder meer door een grote toename van mensen met een beperking op
de werkvloer.
Omtrent de invoering van deze wetten zullen lokaal, subregionaal en regionaal verschillende
werkgroepen aan het werk gaan om er voor te zorgen dat afspraken en besluiten op het juiste niveau
worden voorbereid. Voor de participatiewet is Twente één arbeidsmarktregio. Daardoor is het niet
langer mogelijk om alleen lokaal te implementeren. Binnenkort zullen wij het uitvoeringsplan
participatiewet e.a. vaststellen, waarna u deze ter informatie krijgt aangeboden.
C3. Vrijwillige inzet in Dinkelland
Wij hebben onderzoek gedaan naar het huidige beleid en uitvoering van de ondersteuning van
vrijwilligerswerk in Dinkelland. Aanleiding hiertoe is het beperkte gebruik van de
ondersteuningsmogelijkheden en de te verwachten toename/druk op vrijwillige inzet als gevolg van de
decentralisaties Awbz/Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend Onderwijs.
Met het onderzoeksresultaat is een werkgroep Vrijwillige Inzet Dinkelland (samengesteld uit inwoners
van Dinkelland: burgerinitiatief) aan de slag gegaan. Deze werkgroep heeft aan de hand van de
onderzoekresultaten een eindadvies uitgebracht met daarin opgenomen een actieprogramma. In het
e
2 kwartaal 2014 zal dit eindadvies met de reacties uit de samenleving voor besluitvorming aan ons
college worden voorgelegd. Voor 2014 worden hiervoor nog geen uitgaven verwacht.

D. Raadsfracties
1) Jeugd en ouderen
2) Trimaran
D1. Jeugd en ouderen
De beleidswensen inzake activiteiten voor jeugdigen (L1) en beweging voor ouderen (L2) worden
meegenomen in het traject decentralisaties zorg-jeugd-werk.
Jeugd
Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te vermelden. Wij willen zoveel mogelijk de activiteiten voor
jeugdigen inpassen in de decentralisatie jeugdzorg.
Ouderen
Voor het verbeteren van de kwaliteit van leven door een actievere leefstijl en participatie voor ouderen
is ingaande 2014 voor de periode van 2 jaar aan de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland (SWOD)
een subsidie verstrekt van € 45.000 voor het pilotproject “Welzijn op recept”.
Dit project zal naar verwachting positieve effecten hebben op:
 versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van ouderen met ondersteuning van directe
omgeving;
 beleidsvorming en uitvoering van gemeentelijk beleid met betrekking tot de 3 transities;
 terugdringing zorgkosten/minder beroep op zorgvoorzieningen;
 versterken verenigingsleven en vrijwilligersorganisaties
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De pilot gaat in eerste instantie uit van de doelgroep ouderen. Immers deze doelgroep neemt
verhoudingsgewijs de meeste zorg af. De pilot zal na 2 jaar bij een positieve effectmeting als opmaat
dienen voor alle kwetsbare burgers van “0 tot 100 jaar”.
Er zal op verzoek van de SWOD in 2014 een afstemmingsoverleg plaatsvinden over de subsidiëring
van de SWOD. Aanleiding is de bestuurlijke opdracht aan de SWOD en SCW de Trimaran om te
komen tot een fusie. Nu deze fusie geen doorgang zal vinden dient er een heroverweging op dit
besluit plaats te vinden.
D2. Trimaran
Wij hebben besloten de subsidierelatie met Trimaran per 1 januari 2015 te beëindigen omdat wij,
mede in verband met de drie decentralisaties, op een andere wijze invulling willen geven aan het
Jeugdwerk en het vrijwilligerswerkbeleid. Hiertoe zullen u in de loop van dit jaar voorstellen worden
gedaan.
E. Overige ontwikkelingen
E. Overige ontwikkelingen
1) Privatisering Dorper Esch
2) Verzelfstandiging groot onderhoud sport
3) NK wielrennen 2014
4) Onderwijshuisvesting
5) Participatiebudget/Volwasseneducatie
6) Instellen jeugdsportfond/jeugdcultuurfonds
7) Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
8) Eenmalige uitkering tegemoetkoming koopkracht bijstandsgerechtigden en minima
9) Minimabeleid/Schuldhulpverlening
10) Praktijkschool Twents Carmelcollege
E1. Privatisering Dorper Esch
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. Wij willen 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 willen wij de verhouding wedstrijdbad- recreatiebad-doelgroepenbad
heroverwegen. Dit gaan we doen in goed overleg met de gebruikers van Dorper Esch, op basis van
feiten en gebaseerd op Dinkellands gebruik. De bedrijfseconomische voordelen zoals het eventueel
onderbrengen van personeel in een stichting (op termijn) en energiebesparende maatregelen willen
wij onderzoeken, echter zonder experimentele constructies toe te passen. Mogelijk is dit ook
toepasbaar voor de overige binnensportaccommodaties.
Het bestaande financiële kader blijft voor ons 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.
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Wij willen 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 toekomstbestendige
exploitatie en minimalisering van de kosten. Wij willen een onderzoek dat zal zijn gericht op een
structurele oplossing voor de problematiek van Dorper Esch dit jaar afronden.
Exploitatie Zwembad Dorper Esch
Naar verwachting zullen de inkomsten voor het jaar 2014 gelijk zijn dan in het 2013 met dien
verstande dat onderling in het doelgroep gebruik verschillen kunnen optreden.

bezoekersaantallen
zwembad Dorper Esch
Bezoekersaantallen

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2013

2014

Verenigingen

13.029

14.158

Baby zwemmen

3.262

3.691

Doelgroepen

8.734

9.227

Zwemlessen

6.025

5.453

Recreatief zwemmen

29.459

30.651

Recreatief zwemmen

Zwemlessen

Baby zwemmen

Verenigingen

Doelgroepen

De zwemlessen vertonen een lichte afname. Dit als gevolg van een afnemende geboorteaantallen.
(zie tabel) en concurrentie van omliggende particuliere zwemscholen.
2007
Aantal geboren kinderen gemeente Dinkelland

284

2008
273

2009
231

2010
238

2011

2012

217

203

2013
204

Ten aanzien hiervan zal er een flexibeler inzet worden verwacht van de medewerkers en is het doel
de netto omzet gelijkwaardig blijft t.o.v. vorige jaren.
Er is een duidelijke trend te zien in onderhoudskosten.
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E2. Verzelfstandiging groot onderhoud sport
Naar aanleiding van het amendement van 24 april 2012 heeft uw raad besloten om te komen tot een
eenmalige financiële bijdrage voor groot onderhoud en vervanging van voetbalvelden en tennisbanen.
Dit heeft geresulteerd in de notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport, welke op 28 mei 2013
door uw raad is vastgesteld. Inmiddels is met de voetbalverenigingen SDC’12, KOSC, UD Weerselo,
DTC ´07 en Saasveldia volledige overeenstemming bereikt. DSVD heeft aangegeven vooralsnog af te
zien van verzelfstandiging groot onderhoud, hierover zijn we nog in gesprek. RSC heeft aangegeven
af te zien van verzelfstandiging groot onderhoud. Met RSC zijn gesprekken gaande om te komen tot
een nieuwe juridische situatie met betrekking tot het sportpark. Ook met TCO zijn gesprekken gaande
om te komen tot overdracht in erfpacht en opstal.
De tennisverenigingen uit de voormalige gemeente Weerselo hebben allen aangegeven in te
stemmen met de overdracht van groot onderhoud en vervanging. Zij zijn bezig met het oprichten van
stichtingen, waarna tot overdracht in erfpacht en opstal over kan worden gegaan.
E3. NK wielrennen 2014
In de raadsvergadering van 4 juni 2013 heeft uw gemeenteraad unaniem een motie aangenomen
waarin een eenmalige financiële bijdrage van € 20.000 beschikbaar wordt gesteld aan de Stichting
Wielerevenementen Dinkelland ten behoeve van de organisatie van het NK wielrennen 2014.
Daarnaast is € 5.000 vanuit het gemeentelijk budget recreatie & toerisme toegezegd onder de
voorwaarde dat de andere Noordoost Twentse gemeenten een zelfde bedrag beschikbaar stellen.
Hiermee, en met de bijdragen van de Regio Twente en provincie Overijssel, vindt het evenement
definitief plaats eind juni 2014.
E4. Onderwijshuisvesting
Op 29 november 2011 heeft uw raad het rapport 'Samen Scholen 2030' vastgesteld. In het rapport
staat dat de huisvesting in Rossum (De Kerkewei) in 2015/2016 vervangen dient te worden en dat
twee scholen in de kern Denekamp vervangen dienen te worden in 2020/2021. Inmiddels zijn we met
het schoolbestuur Konot gesprekken aangegaan betreffende de huisvesting in Rossum.
Het vastgestelde rapport ‘Samen scholen 2030’ leert dat in het kader van de demografische
ontwikkeling ook de onderwijshuisvesting in Denekamp op termijn heroverwogen moet worden.
Concreet gaat het dan om de basisscholen de Veldkamp en de Zevenster met bijbehorende
gymzalen. Daarnaast speelt in de nabijheid nog de druk op de exploitatie van het Kulturhus in
Denekamp. Wij willen overwegen of, door een combinatie van voorzieningen met zowel het Kulturhus
als ook met sportcomplex Dorper Esch de krachten en financiën gebundeld kunnen worden.
Doelstelling zou dan een efficiënte centrale voorziening moeten zijn met een toekomstbestendige
exploitatie en minimalisering van de kosten.
E5. Participatiebudget/Volwasseneducatie
De gemeenten in Noord Oost Twente (NOT) werken al een aantal jaren samen bij de educatieve
trajecten die ingekocht worden bij het ROC van Twente. De beschikbare middelen voor educatie voor
de gemeente Dinkelland zijn in 2014 bijna gehalveerd ten opzichte van 2013 (€ 35.000 ten opzichte
van € 68.000). Dit betekent dat er minder Dinkellandse burgers geschoold kunnen worden en
daardoor niet dichter bij de arbeidsmarkt gebracht kunnen worden vanuit het educatiebudget.
Om dit tegen te gaan hebben wij voor inkoop trajecten volwasseneducatie, nl. taal en rekenen, in
2014 incidenteel een budget van € 15.000 beschikbaar gesteld vanuit de Wmo middelen.
Voor de jaren 2015 e.v. zal op basis van de 3D’s een geheel nieuwe budgetverdeling ontstaan, n.a.v.
de taken, kwaliteit en kwantiteit voor de uitvoering van bestaande en nieuwe taken in het kader van
Sociaal Domein 3D’s.
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E6. Instellen jeugdsportfond/jeugdcultuurfonds
De gemeenteraad heeft in een motie het college op 12 november 2013 opgedragen om met
voorstellen te komen voor het instellen van een jeugdsportfonds en een jeugdcultuurfonds.
Er heeft extern overleg plaatsgevonden met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds.
Beide fondsen hebben als doel om snel, effectief en laagdrempelig kinderen van financieel minder
draagkrachtige gezinnen (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) een kans te bieden te sporten en/of deel te
nemen aan culturele activiteiten.
Sportservice Overijssel coördineert de opzet van beide fondsen. De deelnemende gemeenten maken
gebruik van de infrastructuur die hiervoor is ingericht en dragen zorg voor de vulling van hun eigen
fonds. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de motie van 12 november 2013.
In totaal is hier voor twee jaar een bedrag van afgerond € 10.000 beschikbaar. De Rabobank
Foundation heeft besloten dit bedrag te verdubbelen, waardoor er voor twee jaar in totaal € 20.000
beschikbaar is voor beide fondsen.
E7. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
Welke regelingen vallen onder de BUIG
De regelingen die onder de BUIG vallen zijn:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB),
2. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW),
3. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en m.n. de starters.
Om een indruk te geven over de ontwikkelingen in aantallen van de WWB zijn de gegevens over de
periode januari 2012 tot en met januari 2014 grafisch weergegeven in onderstaande grafiek.
Ten opzichte van de toename in september 2012, is opmerkelijk dat deze toename zich in september
2013 niet heeft herhaald. De reden hiervan is dat vanaf maart 2013 extra personeel is ingezet. Het
effect hier van is geweest dat het aantal uitkeringen enigszins is gedaald.
De inhaalslag was in oktober afgerond en vanaf dat moment is er sprake van een toename vanwege
de gevolgen van de recessie.

Per twee maanden
01-01-2012 tm 31-01-2014
150
140
130
120
110
100
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Bijstelling baten en lasten n.a.v. brief budgetten BUIG/Bbz/Participatiebudget 2014
Bij de vaststelling van de begroting 2014 is met betrekking tot de budgetten voor de
BUIG/Bbz/Participatiebudget, voorlopig uitgegaan van de bedragen van het jaar 2013 omdat de
budgetten 2014 bij het opstellen van de begroting 2014 nog niet bekend waren. Bij brief van 27
september 2013 zijn de voorlopige budgetten 2014 door het Ministerie van SZW bekend gemaakt.
De voorlopig vastgestelde budgetten zijn:
€ 2.537.000
€
49.000
€
156.000
€
35.000

Voorlopig gebundelde uitkering (WWB/IOAW/IOAZ)
Voorlopig budget Besluit Bijzondere bijstand Zelfstandigen (BBZ) 2014
Participatiebudget 2014
OCW bijdrage

WWB/IOAW/IOAZ/Bbz en Participatiebudget
De ramingen van baten en lasten voor de WWB/IOAW/IOAZ/Bbz en participatiebudget worden
aangepast aan de bovengenoemde voorlopige rijksvergoeding.
Inzake de WWB/IOAW/IOAZ moet nog rekening worden gehouden met de door het Ministerie van
SZW verstrekte informatie m.b.t. de verwachte neerwaartse aanpassing van het macrobudget 2014
voor baten en lasten met – 8%. Het gemeentelijk aandeel in de regeling voor WWB/IOAW/IOAZ blijft
10%.
Op begrotingsbasis betekent de bekendmaking van de voorlopig vastgestelde budgetten een nadelige
aanpassing van € 72.000 in totaal, omdat de proces-/advieskosten niet declarabel blijken te zijn.
(* € 1.000)

2014

Bijstellen budgetten BUIG ivm bekendmaking bedragen 2014

-72

2015
-72

2016
-72

2017
-72

2018
-72

E8. Eenmalige uitkering tegemoetkoming koopkracht bijstandsgerechtigden en minima
In het begrotingsakkoord van najaar 2013 heeft het kabinet besloten tot een eenmalige uitkering
koopkrachttegemoetkoming voor sociale minima. De maatregelen uit het pakket van € 6 miljard
hebben - ook na het Begrotingsakkoord 2014 - gevolgen voor de koopkracht van sociale minima in
2014. Het kabinet heeft besloten het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 te verzachten
met een tegemoetkoming.
Mensen met een inkomen tot 110% van het sociale minimum krijgen in 2014 eenmalig een uitkering.
De verstrekking van de koopkrachttegemoetkoming staat gepland voor de tweede helft van 2014.
Het Rijk moet hierover nog een definitief besluit nemen. Hierna zullen wij op z’n vroegst in de
najaarsnota 2014 hierover nadere voorstellen doen.
E9. Minimabeleid/Schuldhulpverlening
Door het Rijk zijn in de decembercirculaire 2013 structureel middelen beschikbaar gesteld voor
intensivering armoede- en schuldenbeleid. Voor het jaar 2014 € 70 miljoen en voor de jaren 2015 en
verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd.
Wij stellen voor om met ingang van 2014 e.v. het structurele budget voor intensivering armoede- en
schuldenbeleid en dit conform de motie VVD/PvdA participatie minima in te zetten voor het stimuleren
van participatie en ontwikkeling van jeugdigen uit de doelgroep minima. De budgetten zijn als volgt:
(* € 1.000)

2014

Taakmutatie intensivering armoede- en schuldenbeleid

-34

2015
-43

2016
-44

2017
-44
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2018
-44

E10. Praktijkschool Twents Carmelcollege
De praktijkschool van het Twents Carmelcollege heeft de wettelijke taak voor begeleiding van en
nazorg voor de leerlingen die uitstromen naar de arbeidsmarkt. Hiervoor kregen zij tot voor kort ESF
subsidie. Deze is vervallen per 2014 maar wel weer opnieuw aan te vragen voor volgend jaar.
Ter overbrugging gaan wij eenmalig een bedrag van € 30.000 verstrekken aan de praktijkschool om
zo te voorkomen dat een groep jongeren zal instromen in de WWB/Wajong of toekomstige
participatiewet. Dit alles in overleg met de gemeenten Losser en Oldenzaal die ook een deel van het
wegvallen van de subsidie voor hun rekening nemen. Dekking vindt plaats uit de stelpost voor
crisismaatregelen.
(* € 1.000)

2014

Budget Praktijkschool Twents Carmelcollege

2015

2016

2017

2018

-30

0

0

0

0

30

0

0

0

0

Inzet stelpost crisismaatregelen

Kleinere verschillen programma 4 Ontwikkeling en zorg
Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal:
(* € 1.000)

2014

Kleinere verschillen programma 4 Ontwikkeling en zorg

2015
44

2016
55

2017
56

2018
56
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55

4.5

Programmaveld 5: Leefomgeving

De gemeente voert een actief beleid gericht op
het waarborgen en waar mogelijk verder
ontwikkelen van een kwalitatief goede fysieke
leefomgeving; bestemming, invulling en gebruik
van de schaarse openbare ruimte vindt op
verantwoorde en integrale wijze plaats. Behoud
van waardevolle historische elementen in de
fysieke leefomgeving vormt een bijzonder
aandachtspunt.

B . Majeure projecten
1) Uitvoering Dorpsplan plus Tilligte
2) Uitvoering Dorpsplan plus Agelo
B1. Uitvoering dorpsplan plus Tilligte
Op 8 maart 2014 is het vernieuwde Terra Nova geopend. Deze multifunctionele accommodatie biedt
ruimte voor verschillende verenigingen en activiteiten in Tilligte en wordt geëxploiteerd door het dorp
zelf.
Wij hebben een bedrag van € 100.000 (raadsplan 2014) bijgedragen aan de investering. Ook de
provincie heeft financieel bijgedragen: € 150.000 vanuit kulturhusregeling en € 30.000 vanuit
woonservice subsidie/prestatieafspraken. Deze subsidiestromen liepen via ons. Daarmee is fase 1
afgerond.
De werkgroep onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van de uitbreiding met een gymzaal plus in
combinatie met de herontwikkeling van de huidige gymzaal tot bedrijfsverzamelgebouw. Beide wil
Tilligte zelf exploiteren. Wij hebben al de beschikbare provinciale subsidie “Sportaccommodaties en
jeugd” van € 120.600 gereserveerd. Naast deze bijdrage komen wij op een later moment bij u terug
voor aanvullende gemeentelijke bijdragen. Uiteraard geldt wel dat de gemeentelijke bijdragen alleen
worden ingezet als de werkgroep kan aantonen dat het haalbaar is om zelf een gymzaal te stichten en
te exploiteren. Verder is de werkgroep bezig met het aanschrijven van fondsen e.d. Ook wordt
gekeken wat met zelfwerkzaamheid kan worden gedaan.
Een ander onderwerp is de aanleg van 2 nieuwe wandelroutes, aansluitend op het bestaande
wandelnetwerk van de Regio Twente. Een mooie aanvulling met toeristische meerwaarde. Ook
hiervoor is een werkgroep uit Tilligte aan de slag gegaan om een plan te maken in overleg met
betrokken grondeigenaren. Dit plan is nog in ontwikkeling. Wij hebben hiervoor een bedrag van
€ 20.000 beschikbaar, deze is nog niet ingezet.
B2. Uitvoering Dorpsplan plus Agelo
Bij het vaststellen van het raadsplan 2014 is voor de uitvoering van dorpsplanplus Agelo een bedrag
van € 100.000 beschikbaar gesteld. Deze is nog niet ingezet. Wij zijn nog in overleg met de
buurtschapsraad over de wijze waarop dit bedrag wordt ingezet. De volgende onderwerpen maken
onderdeel uit van dorpsplanplus: basisschool ’n Boaken, het verfraaien van Agelo, een leven lang
wonen, economie en innovatie. In Agelo zijn verschillende werkgroepen actief met deze onderwerpen.
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E. Overige ontwikkelingen

1) Afvalvisie en beleid
2) Monumentenbeleid
3) Parkeervoorziening Mr. Mulderstraat
4) Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012 - 2015
5) Regionale samenwerking
6) Stortplaats Diepengoor
E1. Afvalvisie en beleid
Afvalverordening
Het afvalstoffenbeleid is gedateerd. Door gewijzigde (milieu)regelgeving, deregulering en harmonisatie
van beleid wordt er voor beide gemeenten een nieuwe verordening opgesteld en in de eerste helft van
2014 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Deze verordening gaat strafbepalingen en
hoofdlijnen bevatten die tot doel hebben om het inzamelen van afval op een adequate wijze te
organiseren. Daarna zullen de colleges een uitvoeringsreglement vaststellen. Het reglement bevat
nadere uitvoeringsvoorschriften hoe en wanneer de verschillende afvalstoffen moeten worden
aangeboden.
Kledinginzameling
De kledinginzameling is tot nu toe versnipperd over diverse inzamelaars, verenigingen, etc. Om meer
inzicht te krijgen op inzameling en inzamelhoeveelheid van kleding gaan we tot 1 januari 2015 een
pilot uitvoeren. De uitkomsten vormen de basis om daarna een goed contract te kunnen afsluiten. In
de tussentijd verstrekken we een vergunning aan de Beurs voor inzameling en halen we de illegale
containers weg. Hiermee ontstaat een goed beeld van deze stroom en hiermee de financiële impact
als ook de mogelijkheden voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder zullen
we de bestaande lokale maatschappelijk inzamelingen (Paardrijden voor gehandicapten en Sam’s
kledingactie “mensen in nood), welke ook vergund zijn, vooralsnog laten voortbestaan. In het
afvalbeleidsplan zullen mogelijk nieuwe keuzes worden voorgelegd.
Sorteerproeven
Afval is grondstof. Grondstof is geld. Om die reden is het belangrijk goed inzicht te hebben in de
mogelijkheden om met afval om te gaan. Om dit goed te kunnen doen worden er jaarlijks
sorteerproeven uitgevoerd. Hiermee krijgen we het benodigde inzicht in het gedrag van onze inwoners
op het gebied van afvalinzameling. Deze proeven zullen dit jaar worden uitgevoerd door het bureau
Milieu en Werk. De uitkomsten zullen worden vergeleken met de proeven die in voorgaande jaren zijn
uitgevoerd en worden meegenomen in het op te stellen Afvalbeleidsplan. De kosten zijnde € 5.200
worden gedekt uit de reserve Afval.
(* € 1.000)

2014

Opstellen Afvalbeleidsplan
Dekking ten laste van reserve Afval

2015

2016

2017

2018

-5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Afvalbeleidsplan
De raden van Dinkelland en Tubbergen hebben in januari 2014 de Afvalbeleidsvisie gemeente
Dinkelland en Tubbergen “Afval is grondstof” vastgesteld. Als uitwerking daarvan wordt er in 2014 een
afvalbeleidsplan opgesteld. Ambitie is om in 2030 de hoeveelheid restafval met 75% te verminderen,
de CO2 uitstoot te verminderen, met tegelijkertijd lagere kosten voor de burger. Het doel is om in het
kader van het verduurzamen van de samenleving overgaan tot het bewuster omgaan met afval en
energie. Bij dit proces zal de raad vroegtijdig worden betrokken.
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Om die reden streven we:
“In 2030 naar een maximale hoeveelheid restafval van 50 kg per inwoner.”
Concessie inzameling grof huishoudelijk afval
De gemeente heeft verplichtingen voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval. Op ieder perceel in
de gemeente moet het mogelijk zijn om grof huisvuil te laten ophalen en er moet een plaats zijn
aangewezen waar particulieren hun grof huisvuil kunnen brengen en achterlaten. Het gemeentelijk
inzamelpunt voor Dinkelland en Tubbergen is gelegen binnen de kern Tubbergen.
Naast het gemeentelijk afvalbrengpunt willen we ook andere bedrijven de mogelijkheid bieden om grof
huishoudelijk afval in te zamelen en te laten verwerken. Uitgangspunt hierbij is de markt hierin zijn
eigen gang te laten gaan. Daar waar behoefte is zal de markt een nieuw initiatief ontplooien. Bedrijven
die van deze mogelijkheid gebruik willen maken dienen daarvoor een concessie aan te vragen waarin
voorwaarden worden vastgelegd waaraan een particulier afvalbrengpunt moet voldoen. Daarnaast
worden ruimtelijke randvoorwaarden opgelegd, deze zullen in de Nota Beleidsregels voor de
Inzameling van grof huishoudelijk Afval door Particulieren (BIAP) aan u worden aangeboden.
Water
Waterloket
In het kader van de Wet Gemeentelijke Watertaken (2008) zijn gemeenten verplicht om een
Waterloket in te richten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht ten aanzien van
afvalwater, hemel- en grondwater. Vanuit het Twents Waternet is afgesproken dat alle gemeenten een
Waterloket inrichten waar burgers terecht kunnen met vragen op het gebied van water en riolering. Dit
hoeft geen fysiek loket te zijn. In samenspraak met het Waterschap Vechtstromen is een standaard
document opgesteld voor het in te richten Waterloket. Dit loket wordt in de eerste helft van 2014 als
zodanig ingericht op de website van de gemeente.
Verordening op hemel water en grondwater
In het “Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) Dinkelland Tubbergen 2013-2018” is aangegeven dat zo
min mogelijk grond- en hemelwater wordt geloosd op het riool en wordt afgevoerd naar de zuivering.
In het kader van de Wet Gemeentelijke Watertaken is het mogelijk een verordening af te kondigen die
in aangewezen gebieden een verbod op het lozen van grond- en hemelwater op de
rioolwaterzuivering behelst. Er is nog geen juridische grondslag om op te treden tegen particulieren
die hemel- c.q. grondwater lozen op het riool. Met het vaststellen van een Verordening op de afvoer
van hemelwater en grondwater en de beleidsnotitie afkoppelen particuliere eigendommen kan daar
wel tegen opgetreden worden. Deze Verordening zal in de eerste helft van 2014 ter vaststelling
worden aangeboden.
Opdracht onderhoudsbestek aan DinkellandWerkt!
Begin 2014 is het bestek voor onderhoud groen en openbare ruimte aangeboden aan de coöperatie
DinkellandWerkt!. Het bestek voorziet naast het onderhoud aan de gemeentelijke groenvoorzieningen
in de kernen van Dinkelland, onderhoudswerkzaamheden aan weg meubilair, ook in het
netheidsonderhoud (bijv. zwerfafval).
Het bestel is een zogenaamd beeldbestek, waarbij de aannemer de onderhoudswerkzaamheden
uitvoert aan de hand van criteria die vastliggen in beeldmeetlatten. De centra van de 3 hoofdkernen,
aangevuld met enkele andere bijzondere locaties, zijn aangemerkt als “hot-spots”. In die gebieden
wordt het onderhoud conform een hogere beeldkwaliteit uitgevoerd (beeldkwaliteit A). Het
groenonderhoud en het onderhoud aan meubilair buiten de hot-spots wordt uitgevoerd op kwaliteit B.
De aanpak van zwerfafval in die gebieden wordt uitgevoerd op niveau C. Nadere voorstellen om de
beeldkwaliteit vast te stellen zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
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Gevolgen beperking chemische onkruidbestrijding d.m.v. glyfosaat
In de gemeente Tubbergen en Dinkelland wordt op dit moment het onkruid op de verharding volgens
de wettelijke voorschrift met de DOB methode (duurzaam onkruid beheer) bestreden. Er mocht
maximaal 2 liter per ha. worden gebruikt. Met deze norm kunnen beide gemeenten het afgesproken
beeldkwaliteit halen. Per 1 januari 2014 is de wettelijke norm verlaagd naar 1 liter per ha. Om het
afgesproken beeldkwaliteit te halen moeten beide gemeenten waarschijnlijk andere middelen
inzetten. Hierbij kan men denken aan extra veegbeurten, borstelen of stomen.
De impact van de alternatieven zijn op dit moment niet in te schatten. Enerzijds omdat onkruidgroei
sterk weersafhankelijk is, anderzijds omdat er in de markt druk aan alternatieven wordt gewerkt.
Mocht blijken dat binnen de huidige financiële middelen geen ruimte is komen wij terug met nadere
voorstellen. Daarbij is het ook mogelijk om een andere beeldkwaliteit te hanteren.
Slotengrond
Oude werkwijze
Zowel in Dinkelland als in Tubbergen worden de sloten in de meeste gevallen jaarlijks geklepeld,
hierbij blijft het maaisel in de sloten liggen.
In Dinkelland worden de sloten om de 4 jaar op diepte gebracht, dit gebeurt door middel van een
mobile kraan. De grond die hieruit komt wordt volgens de bodemkaart verwerkt of naar percelen in de
buurt gebracht.
Er zijn watervoerende sloten die jaarlijks of om de paar jaar gekorfd worden. Dit maaisel wordt binnen
een afstand van 1 kilometer op percelen verwerkt of wordt afgevoerd als groenafval. Dit gebeurt via de
werf in Ootmarsum.
Doordat maaisel als afval wordt beschouwd en grond niet altijd overal zo kan worden gestort moet de
werkwijze worden aangepast.
Te volgen werkwijze
De vrijkomende grond kan (eventueel via een depot) in de berm rechtstreeks worden verwerkt. Ook
kan de grond op het aanliggend terrein rechtstreeks worden verwerkt. Als dit niet mogelijk is kan de
grond in depot worden gezet en na bemonstering eventueel op andere plaatsen worden verwerkt.
Als alle uitkomende grond en maaisel als afval afgevoerd moet worden betekend dit naar schatting
€ 100.000 extra kosten. In Dinkelland wordt niet met de excarotor gewerkt, dus is er meer afval.
Hiervoor zullen middelen in de begroting moeten worden opgenomen.
Om de stortkosten voor Dinkelland nog enigszins te beperken kan ook in Dinkelland de excarotor
toegepast worden. Op dit moment zijn een aantal agrariërs in Dinkelland niet zo enthousiast over de
excarotor. Het bezwaar is dat er onkruiden vanuit de sloot op de landerijen wordt gespoten. Om
gebruik te kunnen maken van de excarotor is er overleg nodig met de GLTO. Daarnaast zal met de
individuele landbouwer overeenstemming moeten worden bereikt. Gegeven de positieve ervaringen in
Tubbergen moet dit mogelijk zijn.
Resumerend
Op dit moment is het moeilijk een goed inzicht in de financiële consequenties te geven. Er zijn te veel
onzekere factoren. Aandachtspunten zijn de benodigde oppervlak voor een gronddepot. Het aantal
bemonsteringen dat gedaan moeten worden. Transportbewegingen en administratie uren.
In de komende bestuursrapportages (voorjaarsnota/najaarsnota) komen wij hier nader op terug.
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E2. Monumentenbeleid
De Monumentenraad Dinkelland heeft een planning opgesteld ten aanzien van de inventarisatie van
kleine monumenten, waarna de digitaliseringsslag kan worden doorgevoerd. Er zijn eerste contacten
gelegd tussen de Monumentenraad Dinkelland en de Monumentencommissie Tubbergen. Doel is om
te verkennen of er mogelijkheden zijn tot samenwerking dan wel samenvoeging. De mogelijkheden tot
harmonisatie van het monumentenbeleid van de gemeente Dinkelland en Tubbergen wordt verkend.
E3. Parkeervoorziening Mr. Mulderstraat
In samenwerking met de Tennisvereniging Denekamp zal het openbare gebied bij de Meester
Muldersstraat worden aangepast en uitgebreid om de aangegeven problematieken van
parkeeroverlast, lichthinder en parkeerdruk te verhelpen.
E4. Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015
Bij raadsplan 2014 heeft uw raad € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten en
processen in het kader van gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (NOT) welke een bijdrage leveren
aan de gestelde doelen van de programma’s Economische Kracht & Werk, Krachtige Kernen en
Omzien naar Elkaar. Deze middelen zijn afzonderlijk geraamd als Majeur project: Uitvoering
Gebiedsvisie Noordoost Twente. Zowel de drie gemeentelijke programma’s als de gebiedsvisie NOT
focussen zich vooral op het versterken van de sociaal- economische thema’s, nl.:
•
Economische kracht: ruimte bieden voor de economische potenties van Noordoost Twente.
•
Demografie: behoud en ontwikkeling van een toekomstbestendige en vitale samenleving
waar eigen initiatief en ondernemerschap wordt gestimuleerd en ondersteund.
•
Landschap: het behouden/versterken en beleefbaar maken van het unieke landschap.
Concrete aanleiding voor de beschikbaarstelling van deze middelen is het door uw raad vastgestelde
Gebiedsprogramma NOT 2012-2015. Dit programma en ook andere provinciale programma’s (met
veel provinciale co-financieringsmiddelen) kunnen we aanwenden om onze eigen, lokale doelen te
realiseren.
Op dit moment zijn er nog geen projecten in het stadium waarbij we een beroep doen op gelden uit de
bovengenoemde reserve. Er zijn echter wel veel ideeën en een aantal projecten is in ontwikkeling.
Veel ideeën zijn direct gerelateerd aan ondernemers- en maatschappelijke initiatieven en hebben een
langere voorbereidingstijd. In veel gevallen zijn wij niet de initiatiefnemer maar partner en dus in
zekere zin afhankelijk van de voortvarendheid van derden. Inmiddels zijn er wel een paar contouren
zichtbaar van mogelijke investeringslijnen:
1. Mobiliteitsvraagstukken in relatie tot leefbaarheid.
2. Digitale ontsluiting buitengebied
3. Problematiek inzake MKB (o.a. dossier leegstand winkels) en ondernemen in een aantrekkelijk
landschap
4. Duurzaamheid in brede zin
5. Noaberschap 3.0
6. Profilering Recreatie en Toerisme in Noordoost Twente (verankering en uitrol concept Art en
Spirit)
Om deze initiatieven te kunnen faciliteren en verdere projecten en processen voor te bereiden is er
een werkkapitaal benodigd van € 150.000. Voorgesteld wordt dit bedrag onder te brengen in de
begroting van Noaberkracht en het aandeel van de gemeente Dinkelland hierin ten bedrage van
€ 85.000 (57% van € 150.000) ten laste te brengen van MP:Uitvoering Gebiedsvisie Noordoost
Twente.
(* € 1.000)

2014

Werkkapitaal Gebiedsontwikkeling naar Noaberkracht
Dekking t.l.v. MP: Uitvoering Gebiedsvisie Noordoost Twente

2015

2016

2017

2018

-85

0

0

0

0

85

0

0

0

0
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E5. Regionale samenwerking
Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag
van € 40,758 miljoen en vanaf 2018 structureel € 46,700 miljoen aan het Gemeentefonds toegevoegd.
Deze middelen zijn via de decembercirculaire 2013 toegeveogd.
Het lagere bedrag voor de jaren 2014 tot en met 2017 wordt veroorzaakt door een verrekening van de
transitiekosten van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). De budgetten zijn als volgt:
(* € 1.000)

2014

Taakmutatie provinciale taken verg.verlening, toezicht&handhaving

-55

2015
-55

2016
-55

2017
-55

2018
-63

E6. Stortplaats Diepengoor
De voormalige stortplaats Diepengoor ligt globaal omsloten door de straten Diepengoor, Achterom,
Brandlichterweg en Diekmanweg. In december 2013 is de gemeente Dinkelland door de provincie
Overijssel op de hoogte gebracht van de resultaten van een nader bodemonderzoek op deze
voormalige stortplaats. Uit de resultaten bleek dat het niet was uit te sluiten dat er risico’s voor de
volksgezondheid aanwezig zijn in verband met het aantreffen van verontreinigende componenten en
asbest op de stortplaats. Om hierin duidelijkheid te krijgen is in april 2014 een tweede fase van nader
onderzoek geweest. Hierbij is niet alleen op het stort onderzoek verricht, maar ook in de aanliggende
tuinen van de woningen aan de Diepengoor. Doel was helder te krijgen wat er precies ligt op de
stortplaats en de omliggende tuinen, maar ook het verkrijgen van een beter inzicht in de omvang van
de voormalige stortplaats. Uit dit onderzoek is gebleken dat de voormalige stortplaats groter is
geweest dan in eerste instantie gedacht was. En ook de aard van de vervuiling is dusdanig dat actie
noodzakelijk is.
Op het ogenblik worden er geen asbest risico’s op de voormalige stortplaats verwacht. In de winter
periode is de grond vrij nat en dus zijn de risico’s voor asbest zeer beperkt. Desondanks en omdat wij
van mening zijn dat het welzijn van de tuineigenaren en bewoners voorop dient te staan, heeft de
gemeente in overleg met de provincie en de GGD besloten de voormalige stortplaats voorlopig met
een hek af te sluiten.
Om de zorg van de tuineigenaren en de omwonenden te delen zijn er inmiddels twee inloopavonden
voor hen georganiseerd. Ook in het vervolgtraject zal er gecommuniceerd worden richting de
betrokkenen.
Wat de kosten van de uiteindelijke sanering zullen zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is, is op dit
moment nog niet helder. Zo gauw hier meer duidelijkheid over is komen we daarop terug. Wel duidelijk
is dat de gemeente deze zaak tot een goed einde wenst te brengen en dat er financiële risico’s
bestaan.
Kleinere verschillen programma 5 Leefomgeving
Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal:
(* € 1.000)

2014

Kleinere verschillen programma 5 Leefomgeving

-22

2015
-21

2016
-17

2017
-17
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2018
-25

4.6

Programmaveld 6: Mobiliteit

De gemeente draagt, waar nodig in nauwe
samenspraak met andere overheden, zorg voor
het handhaven en verder ontwikkelen van een
voldoende adequate en veilige
wegeninfrastructuur aansluitend bij de
mobiliteitsbehoeften van de burger; ten behoeve
van het waarborgen van kwantitatief en
kwalitatief voldoende openbaar
vervoersvoorzieningen voert de gemeente een
voorwaardenscheppend beleid.

E. Overige ontwikellingen
1) Rondweg Weerselo
2) Verkeer en Verkeersveiligheid
3) Dusinksweg
E1. Rondweg Weerselo
Weerselo
In en rondom Weerselo spelen een aantal gemeentelijke projecten. Meerdere grote projecten voeren
we in zekere mate samen uit met de provincie en/of het waterschap. De vorm van deze samenwerking
willen wij in de nabije toekomst samen met partners vanuit overheid en samenleving verder
vormgeven.
Rondweg Weerselo
De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg Weerselo zijn in 2010 stil komen
te liggen. Reden hiervoor is dat het nabijgelegen gebied Lemselermaten voorkomt op de lijst met
potentiele Natura2000 gebieden. In het gebied komen een aantal habitattypen voor die gevoelig zijn
voor stikstof. Toename van stikstofdepositie op deze habitats als gevolg van het feit dat de rondweg
dichterbij Lemselermaten komt te liggen dan de huidige Bisschopstraat is niet zondermeer toegestaan.
De oplossing moet komen uit de programmatische aanpak van de stikstofdepositie (PAS). Deze
programmatische aanpak moet ertoe leiden dat er voldoende waarborgen zijn voor instandhouding
van habitatten enerzijds en economische ontwikkelruimte anderzijds. Deze ontwikkelruimte is het
resultaat van de verlaging van de stikstofdepositie vanwege technische ontwikkelingen (zoals de
verlaging van stikstofuitstoot door het verkeer) en maatregelen bij ondernemingen en in het te
beschermen gebied. De wettelijke grondslag hiervoor is de PAS wetgeving, die momenteel nog in
procedure is en naar verwachting medio 2014 in werking treedt. Vooruitlopend op de in werking
treding is inmiddels met de provincie gekeken hoe daarop kan worden geanticipeerd. Wij verwachten
dat de voorbereidende werkzaamheden in de loop van dit jaar verder kunnen worden opgepakt en dat
hiermee de realisatie snel dichterbij komt.
Centrum Weerselo
Het overleg met betrokken ondernemers over de invulling van het plangebied verkeert in een
eindfase. We verwachten dat dit jaar een principeovereenkomst kan worden gesloten. Daarna kan het
bouwplan worden uitgewerkt. Het nog te actualiseren ontwerpbestemmingsplan kan dan
hieropvolgend in procedure worden gebracht. Met de provincie zijn wij in overleg over de verlenging
van de realisatietermijn in het kader van de IMG-subsidiering.
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Weerselerbeek
De Visie op de Weerselerbeek wordt in deeltrajecten uitgevoerd. Het traject ter hoogte van de ijsbaan
is technisch uitgewerkt en gereed voor uitvoering. De uitvoering wordt echter opgehouden door een
beroepschrift bij de rechtbank van enkele aanwonenden tegen de verleende omgevingsvergunning.
Momenteel zijn de deeltrajecten langs het Reestman en langs het verzorgingshuis in voorbereiding.
Het waterschap heeft ook bij deze deeltrajecten de projectleiding. De voorbereiding zal naar
verwachting in 2014 worden afgerond, waarna uitvoering in 2015 kan plaatsvinden.
E2. Verkeer en Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
In de gemeente Dinkelland zijn op hoofdlijnen de volgende doelen ten aanzien van verkeersveiligheid
aangegeven in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP):
 Het wegennet moet Duurzaam Veilig zijn ingericht.
 Voor het verminderen van het aantal letselverkeersslachtoffers (dodelijke verkeersslachtoffers
en ziekenhuisgewonden), wordt aangesloten bij de afgesproken regionale doelstellingen.
 Het versterken van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het vergroten van de
leefbaarheid en het waarborgen van de bereikbaarheid.
De actualisatie van het GVVP was voorzien in 2014, maar is doorgeschoven naar 2015. In 2014 wordt
de focus gelegd bij onderzoek naar de verkeersonveiligheid voor fietsers. Er zijn veel letselslachtoffers
binnen deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft
hiervoor een zogeheten ‘beleidsimpuls’ gesteld (extra aandacht en een versnelde aanpak) en dit wordt
door Regio Twente en de Twentse gemeenten gesteund.
Provincie Overijssel heeft in samenspraak met de gemeenten Dinkelland, Hengelo, Oldenzaal en
Enschede een plan ontwikkeld voor optimalisatie van de bereikbaarheid op de route A1-N342-N737
(route A1 via Oldenzaalstraat en Vliegveldstraat richting Enschede en eventuele luchthaven). Eén van
de onderdelen van het project is de verbetering van de doorstroming op de kruising bij Frans op den
Bult. Het ontwerpplan moet in 2014 worden vastgesteld en nader uitgewerkt tot een definitief plan. De
uitvoering is in 2015-2016 voorzien.
Programma Hoogfrequent Spoor – Goederenvervoer Oost-Nederland
Op nationaal niveau zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling van het goederenvervoer per spoor.
Afhankelijk van vervoersontwikkelingen en tracékeuzes zullen er meer goederentreinen gaan rijden
via de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal. Een gedeelte van het tracé ligt binnen het grondgebied van
gemeente Dinkelland. In overleg met regionale partners en ‘spoorgemeenten’ worden effecten van het
goederenvervoer per spoor gevolgd en gereageerd richting het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Er wordt van uitgegaan dat Staatssecretaris Mansveld medio 2014 een beslissing zal nemen over de
voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Daarna kan het MER tweede fase worden gestart, met
daarin ook de effecten voor het goederenvervoer op het tracé in Dinkelland. Maar de kans bestaat dat
het Ministerie het MER tweede fase voor onbepaalde tijd uitstelt. Zodra het MER tweede fase aan de
orde is, zal hierover inhoudelijk worden geadviseerd. Tot die tijd worden de ontwikkelingen op dit
dossier gevolgd.
E3. 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 ons evident dat ook de
tweede fase gerealiseerd moet worden. Gezien de verwachte verkeersintensiteit, willen wij een vrij
liggend fietspad overwegen. Binnen het financiële masterplan krijgt dit project een hoge prioriteit en
wij zijn bereid om bestaande projecten te heroverwegen.
Kleinere verschillen programma 6 Mobiliteit
Binnen dit programma is er geen sprake van afwijkingen die budgettaire consequenties veroorzaken.
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4.7

Programmaveld 7: Burger en bestuur

De uitgangspunten openheid, toegankelijkheid,
bekwaamheid, betrouwbaarheid en integriteit
staan in het handelen van de gemeente centraal.
Er wordt voortdurend gestreefd naar een
optimale dienstverlening aan de burger, een
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en een
structureel evenwichtige financiële huishouding.

A. Collegeproramma
1) Positief oordeel provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT)
2) Dienstverlening
A1. Positief oordeel provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT)
De Provincie Overijssel treedt voor een aantal taken, die de gemeente uitvoert, op als toezichthouder.
Een aantal jaar geleden hebben wij, samen met de gemeente Zwolle, deelgenomen aan een pilot van
de Provincie Overijssel, wat er toe geleid heeft dat provincie breed het interbestuurlijk toezicht is
ingevoerd. In het kader van dit interbestuurlijk toezicht heeft de gemeente een convenant met de
Provincie Overijssel afgesloten. Ieder jaar geeft de Provincie Overijssel ‘scores’ aan
‘toezichtdomeinen’. De scores (groen, oranje of rood) bepalen de mate van toezicht van de Provincie
Overijssel op de gemeenten.
Op basis van het IBT-kader heeft de Provincie Overijssel het totaalbeeld voor 2014 bepaald. Per
toezichtdomein is er beoordeeld en een kleur toegekend. Het totaalbeeld ziet er als volgt uit:
Toezichtdomein
Financiën
Wabo
Wro
Archief
Wonen: huisvesting statushouders
Ruimtelijke ordening
Totaalbeeld

Score

A2. Dienstverlening
In de begroting 2014 hebben we u reeds gemeld dat een belangrijke voorwaarde voor het digitaliseren
van onze dienstverlening het harmoniseren van het applicatielandschap van Noaberkracht is. Voor
deze harmonisatie wordt in 2014 een belangrijke stap gezet door de aanbesteding voor het logische
cluster van basisapplicaties.
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Het internet heeft een nieuwe dimensie aan dienstverlening en winkelen toegevoegd: bereikbaar
wanneer het je uit komt en aan de deur bezorgd. Op dit vlak kan de gemeentelijke dienstverlening nog
een aantal belangrijke slagen maken. Wij streven naar zo kort mogelijke doorlooptijden.
Vanuit deze filosofie zijn wij van mening dat zoveel mogelijk zaken digitaal geregeld moeten kunnen
worden. Daar waar dat niet kan, komen wij zoveel mogelijk op afspraak bij de mensen thuis. Zo willen
we werken aan het thuis afleveren van het paspoort en de WMO- intake gesprekken vinden zoveel
mogelijk “aan de keukentafel” plaats. Ook op dit vlak verwachten wij veel van het
Noaberkrachtwerken.

C. Autonome ontwikkelingen
1) Mogelijke btw-druk op ambtelijke loonkosten
2) Regionale samenwerking
C1. Mogelijke btw-druk op ambtelijke loonkosten
Meermaals bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van de btw problematiek die ontstaat bij het door
Noaberkracht in rekening brengen van de loonkosten aan Dinkelland en Tubbergen. Tubbergen en
Dinkelland kregen over 2013 de btw over de loonkosten, die Noaberkracht bij hen in rekening bracht,
voor 100% terug via het btw-compensatiefonds. Dit was gebaseerd op een afspraak met de
Belastingdienst die uitsluitend voor 2013 gold.
De door ons met de Belastingdienst destijds gemaakte afspraak is door het Ministerie van Financiën
niet overgenomen. Dat houdt in dat er met ingang van 2014 een btw druk ontstaat op de ambtelijke
loonkosten. Indien geen oplossing voor het probleem wordt gevonden leidt dit tot een financieel
nadeel voor de gemeente Dinkelland van structureel € 56.000.
Onze fiscalist voert overigens nog voortdurend gesprekken met de Belastingdienst over deze
ongewenste situatie. Dit overleg resulteert in een nieuw voorstel aan het Ministerie van Financiën om
voor een deel van de ambtelijke loonkosten alsnog de ‘koepelvrijstelling’ toe te passen. Het nadeel bij
honorering van dit voorstel zou kunnen worden teruggebracht tot ca. € 10.000.
C2. Regionale samenwerking
Heroriëntatie Twentse samenwerking
De rol en positie van Regio Twente is in de afgelopen periode sterk veranderd en verandert in de
komende periode naar verwachting verder. Enerzijds vanwege de beëindiging van het verplichte
samenwerkingskarakter, doch anderzijds vanwege het veranderen van het takenpakket van Regio
Twente, zoals bijvoorbeeld door de instelling van de Veiligheidsregio.
Nu de verplichte samenwerking in Twente in het kader van de Wgr+ mogelijk per 1 januari 2015
eindigt, is daarmee een natuurlijk moment ontstaan om een fundamentele heroriëntatie op de Twentse
gemeentelijke samenwerking te laten plaatsvinden. In het kader van deze heroriëntatie heeft het
dagelijks bestuur van Regio Twente de colleges van alle Twentse gemeenten bezocht voor reflectie.
Door de colleges van Tubbergen en Dinkelland is daarbij aangegeven dat het niet vanzelfsprekend is
dat Regio Twente een rol speelt bij de uitvoering van taken op (boven)lokaal of regionaal niveau.
Daarnaast heeft inmiddels een tweetal bestuurlijke conferenties rond de heroriëntatie plaatsgevonden
(Twente Plaza I en II op respectievelijk 17 april en 17 oktober 2013). Ter voorbereiding op Twente
Plaza II heeft het dagelijks bestuur van Regio Twente een discussienotitie opgesteld met als titel 'Naar
een nieuwe Twentse samenwerking'. Op basis van de input van onder meer Twente Plaza I en II heeft
het dagelijks bestuur van Regio Twente op 12 december 2013 een notitie opgesteld met als titel
'Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking'. Deze notitie is tijdens een extra informele
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regioraadsvergadering op 15 januari 2014 besproken met de (plaatsvervangende) regioraadsleden.
Op 24 januari 2014 is de notitie besproken met de Twentse colleges van burgemeester en
wethouders.
Hoewel vanuit het dagelijks bestuur van Regio Twente oorspronkelijk is ingezet op finale
besluitvorming in 2014, zodat met ingang van 1 januari 2015 de vernieuwde Twentse samenwerking
van start zou kunnen gaan, is deze planning inmiddels bijgesteld. Het dagelijks bestuur van Regio
Twente heeft inmiddels namelijk onderkend dat primair de Twentse gemeenten bevoegd zijn om
besluiten te nemen over de regionale samenwerking. Mede gelet op de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart 2014 en vanuit de verwachting dat in de lokale coalitieonderhandelingen regionale
samenwerking een prominent thema zal zijn, zal het debat over de heroriëntatie op de Twentse
samenwerking medio 2014 op basis van de hernieuwde lokale collegestandpunten in regionaal
verband worden hervat.
In de heroriëntatie op de toekomstige samenwerking in Twente vinden wij dat de regio zich moet
beperken tot de verplichte samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid. Verdere
Twente-brede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming en overleg. Daar waar dit leidt
tot benodigde uitvoeringskracht, dan zijn wij voorstander van het onderbrengen bij één van de
gemeentelijke organisaties. Democratische legitimatie, beheersbaarheid en efficiency zijn argumenten
voor deze opstelling.

E. Overige ontwikellingen
E1) Harmonisatie legestarieven Dinkelland-Tubbergen
E2) College van B&W
E3) Huisvesting gemeentehuis Dinkelland
E1. Harmonisatie legestarieven Dinkelland-Tubbergen
De legesplichtige activiteiten WABO worden uitgevoerd door Noaberkracht, waar volgens één
werkwijze wordt gewerkt. Hiervoor is een zogenoemd LEAN-traject uitgevoerd.
Beide gemeenten hanteren nu het standpunt van kostendekkendheid. Het harmoniseren van de
diensten van Tubbergen en Dinkelland gebeurt in 2014 vanuit de volgende uitgangspunten:
- kostendekkendheid
- de VNG modelverordening
- een simpele opbouw met zo algemeen mogelijke producten
- een naar de diensten ingerichte begroting en verantwoording om een goede sturing mogelijk te
maken.
Dit met als doel dat voor 2015 een geharmoniseerde legesverordening kan worden opgesteld en dat
de geharmoniseerde tarieven in de begroting 2015 kunnen worden verwerkt. Dit betekent dat de
e
werkzaamheden in het 3 kwartaal moeten zijn afgerond.
E2. College van Burgemeester en Wethouders
De vorming van een nieuw college in de gemeente Dinkelland is rond. Lokaal Dinkelland, de grootste
partij na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten.
Het nieuwe gemeentebestuur zal naast burgemeester Cazemier met 5 wethouders (3,6 fte) worden
gevuld. Voorheen was dit 3,0 fte. Dit betekent een toename van 0,6 fte en vertegenwoordigt een
bedrag van € 54.000 voor een heel jaar. Voor 2014 gaat deze toename vanaf mei gelden.
(* € 1.000)

2014

Toename 0,6 fte wethouder in college van B&W

-36

2015
-54

2016
-54

2017
-54
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2018
-54

Wachtgeldverplichting oud-wethouder
Voor bepaalde politieke ambtsdragers (waaronder ook wethouders) geldt dat als aan de betrokkene
ontslag wordt verleend, of als de betrokkene aftreedt, en de betrokkene heeft de AOW-leeftijd nog niet
bereikt, deze recht heeft op wachtgeld, ook als het een ontslag op verzoek betreft of een vrijwillig
aftreden. De wettelijke grondslag is gelegen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
(Appa). Als gevolg van de nieuwe collegevorming heeft een wethouder afscheid genomen en recht op
bovengenoemde wachtgeldverplichting. De storting in de voorziening moet vanaf het moment van
bekend worden voor het volledige toekomstige bedrag geschieden.
(* € 1.000)

2014

Dotatie aan voorziening ivm wachtgeldverplichting oud-wethouder

2015

-210

2016
0

2017
0

2018
0

pm

E3. Huisvesting gemeentehuis Dinkelland
Elektrotechnische en werktuigkundige installaties gemeentehuis Dinkelland
Direct na de ingebruikname in 2007 zijn er problemen ontstaan met de klimaatbeheersing in het
gemeentehuis. Sindsdien zijn er diverse malen (herstel-)werkzaamheden aan de installaties verricht
en is er ook een vervolgopdracht verstrekt aan de werktuigkundig installateur betrokken bij de
nieuwbouw. Hieraan lag een advies van Royal Haskoning DHV te grondslag. Omdat in 2013 de
problemen nog niet volledig opgelost waren is Royal Haskoning DHV opnieuw gevraagd advies uit te
brengen en is bovendien door de huisadvocaat onderzoek gedaan naar de juridische positie en advies
uitgebracht. Daarnaast is in 2013 door de brandweer in samenwerking met handhaving een controle
uitgevoerd gericht op de brandcompartimentsscheidingen. De rapportage, beide adviezen en de
omstandigheden zijn aanleiding geweest in 2014 opdracht te verstrekken aan de installateur, die de
installatie in onderhoud heeft, werkzaamheden te verrichten om de aanbevelingen van Royal
Haskoning DHV over te nemen. Totale kosten € 98.000.
Bovendien is een lokale aannemer gevraagd de geconstateerde gebreken aan de
brandcompartimentsscheidingen te herstellen. Totale kosten € 50.000.
De totale kosten voor het herstel van de installatie en de brandcompartimentsscheidingen worden
gedekt uit de reserve accommodaties.
(* € 1.000)

2014

Aanpassing elektrotechnische en werktuigkundige installaties
Dekking ten laste van reserve Accommodaties

2015

2016

2017

2018

-150

0

0

0

0

150

0

0

0

0

Kleinere verschillen programma 7 Burger en bestuur
Binnen dit programma is er geen sprake van afwijkingen die budgettaire consequenties veroorzaken.
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5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Uitkering
Septembercirculaire 2013
De mutaties voortvloeiend uit de septembercirculaire 2013 zijn financieel in het meerjarenpespectief
van de begroting 2014 in zijn geheel verwerkt.
Decembercirculaire 2013
De decembercirculaire 2013 geeft informatie over de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De
decembercirculaire is verschenen nadat de gemeenteraad de begroting 2014 heeft vastgesteld.
De mutaties voor het jaar 2013 zijn nog verwerkt in de jaarrekening 2013. De structurele effecten die
worden veroorzaakt door het zogenaamde Herfstakkoord van de decembercirculaire worden in de
voorjaarsnota 2014 als begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2014 en meerjarenramingen.
Argumentatie
In onderstaande tabel wordt een cijfermatige samenvatting van de verschillen ten opzichte van de
septembercirculaire 2013 weergegeven. Daarna wordt een beschrijving van de items gegeven.
Decembercirculaire
2013 Dinkelland

2014

2015

2016

2017

2018

(* € 1.000)

Berekening beginstand
(eindstand sept.circ.’13)
December circulaire:
Herfstakkoord 2013,
effect accressen 2013
e.v.
Armoede- en
schuldenbeleid 2014
e.v.
Provinciale taken VTH
(DU)
Eindstand december
circulaire

20.691

19.438

19.475

19.338

19.099

-84

137

152

180

180

34

43

44

44

44

55

55

55

55

63

20.696

19.673

19.726

19.617

19.386

Herfstakkoord
In de septembercirculaire 2013 is de Miljoenennota 2014 verwerkt met daarin aanvullende
maatregelen ter waarde van € 6 miljard. Bij de algemene beschouwingen werd duidelijk dat de diverse
begrotingswetten niet op voldoende steun in de Eerste Kamer konden rekenen, zodat met drie
oppositiepartijen een zgn. Herfstakkoord is gesloten. Hoofdpunt is dat de € 6 miljard overeind is
gebleven, wel is een andere onderverdeling tot stand gebracht. Dit heeft effect op het Gemeentefonds
door de werking van “samen trap op, samen trap af. Dat levert het volgende beeld op (landelijk en
bedragen in miljoenen euro’s):
2014
Toename/afname Gemeentefonds (landelijk en in € 1 mln)
Toename/afname Gemeentefonds (in punten uitkeringsfactor)

2015

2016

2017

2018

-68

121

134

158

162

-6

10

11

13

13

Voorjaarsbericht 2014 gemeente Dinkelland definitief 27 mei 2014 – pagina 36

De daling in 2014 wordt veroorzaakt doordat de onderwijsintensivering een jaar naar voren is
geschoven.
Uit de tabel blijkt dat de algemene uitkering over de totale periode het volgende beeld geeft:
(* € 1.000)

2014

Hogere algemene uitkering decembercirculaire 2013

2015

2016

2017

2018

5

235

251

279

287

Taakmutatie intensivering armoede- en schuldenbeleid

-34

-43

-44

-44

-44

Taakmutatie provinciale taken verg.verlening, toezicht & handhaving

-55

-55

-55

-55

-63

84

-137

-152

-180

-180

0

0

0

0

0

Onttrekking/Toevoeging aan egalisatiereserve algemene uitkering
Totaal

De twee taakmutaties en de onttrekking-toevoeging aan de egalisatiereserve algemene uitkering
volgens bovenstaand overzicht worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2014. Per saldo geen
budgettaire gevolgen.
Voor de verschillenanalyse is het van belang om te weten dat de beide taakmutaties worden verklaard
binnen respectievelijk programma 4 Ontwikkeling en zorg en programma 5 leefomgeving. Binnen dit
programma Algemene dekkingsmiddelen wordt het onderstaande verklaard:
(* € 1.000)

2014

Hogere algemene uitkering decembercirculaire 2013

2015

2016

2017

2018

5

235

251

279

286

Onttrekking/Toevoeging aan egalisatiereserve algemene uitkering

84

-137

-152

-180

-180

Totaal

89

98

99

99

106

Uitleg Taakmutaties en decentralisatie- en integratie-uitkeringen:
Intensivering armoede- en schuldenbeleid
Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor het jaar 2014 € 70 miljoen en
voor de jaren 2015 en verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd.
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving
Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag
van € 40,758 miljoen en vanaf 2018 structureel € 46,700 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd.
De werkzaamheden inzake VTH worden verricht door Noaberkracht.
Het lagere bedrag voor de jaren 2014 tot en met 2017 wordt veroorzaakt door een verrekening van de
transitiekosten van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s).
Overige onderwerpen in december circulaire welke van belang zijn voor Dinkelland worden hieronder
een korte toelichting gegeven.
Decentralisaties
Deelfonds sociaal domein
Het sociaal deelfonds wordt gecreëerd vanuit diverse geldstromen. Het bestaat uit het
Participatiebudget, middelen voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en middelen voor de
uitvoering van de Jeugdwet. Binnen het deelfonds zijn de geldstromen ontschot.
Het kabinet kiest er voor de huidige middelen voor het Inkomensdeel van de WWB, die nu als
specifieke uitkering worden verstrekt, per 1 januari 2015 niet toe te voegen aan het sociaal deelfonds.
Het kabinet is van mening dat dit op dit moment geen toegevoegde waarde heeft.
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Het Rijk stelt de volgende bestedingsvoorwaarden aan het deelfonds sociaal domein:
- bestedingsvoorwaarden zijn van tijdelijke aard en worden na drie jaar verwijderd;
- Gedurende de periode van drie jaar kan de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het
sociale domein goed worden gevolgd;
- Het sociaal deelfonds gaat meelopen in de reguliere periodieke onderhoudssystematiek van
het gemeentefonds.
De middelen in het deelfonds sociaal worden geoormerkt verstrekt via een apart (nieuw en tijdelijk)
begrotingsartikel in het gemeentefonds en kunnen alleen vrij worden besteed aan de onderscheiden
doelen van het sociaal deelfonds.
Het financieel risico ligt bij gemeenten; gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële
tekorten in het sociale domein.
Horizontale verantwoording over de besteding van de middelen in het deelfonds sociaal domein vindt
plaats in de gemeenteraad.
Jeugdzorg / Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) / Particiaptiewet
Het budget voor de jeugdzorg en Wmo is gebouwd vanuit een historisch model. Vanaf 2016 komt er
geleidelijk een objectief verdeelmodel. De decembercirculaire 2013 geeft voor de jeugdzorg een
indicatieve verdeling aan, welke voor Dinkelland € 2,6 miljoen betekent.
Het streven is om in de meicirculaire 2014 te informeren over de actuele stand van zaken.
Groot onderhoud gemeentefonds (voorheen herijking gemeentefonds)
Het ministerie van BZK heeft 20 maart 2014 de voorlopige resultaten van de herijking gemeentefonds
2015 gepubliceerd, met cijfers per gemeente. Het gaat om de eerste fase van de herijking, de tweede
fase volgt in 2016. Het herverdeeleffect voor Dinkelland bedraagt € 114.000 negatief.
In de komende meicirculaire gemeentefonds worden de cijfers geactualiseerd aan de hand van
tussentijdse veranderingen in het takenpakket, de accressen en de gemeentelijke herindelingen.
Dividend Enexis
Diverse verbonden partijen keren in 2014 dividenden uit over het boekjaar 2013. De werkelijke
bedragen wijken af van de reeds geraamde bedragen.
Dit betreft de volgende verbonden partijen:
Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
€ 21.000
Enexis
€ 92.000
Totaal
€ 113.000 voor 2014
(* € 1.000)

2014

Dividend BNG en Enexis

2015

113

2016
0

2017
0

2018
0

0

Kleinere verschillen Algemene dekkingsmiddelen
Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal:
(* € 1.000)

2014

Kleinere verschillen Algemene dekkingsmiddelen

2015
0

-33

2016
-35

2017
-35
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2018
-35

Veiligheid

Economie en Toerisme

Ontwikkeling en Zorg

Leefomgeving

Mobiliteit

Burger en Bestuur

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal

2014 1.997
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2014
-47
2015
-61
2016
-61
2017
-61
2018
-61
2014 1.504
2015
-200
2016
-196
2017
-196
2018
-204
2014 2.190
2015
174
2016
174
2017
173
2018
168
2014 1.576
2015
72
2016
68
2017
62
2018
78
2014 6.391
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2014
256
2015
54
2016
54
2017
54
2018
54
2014
50
2015
-118
2016
7
2017
7
2018
7
2014 13.919
2015
-79
2016
45
2017
39
2018
41

1.463
-127
-2
-2
-2
-51
-66
-67
-68
-69
840
-213
-212
-211
-210
296
114
114
113
113
772
-42
-43
-44
-44
1.251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
208
223
251
258
4.671
-126
13
39
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
137
152
180
180
208
137
152
180
180

421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
993
0
0
0
0
1.831
0
0
0
-4
693
5
5
0
0
5.140
0
0
0
0
10
0
0
0
0
279
0
0
0
0
9.369
5
5
0
-4

Resultaat na bestemming

Beschikking reserve

Toevoeging reserve

Baten

(Bedragen in € 1.000)
Wonen

Lasten

Programmaveld

Begrotingsjaar

6.Bijlage Begrotingswijziging

-113
-127
-2
-2
-2
-4
-5
-6
-7
-8
123
-13
-16
-15
-6
-63
-60
-60
-60
-59
-111
-110
-106
-106
-122
0
0
0
0
0
-246
-54
-54
-54
-54
327
190
64
64
71
-87
-179
-179
-180
-180

begrotingssaldo

De onderverdeling tussen de verschillende programma’s komt niet geheel overeen met het financiële
overzicht vooraan op bladzijde 4. Dit heeft zijn oorzaak in de budgetneutrale (balans)mutaties tussen
de verschillende programma’s onderling en niet binnen het programma zelf. Het begrotingssaldo van
de begrotingswijziging per jaarschijf komt wel overeen.
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