Top c

JAARSTUKKEN 2013
Definitieve versie 5 juni 2014
(na goedkeuring accountant)

Terugblik op:
het jaar 2013

Inhoud

1. Inleiding ................................................................................................................................ 3
JAARSTUKKEN ............................................................................................................................ 4
2. JAARVERSLAG .................................................................................................................... 4
2.1
Programmaverantwoording ................................................................................................. 4
2.1.1. Programmaveld 1 Wonen ................................................................................................. 6
2.1.2. Programmaveld 2: Veiligheid ............................................................................................ 8
2.1.3. Programmaveld 3: Economie en toerisme .........................................................................10
2.1.4. Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg ...........................................................................15
2.1.5. Programmaveld 5: Leefomgeving .....................................................................................24
2.1.6. Programmaveld 6: Mobiliteit .............................................................................................29
2.1.7. Programmaveld 7: Burger en bestuur ...............................................................................32
2.1.8. Algemene dekkingsmiddelen ...........................................................................................37
2.2. Paragrafen ............................................................................................................................38
2.2.1. Lokale heffingen .............................................................................................................39
2.2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................47
2.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................................50
2.2.4. Financiering ....................................................................................................................55
2.2.5. Bedrijfsvoering ................................................................................................................57
2.2.6. Verbonden partijen ..........................................................................................................59
2.2.7. Grondbeleid ....................................................................................................................65
2.2.8. Demografische ontwikkelingen .........................................................................................76
3
JAARREKENING ..................................................................................................................77
3.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .........................................................77
3.2
Resultaatbepaling en –bestemming ................................................................................80
3.3
Programmarekening ......................................................................................................83
3.4
Toelichting programmarekening .....................................................................................84
3.5
Balans per 31 december 2013...................................................................................... 103
3.6
Toelichting balans per 31 december 2013 ..................................................................... 104
3.7
Specificatie majeure projecten...................................................................................... 118
3.8
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) . 119
3.9
SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen .................................................. 120
3.10 Subsidie IMG .............................................................................................................. 122
4
Controleverklaring .............................................................................................................. 123
5
Voorstel ............................................................................................................................. 124
6
Besluit................................................................................................................................ 125

Jaarstukken 2013 gemeente Dinkelland definitief 05-06-2014

Pagina 2

1. Inleiding
Het college biedt hierbij de jaarstukken 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de
aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer
in 2013.
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning en Control cyclus. In het eerste deel, het jaarverslag,
e
staat het gevoerde beleid centraal. In het 2 deel, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd.
In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting gevolgd en wordt de realisatie van de
doelstellingen uit de programmavelden “wonen”, “veiligheid”, “economie en toerisme”, “ontwikkeling en
zorg”, “leefomgeving”, “mobiliteit” en “burger en bestuur” nader beschouwd.

Programmaverantwoording

Jaarverslag
Paragrafen
Jaarstukken
Programmarekening + toelichting

Jaarrekening
Balans + toelichting
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JAARSTUKKEN
2. JAARVERSLAG
2.1 Programmaverantwoording
Toelichting op het stramien van de programmavelden
De programmavelden zijn opgebouwd volgens een vast stramien, dat bestaat uit de volgende
onderdelen:
Beschrijving
Een korte omschrijving van de inhoud van het programmaveld naast de foto.
Financiële tabel
Een tabel waarin de lasten, baten, mutaties in de reserves en het uiteindelijke resultaat per
programma weergegeven zijn.
Tekstueel/beleidsmatig deel
Het beleidsmatige deel is gesplitst in vier onderdelen:
A
Doelen
B
Majeure projecten
C
Autonome ontwikkelingen
D
Overige ontwikkelingen
De onderdelen A tot en met C hebben hun relatie met de beleidsinhoudelijke doelstellingen zoals deze
in de begroting 2013 zijn weergegeven. Deze zijn 1 op 1 te herleiden.
Onderdeel D betreffen ontwikkelingen die gedurende het jaar 2013 een rol hebben gespeeld en
waarvan in de bestuursrapportages 2013 (Voorjaarsbericht en/of Najaarsbericht) melding is gemaakt.
Niet alle onderdelen zijn van toepassing binnen elk programma.
De doelen zijn ingericht volgens de drie W-vragen:
Wat wilden we bereiken (doelstelling)
Een beschrijving van de concrete beleidsmaatregelen en andere actiepunten die ingezet zouden
worden om de doelstellingen te realiseren. Het betrof hier opdrachten aan het college tot uitvoering in
het begrotingsjaar.
Wat hebben we gedaan
Een toelichting van datgene wat van de in de programmabegroting geformuleerde doelstellingen is
bereikt.
Wat heeft het gekost
Hierbij wordt aangegeven wat de geformuleerde doelstellingen hebben gekost.
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Om een indruk te geven wat de verhoudingen zijn tussen de diverse programmavelden zijn per
programmaveld de baten en lasten in een grafiek weergegeven.
Baten en lasten per programma ( x € 1.000)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Baten
Lasten

In het najaarsbericht 2013 hebben we een positief saldo aan zien komen van € 13.000. Het werkelijke
resultaat na bestemming bedraagt -/- € 528.000. Dit negatieve verschil van € 541.000 wordt per saldo
met name verklaard door de afboeking van de rente inzake Klooster 2009 t/m 2013, de vermindering
van baten inzake leges WABO en voordelen op het gebied van WMO activiteiten (zie paragraaf 3.4).
Na bestemming van het saldo komt het tekort uiteindelijk op € 659.000. In de volgende tabel hebben
we dit tekort nader uitgewerkt.
Voorstel rekeningsaldo 2013
(bedragen x € 1.000
Resultaat na bestemming
Voorstel: de niet of niet volledig benutten budgetten 2013 over te hevelen naar 2014
Ontstane rekening tekort ten laste brengen van de algemene reserve
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2.1.1. Programmaveld 1 Wonen
De gemeente creëert, op basis van een integrale
woonvisie, voorwaarden die “wonen op maat”
voor alle inwoners 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.
Programmaveld 1 Wonen

begroting 2013

(bedragen x € 1.000)

begroting na
wijziging

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

16.330

13.360

Baten aanvaard beleid

14.251

10.446

12.025
8.810

Resultaat van baten en lasten

-2.079

-2.913

-3.215
2.295

Mutaties reserve:
-

toevoeging

350

1.781

-

beschikking

156

1.308

1.622

-2.273

-3.387

-3.888

Resultaat

A. Doelen

1) Procedure locatie Oude Postkantoor Denekamp afgerond.
A1. Procedure locatie Oude Postkantoor Denekamp afgerond
Wat wilden we bereiken ?
In het Masterplan Denekamp is een vastgoedontwikkeling voor deze locatie voorzien. Middels een
tijdelijke ontheffing is de locatie momenteel in gebruik als parkeerplaats. Vastgoedontwikkeling in het
segment zoals in het Masterplan gesteld is in de huidige tijd complex. Hierdoor is het noodzakelijk om
deze locatie in het licht van de huidige tijd te overwegen. Is het nu verstandig om de locatie te
ontwikkelen, of om nog even een pas op de plaats te maken? Dit zijn vragen die in een op te stellen
visie voor deze locatie beantwoord moeten worden. In 2013 zal dit worden gerealiseerd, hiermee
bereiken we inzicht in de potentie van deze locatie.
Wat hebben we gedaan ?
Bij de actualisatie bestemmingsplan van de kern Denekamp is het ruimtelijke kader voor deze locatie
geschapen. Deze komt overeen met het Masterplan Denekamp. Dit ruimtelijke kader was ook het
kader voor de gesprekken met de ontwikkelaar die wij hebben gevoerd. In deze gesprekken is de
financiële bandbreedte voor de grondwaarde (residuele waarde) van deze locatie helder geworden.
Deze financiële bandbreedte is in ons college aan de orde geweest en gezien de beperkte
opbrengsten, maar de grote verwachte maatschappelijke impact hebben wij besloten nu niet tot
ontwikkeling van deze locatie over te gaan.
Wat heeft het gekost ?
De gesprekken zijn gevoerd binnen de beschikbare ambtelijke formatie.
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C. Autonome ontwikkelingen
1) Regionale uitvoeringsdiensten (RUD);
2) Grondexploitatie (Uitgewerkt in de paragraaf grondbeleid).
C1. Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)
In Overijssel is gekozen voor twee Netwerk RUD’s, te weten Twente en IJsselland. Voor Twente
betekent dit dat de toezichthouders van de 14 Twentse gemeenten, binnen hun eigen gemeente en bij
partnergemeenten het werk namens de RUD uitvoeren. Als een gemeente overcapaciteit heeft zal zij
deze uren ter beschikking stellen aan de andere partners binnen de RUD. Als een partner
ondercapaciteit heeft zal deze partner uren uitvragen bij de andere partner. Alle 14 Twentse
gemeenten hebben hun milieutaken (basistaken+) in de RUD ondergebracht. Op basis een
provinciaal breed risicoanalyse is een planningstool opgesteld zodat per gemeente de werkvoorraad
en de capaciteit op het vakgebied milieu in beeld is gebracht. In 2013 (vanaf juni) is in totaal 5170
uren uitgewisseld binnen de RUD. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft 22 uren ingehuurd via de
RUD en 142 uren geleverd. Verrekening vindt onderling plaats. In 2014 zal Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen extra capaciteit via de RUD moeten inhuren om aan de kwaliteitscriteria te kunnen
voldoen. De beide gemeenteraden hebben hiervoor structureel budget beschikbaar gesteld.
C2. Grondexploitatie
Zie paragraaf Grondbeleid.
C. Autonome ontwikkelingen
D. Overige ontwikkelingen

1) Legesopbrengsten
D1. Legesopbrengsten
In de begroting 2013 is voor de WABO leges een totaal bedrag van € 990.000 geraamd. In het
najaarsbericht 2013 is dit geraamde bedrag reeds gecorrigeerd met €150.000 i.v.m. tegenvallende
legesopbrengsten. De legesplichtige activiteiten WABO zijn in 2013 uitgevoerd door Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen. Er wordt sinds 15 april 2013 volgens één werkwijze gewerkt. Beide gemeenten
hanteren nu het standpunt van kostendekkendheid.
De trend van de laatste tijd laat zien dat de legesopbrengsten dalende zijn. De economische recessie
is lange tijd gemaskeerd gebleven omdat agrariërs, gedwongen door regelgeving, de laatste jaren nog
hebben geïnvesteerd. Door het uiteindelijk doordringen van de recessie is de aard en de omvang van
de aanvragen omgevingsvergunning veranderd, waardoor er minder legesopbrengsten zijn.
Daarnaast heeft de invoering van de WABO tot gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije
mogelijkheden zijn en dat er ook meer afgedaan kan worden met meldingen, waar geen leges
tegenover staan. Hoewel in 2013 het totaal aantal werkelijke aanvragen wel overeenkomt met het
begrote aantal, zijn dit veelal kleinere aanvragen qua bouwkosten en meldingen. Dit betekent nog
steeds werk, maar minder legesbaten. Bij de raming van de leges wordt dus niet correct omgegaan
met de kostendekkendheid van de leges, omdat er steeds meer niet-legesplichtige werkzaamheden
zijn. Er is inmiddels een project gestart waarbij dit onderscheid in beeld wordt gebracht er en een
correcte kostendekkendheid van de leges bepaald kan worden.
Per saldo is in 2013 € 250.000 minder aan leges baten ontvangen dan geraamd. Daarnaast moet er
voor € 169.000 aan leges uit voorgaande jaren worden afgeboekt. Totaal € 419.000 lagere leges
baten. Voor een gedetailleerde verschillenanalyse wordt verwezen naar bladzijde 85.
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2.1.2. 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.

Programmaveld 2 Veiligheid

begroting 2013

begroting na
wijziging

(bedragen x € 1.000)

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

5.480

4.263

4.599

Baten aanvaard beleid

3.181

1.897

2.270

-2.299

-2.366

-2.329

Resultaat van baten en lasten
Mutaties reserve:
-

toevoeging

-

beschikking

Resultaat

0
88
-2.211

0

0

163
-2.203

88
-2.241

C. Autonome ontwikkelingen

1) Overdracht aan Veiligheidsregio Twente
2) Desintegratiekosten Veiligheidsregio Twente
C1. Overdracht aan Veiligheidsregio Twente
Het overdrachtsdossier is op 29 oktober 2013 door het college vastgesteld. Als gevolg hiervan zijn de
brandweerkazernes in Weerselo en in Denekamp en het brandweermaterieel in december aan de
VRT overgedragen. De brandweerkazerne in Ootmarsum wordt met terugwerkende kracht tot 1
januari 2013 voor € 70.000 per jaar verhuurd aan de VRT. Het huurcontract heeft een looptijd van 20
jaar en is reeds door beide partijen ondertekend.
C2. Desintegratiekosten Veiligheidsregio Twente
De desintegratiekosten (doorlopende overheadkosten waarvoor geen dekking meer is als gevolg van
de afsplitsing van de brandweer) in verband met de samenvoeging van de 14 brandweren tot één
Brandweer Twente blijven bij de gemeente. Het is een gezamenlijke opdracht van Brandweer Twente
en
gemeenten om de desintegratieschade zoveel mogelijk op te lossen. Voor Dinkelland bedroegen de
desintegratiekosten ca. € 160.000 structureel. Deze taakstelling is ingebracht bij Noaberkracht
Dinkelland-Tubbergen en maakt deel uit van de totale taakstelling van € 2,3 miljoen, die bij de
begroting 2014 verhoogd is naar € 2,5 miljoen.
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Autoome ontwikkelingen
D. Overige ontwikkelingen

1) Groene BOA’s
D1. Groene BOA’s
Bij motie heeft de Raad ons opgeroepen aandacht te schenken aan de positie van de Groene Boa's.
Op 30 september 2013 is er een bijeenkomst gehouden voor alle groene boa’s die werkzaam zijn
binnen het gebied Noordoost Twente. Ook de politie en de gemeentelijke toezichthouders waren
hierbij aanwezig. De bedoeling van deze bijeenkomst om elkaar beter leren kennen en voor elkaar de
oog en oor functie vervullen was geslaagd. Afgesproken is dat er voor alle boa’s een paar keer per
jaar een briefing komt. Deze wordt door de politie georganiseerd en komt naast de reguliere briefing
van de (grijze) boa’s te staan. Daarnaast is er een werkgroepje in het leven geroepen die de
afstemming tussen de politie en boa’s verder vorm zal geven.
De groene boa’s zij aangewezen als toezichthouder voor de APV’s en kapverordeningen van de
gemeente Dinkelland en Tubbergen (afhankelijk van de werkgebieden).
Twee jaarlijks organiseren de gemeenten Dinkelland en Tubbergen een ontmoetingsbijeenkomst.
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2.1.3. 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.
Programmaveld 3 Economie en Toerisme

begroting 2013

(bedragen x € 1.000)

begroting na
wijziging

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

6.076

7.351

6.913

Baten aanvaard beleid

4.840

5.841

4.812

-1.236

-1.510

-2.101

Resultaat van baten en lasten
Mutaties reserve:
-

toevoeging

278

1.138

928

-

beschikking

107

637

1.020

-1.407

-2.011

-2.009

Resultaat

A. Doelen

1) Onderzoek haalbaarheid revitalisatie grensovergang Rammelbeek
2) Afronding beleid verbetering ondernemersklimaat
3) Afronding toerismewaardig maken entrees kernen
A1. Onderzoek haalbaarheid revitalisatie grensovergang Rammelbeek
Wat wilden we bereiken ?
Komen tot een visie op een grensoverschrijdende ontwikkeling van de in dit gebied gelegen
gemeentelijke gronden. Dit in samenspraak met de gemeente Nordhorn.
Wat hebben we gedaan ?
In 2013 is geïnventariseerd wat de (uitbreidings)wensen zijn van de eigenaren/ondernemers aan de
grensovergang. Deze vormen de basis voor de visie (ruimtelijke uitgangspunten) op het gebied. Deze
de
visie is in concept gereed en zal in het 2 kwartaal van 2014 aan uw raad worden voorgelegd.
Wat heeft het gekost ?
De werkzaamheden zijn binnen de formatie opgepakt.
A2. Afronding beleid verbetering ondernemersklimaat
Wat wilden we bereiken ?
Een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor de ondernemer.
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Wat hebben we gedaan ?
Tweejaarlijks wordt door MKB Nederland een onderzoek gedaan naar de MKB-vriendelijkste
gemeente van Nederland. De gemeente Dinkelland is hiervoor van plek 18 naar plek 12 gestegen in
2013/2014. Mede aan de hand van deze uitkomsten gaan we samen met ondernemers een plan van
aanpak opstellen en uitvoeren om te komen tot een beter ondernemersklimaat in Dinkelland. Het
ondernemerspanel van de gemeente Dinkelland zal hierbij betrokken worden. De verwachting is dat in
de
de
de
het 2 kwartaal van 2014 een plan van aanpak is opgesteld, in het 3 en 4 kwartaal zal dit worden
uitgevoerd.
Wat heeft het gekost ?
De werkzaamheden zijn, in nauwe samenwerking met ondernemers, binnen de formatie opgepakt.
A3. Afronding toerismewaardig maken entrees kernen
Wat wilden we bereiken ?
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. Hij krijgt in een oogopslag al een indruk van wat de
gemeente te bieden heeft, puur natuur en cultuur. De toerist krijgt het gevoel welkom te zijn in onze
gemeente (gastvrijheid) wat bijdraagt aan een algeheel positief gevoel over zijn bezoek aan
Ootmarsum-Dinkelland. Een positief gevoel leidt tot nieuwe bezoeken.
Wat hebben we gedaan ?
Er zijn nieuwe initiatieven binnen Noordoost Twente, waar gewerkt wordt aan de realisatie van
“entreepoorten” voor Noordoost Twente. Daarnaast spelen nieuwe initiatieven op het gebied van kunst
en ‘art & spirit’. Tevens liggen er kansen binnen het nieuwe gebiedsprogramma. In dat kader is
besloten het project uit te stellen en wordt in 2014 gekeken op welke wijze de verschillende initiatieven
beter met elkaar verbonden kunnen worden waardoor het totaalproduct versterkt wordt.
Wat heeft het gekost ?
De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de huidige beschikbare formatie. Eventuele kosten zijn
opgevangen binnen de budgetten recreatie en toerisme en openbare ruimte.

C. Autonome ontwikkelingen

1) Toekomst Sociale Werkvoorziening (SW)
C1. Toekomst Sociale Werkvoorziening (SW)
Liquidatie Top Craft
Op het moment van schrijven van dit document moest de accountant van WOT Top Craft nog starten
met de controle van de jaarrekening 2013. Op basis van de laatst bekende cijfers treft u hieronder een
actualisatie aan van de voorziening.
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Voorziening liquidatie Top Craft
(bedragen × € 1.000)
Totaalcijfers WOT Top Craft
stand voorziening volgens najaarsbericht 2013 (30 juni 2013)

8.033

verhoging wachtgelden
- werk nemers worden langer ingezet in shared service centrum om
entiteiten van de drie gemeenten een jaar te ondersteunen. Daardoor
worden meer rechten opgebouwd
- De startdatum van de AOW wordt opgeschoven conform lenteak k oord

478

hogere afkoop van lopende huisvestingscontracten

420

daling kosten reïntegratieperiode
daling verplichting verlofuren

-223
-56
619
8.652

stand voorziening volgens voorlopige jaarrekening
Aandeel Dinkelland
per 31 december 2013 (verwerkt in de jaarstukken)
per 30 juni 2013 (najaarsbericht 2013)
mutatie op de voorziening over het 2e halfjaar
aanpassing aandeel in de voorziening tot 21 procent
totale mutatie op de voorziening
door WOT in 2013 verrichte betalingen ten laste van de voorziening
ons aandeel 21 % zal in 2014 worden afgerekend met WOT Top Craft

1.730
1.606
124
86
210
299
63

Deze toename van de voorziening, en de aanpassing van het relatieve aandeel van Dinkelland in de
voorziening, leidt ertoe dat een bedrag van € 124.000 ten laste moet worden gebracht van de
algemene reserve.
Conform “Mensenwerk 2” is het percentage in de voorziening gewijzigd in 21 %. Dat betekent dat ons
aandeel in de voorziening € 86.000 hoger uitvalt dan in bovenstaand overzicht.
Stichting DinkellandWerkt!
De gemeenteraad heeft op 11 december 2012 ingestemd met de uitvoeringsstructuur van het werkenen dienstbedrijf en op 19 maart 2013 met de oprichting van de stichting Dinkelland Werkt! Deze
stichting zal langzamerhand Wsw-personeel en -activiteiten gaan overnemen, die de gemeente nu
nog samen met Losser en Oldenzaal heeft georganiseerd binnen de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningsschap Oost Twente (WOT). Dit betekent op termijn een besparing op de bijdrage die
de gemeente betaalt in het tekort van WOT (en Top Craft). Voor het jaar 2013 betekent dit extra
kosten omdat Top Craft nog bestaat en er al kosten worden gemaakt voor Stichting Dinkelland Werkt.
Deze kosten zijn voor 2013 nog additioneel en bedragen op basis van het ondernemersplan
€ 190.000.


Met ingang van 1 september 2013 is vanuit de coöperatie gestart met de bemiddeling van 20
medewerkers bij de leden. Dit betreft medewerkers afkomstig uit de Wet werk en bijstand (WWB).
In een 3-tal voorlichtingsbijeenkomsten werden de cliënten die een uitkering ontvangen op basis
van de WWB door en over de coöperatie voorgelicht. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten
hebben ca. 50 cliënten zich opgegeven als ambassadeur voor DinkellandWerkt!. Er is daarbij
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bewust gekozen voor (vooreerst) een vrijwillig karakter om de beschikking te krijgen over
gemotiveerde medewerkers. Eind 2013 werd met 10 coöperatieleden gesproken over de plaatsing
van 14 medewerkers. Dit heeft al geleid tot de succesvolle plaatsing van 10 medewerkers.
Het implementatieplan groen/detachering/begeleid werken Wsw is samengesteld en in de
afgelopen maanden uitgerold. Op basis van dit plan worden de Dinkellandse Wsw-medewerkers
met ingang van 1 januari 2014 vanuit DinkellandWerkt! tewerk gesteld. Tevens vindt dan de
overdracht van de noodzakelijke groenactiva plaats. Per 1 januari 2014 zijn er 81 Wsw-ers over
gegaan van Top Craft BV.
Op 4 oktober 2013 werd de kantoorlocatie van DinkellandWerkt! op feestelijke wijze geopend. Het
team van DinkellandWerkt! is vanaf die datum in het kantoor (Nicolaasplein 2a) ondergebracht.
In de afgelopen periode hebben zich 32 ondernemers/organisaties opgegeven als lid van de
e
coöperatie. De 1 Algemene Ledenvergadering van de coöperatie werd gehouden op dinsdag 17
december 2013.

Met het toegewezen budget op basis van het ondernemersplan van € 190.000 zijn de opstartkosten
van DinkellandWerkt! afgedekt.
C. tonome ontwikkelingen
D. Overige ontwikkelingen

1) Landbouwvisie
2) Bezoekerscentrum Natura Docet Wonderryck Twente
D1. Landbouwvisie
Eind 2009 werd het basisdocument van de landbouwvisie opgeleverd. Conclusie van dit document
was dat een verdere vertaling daarvan in een eigen gemeentelijke landbouwvisie op dat moment niet
zinvol was. Er waren veel onduidelijkheden, o.a. Europese regelgeving ten aanzien van Natura 2000
gebieden (waarvan we er 6 hebben) en de verwachtte reactie van het rijk (met wetgeving) hierop,
waardoor niet duidelijk was óf er überhaupt gemeentelijke manoeuvreerruimte was voor eigen beleid
en zo ja, binnen welke kaders.
Overeenkomstig het collegeprogramma – waarin het opstellen van een eigen landbouwvisie is
opgenomen – is sindsdien bekeken of het basisdocument een vervolg kon worden gegeven. Echter,
de onduidelijkheid die er eind 2009 was ten aanzien van hogere regelgeving is tot nu toe niet
noemenswaardig veranderd, behalve dat vanuit de EU (naar verwachting) vanaf 2016 de regels van
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaan gelden. Bovendien is er momenteel op regionaal /
provinciaal niveau voldoende actueel en kwalitatief goed beleidsmateriaal over dit onderwerp
aanwezig.
Door dit alles is het nut en de noodzaak voor het opstellen van een gemeentelijke landbouwvisie
verdwenen. Eerder dit jaar is deze conclusie in de Stuurgroep Gebiedscoördinatie reeds met de
Rabobank en LTO besproken en door hen gedeeld.
Het niet-voortzetten van dit project heeft geen financiële consequenties; het reeds van de provincie
Overijssel ontvangen voorschot is geparkeerd en dus beschikbaar voor terugbetaling.
D2. Bezoekerscentrum Natura Docet Wonderryck Twente
Natura Docet Wonderryck Twente is heringericht als Landschapscentrum voor Noordoost Twente en
verbonden met de 8 Vlinderpunten in Noordoost Twente. Op 6 juni 2013 zijn door de gedeputeerde
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mevrouw Bakker de vlinderpunten geopend en op 7 juni 2013 is door gedeputeerde mevrouw Maij
het vernieuwde Natura Docet Wonderryck Twente geopend.
Alle werkzaamheden zijn afgerond: de bouw en inrichting, de buitenruimte met meerdere
kunstwerken, de plaatsing en inrichtig vlinderpunten, de website, de opleiding van medewerkers, het
aantrekken van nieuwe medewerkers, een nieuw onderwijsprogramma, de horeca invulling, etc.
Natura Docet Wonderryck Twente is hiermee heringericht als Landschapscentrum voor Noordoost
Twente en onlosmakelijk verbonden met de 8 Vlinderpunten in Noordoost Twente
Binnen 6 weken na de opening heeft Wonderryck al de 10.000e bezoeker mogen verwelkomen. Eind
augustus stond de teller op 17.000 bezoekers en Wonderryck heeft het jaar afgesloten met 30.400
bezoekers op de teller. Dit is gezien het streefgetal van 40.000 bezoekers voor een heel jaar, een
prachtig resultaat.
Op dit moment wordt er samen met de Vlinderpunten volop gewerkt aan het marketingplan en is de
activiteiten kalender voor 2014 mede gevuld met een vlinderpuntendag op 1 juni 2014.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de afrekening van het gehele project Natura Docet Wonderryck
Twente. Financieel gezien verwachten wij op de totale investering van € 2,7 miljoen, die hiermee
gepaard ging, een overschrijding van 1%. Wanneer de definitieve eindafrekening via IMG (Investeren
Met Gemeenten) plaats gevonden heeft zullen wij uw raad van nadere informatie voorzien.
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2.1.4. 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 inwoners 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.
Programmaveld 4 Ontwikkeling en Zorg

begroting 2013

begroting na wijziging

rekening 2013

(bedragen x € 1.000)
Lasten aanvaard beleid

19.589

23.280

Baten aanvaard beleid

4.222

5.718

5.858

-15.367

-17.562

-15.011
2.206

Resultaat van baten en lasten

20.869

Mutaties reserve:
-

toevoeging

1.282

3.225

-

beschikking

3.125

7.087

4.027

-13.524

-13.700

-13.190

Resultaat

B . Majeure projecten
1) Voetbalvereniging DTC ’07
2) Zuinig op sport – kunstgrasvelden
3) Zuinig op sport – onderhoud voetbalvelden en tennisbanen
B1. Voetbalvereniging DTC ‘07
Wat wilden we bereiken ?
In 2007 is de fusievereniging DTC ‘07 ontstaan. Tot op dit moment maakt deze vereniging nog gebruik
van 2 complexen in de kernen Tilligte en Lattrop. Doel is de realisatie van één complex voor DTC ‘07.
Wat hebben we gedaan ?
In 2013 heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex
aan de Frensdorferweg ter inzage gelegen. Hierop zijn drie inspraakreacties binnen gekomen. De
reactie van de Provincie Overijssel is voor ons reden geweest om opnieuw in constructief overleg te
gaan met de Provincie en DTC’07. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan besluiten we begin 2014
wat de vervolgstappen zijn.
Wat heeft het gekost ?
In 2013 zijn beperkte voorbereidingskosten gemaakt van € 1.500 voor taxatie. Het totaal beschikbare
budget van € 360.000 minus deze kosten blijft in 2014 beschikbaar.
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B2. Zuinig op sport – kunstgrasvelden
Wat wilden we bereiken ?
Een financieel en beleidsmatig afwegings- en besliskader voor het formuleren en realiseren van beleid
met betrekking tot het onderwerp kunstgrasvelden, dat recht doet aan de omvang en impact van dit
onderwerp.
Wat hebben we gedaan ?
Het onderwerp kunstgras is meegenomen in het notitie inzake verzelfstandiging groot onderhoud
sport, welke op 28 mei 2013 door de raad is vastgesteld.
Voor 1 oktober 2013 konden de verenigingen aangeven of zij instemmen met de verzelfstandiging
groot onderhoud sport en daarmee de bijdrage voor kunstgras.
Ook kunnen de verenigingen separaat een beroep doen op de bijdrage voor kunstgras. SDC’12 heeft
aangegeven gebruik te maken van de verzelfstandiging en heeft het inmiddels de
bijdrage voor kunstgras ontvangen. Ook KOSC – Saasveldia – UD Weerselo – DTC’07 hebben
aangegeven gebruik te maken van verzelfstandiging en daarmee de kunstgrasbijdrage.
Met DSVD zijn nog gesprekken gaande over eventuele verzelfstandiging en daarmee een bijdrage in
kunstgras. RSC heeft reeds kunstgras en kwam niet in aanmerking voor deze bijdrage.
Wat heeft het gekost ?
In 2013 is aan SDC’12 voor € 200.000 beschikt inzake kunstgras. Er is binnen de majeure projecten
nog € 400.000 beschikbaar voor aanleg van kunstgrasvelden. Dit budget wordt betrokken bij de
vergoedingen inzake overdracht groot onderhoud en vervanging, naar aanleiding van het raadsbesluit
van 28 mei 2013.
B3. Zuinig op sport – onderhoud voetbalvelden en tennisbanen
Wat wilden we bereiken ?
In het amendement van 24 april 2012 heeft de raad besloten om te komen tot een eenmalige
financiële bijdrage voor toekomstig groot onderhoud en vervanging van de voetbal- en
tenniscomplexen, in het kader van privatisering van de accommodaties. Dit op basis van maatwerk en
vrijwilligheid vanuit de verenigingen.
Wat hebben we gedaan ?
Naar aanleiding van het amendement van 24 april 2012 heeft de gemeenteraad besloten om te
komen tot een eenmalige financiële bijdrage voor groot onderhoud en vervanging van voetbalvelden
en tennisbanen. Op grond van het amendement zijn diverse gesprekken gevoerd met de betrokken
verenigingen. Dit heeft geresulteerd in de notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport, welke op 28
mei 2013 door uw raad is vastgesteld. Voor 1 oktober 2013 konden de verenigingen aangeven of zij
instemmen met de verzelfstandiging groot onderhoud sport. SDC’12 – KOSC – Saasveldia – UD
Weerselo en DTC’07 hebben aangegeven in te stemmen met overdracht groot onderhoud en
vervanging. Met DSVD zijn nog gesprekken gaande over eventuele verzelfstandiging. RSC heeft
aangegeven niet te willen overgaan tot overdracht van groot onderhoud en vervanging. Met de
tennisverenigingen uit de voormalige gemeente Weerselo (Deurningen, Saasveld, Rossum en
Weerselo) is een discussie geweest over de toepassing van de peildatum in relatie tot het aantal
leden en de vergoeding per baan. Het college heeft op 17 december 2013 besloten om, op grond van
het ledenaantal, de vergoeding voor de tennisverenigingen in Deurningen, Rossum en Weerselo aan
te passen. Naar aanleiding van dit besluit is de verenigingen per brief op 30 december 2013 gevraagd
om het besluit van de Algemene Leden Vergadering van de verenigingen aan het college kenbaar te
maken, waarna ambtelijk nader in overleg kan worden getreden om tot een afronding te komen van de
eventuele overdracht van groot onderhoud en vervanging. Inmiddels hebben alle tennisverenigingen
uit voormalig gemeente Weerselo (TV Weerselo – TEVERO – TV Deurningen – TV Saasveld)
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ingestemd met verzelfstandiging van het groot onderhoud en vervanging. Ook met TCO zijn
gesprekken gaande om te komen tot overdracht in erfpacht en opstal.
Wat heeft het gekost ?
Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad de notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport vastgesteld
met daarbij de financiële consequenties. In totaal is een bedrag van € 1.987.500 beschikbaar voor
verzelfstandiging groot onderhoud en vervanging. In 2013 is aan SDC’12 een bedrag van € 380.000
beschikt inzake overdracht groot onderhoud en vervanging.

C. Autonome ontwikkelingen
1) Transitie Awbz naar Wmo
2) Participatiewet (voorheen Wet werken naar vermogen)
3) Intensivering uitvoering transitie jeugdzorg
Drie decentralisaties
De gemeenten staan op het terrein van zorg, welzijn, werk en inkomen aan de vooravond van een
operatie die zijn weerga niet kent. Drie grote taken komen met ingang van
1 januari 2015 naar de gemeenten. De invoering van de Participatiewet, de overgang van onderdelen
uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de gehele zorg voor de jeugd.
Deze overheveling van taken wordt ook wel aangeduid als de drie decentralisaties in het sociaal
domein, kortweg aangeduid als de drie D’s.
De drie decentralisaties hebben gevolgen voor onze inwoners, het maatschappelijk middenveld
(waaronder zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en sportverenigingen), het bedrijfsleven en de
gemeenten.
Vanuit de ‘Noaberkracht’-gedachte werken wij als colleges van Burgemeester en Wethouders van
Dinkelland en Tubbergen intensief samen.
Omdat wij bij de nieuwe taken een sterke samenhang en overlap in doelgroepen zien, hebben wij er
voor gekozen om gezamenlijk een integrale visie te ontwikkelen op de drie decentralisaties.
Proces/vervolgstappen
De visie geeft aan wat wij willen bereiken. Op 23 april 2013 hebben wij de contouren van de integrale
visie toegelicht aan de raadsleden van onze gemeenten. Op 26 juni 2013 hebben wij de contouren
van de visie gedeeld met de adviesraden en het maatschappelijke middenveld. In de (concept)notitie
hebben wij, aan de hand van de contouren, de visie verder uitgewerkt en vertaalt in principes en
ambities. De visie met de bijbehorende principes en ambities zijn leidend voor de vervolgstappen die
genomen moeten worden om de nieuwe taken uit te voeren.
De (concept)notitie heeft vanaf 16 september tot en met 27 oktober 2013 ter inzage gelegen, waarbij
een ieder de gelegenheid krijgt om er op te reageren. Naast het ter inzage leggen, hebben wij de
(concept)notitie besproken tijdens een tweede bijeenkomst met het werkveld, de adviesraden en
andere belangstellenden op 25 september 2013.
Op basis van de reacties die wij hebben ontvangen tijdens de periode van ter inzage legging en de
bijeenkomst op 25 september, hebben wij medio november een besluit genomen of de ingekomen
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reacties ons aanleiding geven om de (concept)notitie bij te stellen. Inmiddels is de visienota
vastgesteld door de gemeenteraad van zowel Dinkelland als Tubbergen.
C1. Transitie Awbz naar Wmo
Als onderdeel van de veranderingen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen worden met
ingang van de 1 januari 2015 onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
overgeheveld naar de WMO. Deze overheveling gaat gepaard met een flinke korting.
Naast AWBZ taken, wordt de gemeente met ingang van genoemde datum ook verantwoordelijk voor
de gehele Jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet. Wij hebben besloten om de drie
decentralisaties in het sociaal domein integraal aan te pakken, waarbij wij ook een link met het
Passend Onderwijs leggen. Een taak waar in eerste instantie de schoolbesturen verantwoordelijk voor
zijn.
In het proces van de decentralisaties onderscheiden wij vier fasen: te weten:
- verkenning op nieuwe taken;
- uitwerking analyse in richtinggevende kaders;
- uitwerking richtinggevende kaders in uitvoeringsplan;
- uitvoering.
In 2012 en een gedeelte van 2013 heeft de verkenning van de nieuwe taken plaatsgevonden.
Als vervolgstap hebben wij samen met het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen
in 2013 een visiedocument gemaakt met richtinggevende kaders. Het visiedocument: “”Omzien Naar
Elkaar, een integrale visie op de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein” is in
januari 2014 voor besluitvorming voorgelegd aan uw gemeenteraad.
Voor meer informatie verwijzen wij u kortheidshalve naar het visiedocument.
Als vervolgstap zullen wij de in 2014 de uitgangspunten in het visiedocument uitwerken in de
uitvoeringsplan. Deze wordt rond de zomer 2014 aan uw raad voorgelegd.
De implementatie budgetten transitie begeleiding ABWZ naar Wmo zijn overgeheveld naar
Noaberkracht. Ook vanuit Tubbergen zijn de betreffende budgetten hiervoor ingebracht in
Noaberkracht. Vanuit Noaberkracht wordt de implementatie integraal opgepakt en worden de totale
noodzakelijke kosten betaald.
C2. Participatiewet (voorheen Wet werken naar vermogen)
De participatiewet zal grote invloed hebben op de doelgroep die nu behoort tot de WSW. Op het
moment van schrijven is de behandeling van de participatiewet aan de orde in de Tweede Kamer. Het
is nog onvoldoende duidelijk hoe de uiteindelijke wet er uit zal zien en welke mensen uit de huidige
doelgroepen van de WSW, Wajong en WWB tot de doelgroep van de participatiewet zullen gaan
behoren. Ook is nog onvoldoende duidelijk hoe de organisatie rond deze doelgroepen er uit zal gaan
zien. Wat wel duidelijk is, is het feit dat Twente één arbeidsmarktregio wordt, met Enschede als
centrumgemeente.
Vanwege het feit dat de contouren van de wet door de politieke behandeling in beide kamers nog zo
sterk wijzigt geven we momenteel geen richting aan. Regionaal en sub-regionaal bereiden we ons
voor op een rekenmodel, de herstructurering van de SW bedrijven en de opbouw van een betere
arbeidsmarktbenadering. Al deze ontwikkelingen zijn onafhankelijk van de uitkomsten van de wet
ontwikkelingen die verbeteringen brengen t.o.v. nu, dus zijn zinvol om mee verder te gaan.
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Arbeidsmarktbeleid
Dinkelland heeft sinds juli 2013 een structureel arbeidsmarktbeleidsoverleg op subregio niveau. De
subregio wordt gevormd met de gemeenten Losser, Oldenzaal, Haaksbergen en Enschede. Daarin
worden afspraken gemaakt over de samenwerking met het UWV en wordt de werkgeversbenadering
op elkaar afgestemd. Ook wordt de invoering van de participatiewet en de nieuwe WWB gezamenlijk
opgepakt, daar waar het de lokale uitvoering overstijgt.
C3. Intensivering uitvoering transitie jeugdzorg
In 2013 heeft de gemeente Dinkelland zowel lokaal als regionaal grote stappen gezet bij de
voorbereidingen op de omvangrijke taak om voor 1 januari 2015 taken op het gebied van jeugdzorg
vorm te gaan geven. We spreken daarbij niet alleen van een transitie van taken en middelen maar ook
van een transformatie van het zorgstelsel tot een eenvoudig en efficiënt stelsel met de cliënt als
vertrekpunt.
In het raadsplan 2014 is beschreven dat we in 2013 regionaal ons zouden richten op
samenwerkingsafspraken in de regio. Dit heeft geresulteerd in een aantal acties welke vastgelegd
waren in het actieplan 2013 van de regio. Hiervan hebt u in april kennis kunnen nemen door middel
van een raadsbrief. Dinkelland heeft aan een aantal werkgroepen deelgenomen op de thema’s
toegang, feiten en cijfers, inkoop en besturingsmodellen. Daarnaast hebben wij zitting genomen in
ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de transitie Jeugdzorg. Daarmee hebben wij onze positie in
de regionale structuur goed kunnen borgen en visie kunnen delen. Het aan u voorgelegde actieplan
2013 is vertraagd geraakt door de onverwachte opgave van het rijk in de zomer om met de regio te
komen tot een regionaal transitiearrangement. Dit document is opgesteld met als doel inzicht te
krijgen in budgetten en zorg continuïteit te kunnen borgen. Uw raad heeft dit in december 2013
vastgesteld. Een aantal verwachte activiteiten zoals het maken van inkoopafspraken en het inrichten
van verplichte bovenlokale aspecten zijn daarom nog niet zo ver gevorderd als verwacht. Er is echter
een start gemaakt en deze activiteiten lopen door in 2014. In het voorjaar van 2014 is door uw raad
besloten het Governance vraagstuk.
De inspanningen in de regio hebben in 2013 concreet geleid tot de volgende resultaten:
1)
Een marktconsultatie waarin alle aanbieders van de regio zich hebben kunnen profileren en
inzicht kunnen bieden in hun aanbod;
2)
Een regionaal transitiearrangement zoals hierboven is benoemd;
3)
Een regionale visie op Jeugdzorg, door u vastgesteld in mei 2013;
4)
Een uitwerking en concretisering van deze visie in de notitie: Samenwerken aan Jeugdzorg in
Twente. Daar is besloten om vanuit het principe woonplaatsbeginsel individuele gemeenten
verantwoordelijk te stellen voor de kosten van zorg welke in eigen gemeente verbruikt wordt.
Er is tevens besloten om een aantal beschikbaarheidsdiensten welke niet beïnvloedbaar zijn
regionaal vorm te geven en te bekostigen:
- Werving en selectie pleegouders;
- Advies en meldpuntfunctie AMHK;
- Meldpuntfunctie regionale crisisdienst.
De positionering van deze diensten evenals ondersteunende diensten zullen via de
Governance nog aan u voorgelegd worden.
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Wij hebben vastgesteld dat het CJG een belangrijke bouwsteen is voor de transformatie Jeugdzorg.
De ontwikkeling van het CJG moet leiden tot snel, goed en gecoördineerd advies en hulp op maat
vanuit het basisprincipe "Eén gezin, één plan, 1 regisseur, 1 budget". Daarnaast moet het CJG een
laagdrempelige plek/personen zijn/hebben waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren voor
allerlei kwesties rondom opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Het CJG is hiermee het voorportaal
voor de jeugdzorg. Lokaal hebben wij het vizier gericht op de pilot CJG 2.0 in Tubbergen en de
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leereffecten die daar opgehaald worden. De pilot is in oktober 2013 gestart en de eerste effecten laten
zich zien. De KANSstructuur van Dinkelland vormt een goede basis waar we leereffecten van de pilot
CJG 2.0 in Tubbergen maar ook regionale ervaringen in 2014 op zullen gaan toepassen om te komen
tot een passende zorgstructuur in Dinkelland.
Decentralisatie Jeugdzorg
In de loop van 2013 hebben wij lokaal de eerste stappen gezet om de decentralisatie jeugdzorg te
verbinden aan de decentralisatie van delen van de AWBZ naar de Wmo en de invoering van de
participatiewet. Dit heeft geresulteerd in de visienota Omzien naar Elkaar waarin wij een eerste visie
schetsen op de verbinding van de verschillende domeinen en een integrale benadering van zorg voor
0 tot 100. Kernbegrippen zijn inwoner centraal, eigen kracht, meedoen naar vermogen en maatwerk.
Deze visie is in januari 2014 aan u voorgelegd ter besluitvorming. De visie is voor het programma
leidend bij de inrichting van haar taken. In 2014 zullen wij de inrichting van de uitgangspunten gaan
vormgeven en daarbij de uitkomsten van het CJG 2.0 gebruiken als input.
De implementatie budgetten transitie Jeugdzorg zijn overgeheveld naar Noaberkracht. Ook vanuit
Tubbergen zijn de betreffende budgetten hiervoor ingebracht in Noaberkracht. Vanuit Noaberkracht
wordt de implementatie integraal opgepakt en worden de totale noodzakelijke kosten betaald.
C. Autonome ontwikkelingen
D. Overige ontwikkelingen

1) Minimabeleid/schuldhulpverlening/bijzondere bijstand
2) Uitvoeringskosten Werk en inkomen
3) Wet werk en bijstand
4) Landelijke ontwikkelingen Wet werk en bijstand
5) Publieke gezondheid
6) Alcoholmatigingsbeleid
7) Regio taxi
8) Participatiebudget
9) Vrijwilligersbeleid
10) Sportaccommodaties
D1. Minimabeleid/schuldhulpverlening/bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening
In de loop van 2013 bent u geïnformeerd dat in 2013, ten opzichte van 2012, sprake zou kunnen zijn
van een stijgend aantal aanvragen voor schulddienstverlening.
Er zijn bij de Stadsbank Oost Nederland in 2013 totaal 40 aanvragen voor schulddienstverlening
ingediend. In 2012 waren dit 31 aanvragen.
Ongeacht de stijging van het aantal aanvragen is bijstelling van het budget niet noodzakelijk gebleken.
De lasten 2013 zijn binnen het begrote budget gebleven.
Volkstuintjes
Vanuit de Samenleving is het signaal gekomen of de gemeente volkstuintjes voor de minima
beschikbaar kan stellen. De gemeente Dinkelland is in het bezit van volkstuintjes. Deze worden
ingezet voor de minima. Mocht er niet voldoende grond voorradig zijn dan kan de gemeente ook
gebruik maken van het aanbod vanuit de samenleving.
In 2013 is een bijeenkomst bij Huize Singraven geweest waaruit blijkt dat er voldoende animo is. In
2014 wordt dit project nader uitgewerkt zodat de aangewezen in het voorjaar aan de slag kunnen met
het bebouwen van hun perceel welke in bruikleen wordt gegeven.

Jaarstukken 2013 gemeente Dinkelland definitief 05-06-2014

Pagina 20

D2. Uitvoeringskosten Werk en inkomen
In het najaarsbericht 2013 is gesteld dat het uitkeringsbestand (WWB,IOAW,IOAZ) naar verwachting
op 1 januari 2014 zou stijgen tot 175 uitkeringsgerechtigden.
Op 31 december 2013 omvatte dit bestand 161 uitkeringsgerechtigden. Dus een minder hoge stijging
dan verwacht.
Op basis van het rapport van Kooyenga dat in 2013 ter kennisname is aangeboden zullen in 2014
nadere besluiten worden genomen over de in het rapport opgenomen scenario’s en de verdere
uitwerking van werkprocessen, -procedures en dergelijke. Over de voortgang hiervan wordt u
geïnformeerd.
D3. Wet werk en bijstand
Het aantal WWB-uitkeringsgerechtigden (excl. IOAW en IOAZ) is in 2013 van 124 naar 135 gestegen.
Ten opzichte van het gestelde in het najaarsbericht 2013 is het aantal WWB-uitkeringsgerechtigden
vanaf september 2013 stabiel gebleven.
D4. Landelijke ontwikkelingen Wet werk en bijstand
Naar verwachting zou eind 2013 vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
beeld zijn over het betrekken van het inkomensdeel in het kader van de WWB (straks Participatiewet)
in de bundeling van de uitkeringen. Dit streven is niet door het Ministerie gerealiseerd. Dit beeld zal
uiterlijk in de mei circulaire 2014 uitgewerkt moeten zijn.
D5. Publieke gezondheid
De nota “Vitale coalities, betere gezondheid, meer participatie” is in juli 2013 vastgesteld. Deze nota
e
bevat het voorgenomen beleid voor de periode 2013 tot en met 2016. Na de vaststelling is een 1
aanzet gegeven tot de implementatie hiervan, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van een
gezonde leefstijl (niet roken, terugdringen alcoholgebruik, tegengaan overmatig eten en voldoende
bewegen). De gemeente Dinkelland is vanaf september 2013 opgenomen in het
alcoholpreventieproject Gezonde Slagkracht. Dit project loopt vanaf juni 2011 in de gemeente
Tubbergen.
Door dit project kan, naast de inzet uit het reguliere budget, extra ingezet worden op alcoholpreventie
bij jongeren. Dit project loopt tot juni 2014. Daarnaast is een provinciale subsidie (circa € 52.000)
beschikbaar welke ingezet kan worden voor breedtesport in 2013 en 2014. In 2013 is deze subsidie
nog niet ingezet. In 2014 zal in overleg met de sportverenigingen bekeken worden hoe deze middelen
ingezet kunnen worden voor uiterlijk 1 januari 2015.
D6. Alcoholmatigingsbeleid
Vanaf september 2013 is de gemeente Dinkelland opgenomen in het alcoholpreventieproject in het
kader van het programma Gezonde Slagkracht. Dit project loopt al vanaf juni 2011 in de gemeente
Tubbergen en heeft een looptijd tot juni 2014. Hierdoor kan (tijdelijk) extra ingezet worden op
preventieactiviteiten bij jongeren.
In 2013 is gewerkt aan het opstellen van een keten- en hokkenbeleid. Vaststelling hiervan heeft nog
e
niet plaatsgevonden. De verwachting is dat de beleidsnotitie in het 2 kwartaal van 2014 zal worden
vastgesteld.
Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhoogd van 16 naar 18 jaar. . Wij hebben
in een eerder stadium aangegeven dat wij hieraan specifiek aandacht zouden besteden. Wij sluiten
aan bij de landelijke campagne en gaan geen eigen lokale campagne starten.
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D7. Regio taxi
De regio Twente voert het beheer, inkoop en aanbesteding van de regiotaxi voor zowel het onderdeel
Wmo als Openbaar Vervoer uit namens de Twentse gemeenten.
In de beleidsevaluatie 2013 hebben wij bij u aangegeven dat er sprake is van een verwachtte
overschrijding met name op het onderdeel Wmo. Uit onderzoek is gebleken dat er sinds 2011 sprake
is van een toename in kosten. Echter aanpassing van de budgetten heeft niet plaatsgevonden.
Oorzaken hiervoor zijn een groeiende doelgroep ouderen en een toename van gebruik van de
regiotaxi. Daarnaast is er sprake van een hoger aantal lange ritten en meer ritten. Voor 2013 bedraagt
het tekort circa € 155.000 ten opzichte van een geraamd budget van € 420.000 (Wmo + OV).
In Dinkelland is al langere tijd een stijging te zien in de financiële cijfers, zonder dat de begroting is
aangepast. Over de afgelopen anderhalf jaar zijn niet veel bijzonderheden te zien in de ritgegevens.
Een opvallende is dat sinds 2011 22 Oldenzaalse cliënten van Aveleijn gebruik maakten van een
Dinkellandse Wmo-pas, aangezien zij tijdelijk in het Telgenhofke in Denekamp woonden. Dit heeft
voor meer ritten gezorgd, maar dit is niet verantwoordelijk voor de totale stijging in kosten. Deze
bewoners zijn inmiddels terugverhuisd naar Oldenzaal. Verder is een aantal maanden in 2013 is meer
ritten gereden dan andere maanden, zonder dat daarvoor een verklaring gevonden is. In maart lag het
aantal lange ritten hoger dan in de voorgaande maanden, deze ritten zijn duurder dan de kortere ritten
en daarom is de declaratie ook hoger.
D8. Participatiebudget
Zoals al eerder aangegeven in het Najaarsbericht 2013 is er een onderzoek uitgevoerd naar de
oorzaken van verhoogde werkvoorraad van de uitvoering van de WWB. In het rapport van Kooyenga
is als advies uitgebracht de uitvoering uit te besteden aan een grote gemeente en tot de effectuering
daarvan de uitvoering door een deskundige derde partij uit te laten voeren om verdere ophoging van
het bestand te voorkomen. Momenteel wordt er onderzocht naar welke gemeente met werkplein de
uitbesteding het beste kan plaatsvinden. Er wordt daarbij gekeken naar kwaliteit, kosten en
effectiviteit. Ook de mogelijkheid tot harmonisering met Tubbergen wordt in dit onderzoek
meegenomen.
De inzet is om de werkgeversbenadering bij Dinkelland Werkt! onder te brengen en de overige
werkzaamheden bij een centrumgemeente. De gemeenten Enschede en Almelo komen voor dit
onderzoek in aanmerking. De wens is dit met ingang van 1-1-2015 te laten starten.
Met de inzet van de Kooyenga groep is het bestand en de achterstanden in werkzaamheden in beeld
gebracht en zijn deze gaandeweg 2013 ingelopen. Het systeem Competensys is ingezet om
klantanalyses te maken. Met behulp van dit systeem wordt per cliënt een inschatting gemaakt wat de
afstand tot de arbeidsmarkt is zodat gerichte acties ingezet kunnen worden.
Daarbij is Dinkelland Werkt! gestart. Naast het overnemen van WSW-ers vanuit Top Craft, hebben zij
de WWB-doelgroep (participatieladder 5 en 6) van Dinkelland benaderd om zo een aantal
ambassadeurs te vinden die bij de leden van de Coöperatie Dinkelland Werkt! aan de slag willen en
kunnen. (zie bijdrage Dinkelland Werkt!)
Mede door de opgelopen achterstand, de inhaalslag die nodig was, evenals de aanschaf van het
Competensys systeem is het participatiebudget overschreden en zal er geen teruggave van gelden
nodig zijn naar het rijk.
D9. Vrijwilligersbeleid
De impact van de decentralisaties Awbz-Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet en Passend Onderwijs
zal groot zijn voor het vrijwilligerswerk en mantelzorgers (hierna: vrijwillige inzet). Daarom is in 2013
met inbreng van de inwoners en alle vrijwilligersorganisaties een onderzoek gestart naar zowel de
huidige ondersteuningsstructuur van vrijwilligerswerk alsook de te verwachten toenemende vraag naar
vrijwillige inzet. Dit onderzoek zal inzicht moeten geven in alle aspecten van vrijwillige inzet. Het
resultaat van dit onderzoek moet de onderbouwing geven voor de visie op vrijwillige inzet en hoe de
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ondersteuningsstructuur er zo effectief en efficiënt mogelijk uit moet komen te zien. Een werkgroep
Vrijwillige Inzet Dinkelland zal in het eerste half jaar van 2014 aan de hand van de
onderzoekresultaten een eindadvies uitbrengen met daarin opgenomen een actieprogramma.
D10. Sportaccommodaties
Zwembad Dorper Esch
In het kader van de privatisering van sport- en zwemaccommodatie Dorper Esch in Denekamp heeft
het college begin 2013 een marktoriëntatie gehouden. Na de marktoriëntatie en weging van financiële
risico’s heeft de gemeenteraad op 4 juni 2013 besloten om met Optisport en ConeGroup een
vervolgtraject aan te laten gaan. Hiervoor is een bestek geschreven. In dat bestek zijn de prestaties
beschreven die door de exploitant geleverd moeten worden. De gemeente is bereid is om voor de
gevraagde prestaties een maximale bijdrage van € 650.000,- per jaar beschikbaar te stellen. Ook de
personele consequenties worden in dit bestek geborgd. Op 17 januari 2014 dienen de aanbiedingen
bij de gemeente ingediend te zijn.
Zwembad de Kuiperberg
Door het mooie en langdurige zomerweer hebben de bezoekersaantallen de prognose geëvenaard.
De bezoekersaantallen waren in 2013 32.500 waarbij de totale baten € 74.000 bedroegen.
Evenals dat in de voorbije jaren is gebeurd zal in het voorjaar 2014 alleen die onderhoud c.q.
vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd, welke in het belang van een goede bedrijfsvoering
geen uitstel dulden.
Eind december 2012 is er met de Stichting Zwembad Ootmarsum een overeenkomst aangegaan voor
de huur van het openlucht zwembad Ootmarsum (B&W besluit van 18-12-2012). Deze overeenkomst
heeft een duur van drie jaar en eindigt op 31 december 2015. Uit de opgedane ervaring tot dusver
blijkt dat de staffeling te ruim is opgezet. De te betalen huur voor het zwembad loopt boven de 30.000
bezoekers uit de pas met de basishuur zoals die is afgesproken voor een bezoekersaantal tot 30.000.
Ruim voor de beëindiging van de overeenkomst zal een en ander met de SZO worden besproken.
Trefpunt Weerselo
In 2013 is de verbouwing van het Trefpunt in Weerselo afgerond. Door de uitbouw is het Trefpunt
gemoderniseerd en voldoet het meer aan de wensen van de gebruikers. Verder wordt er een
consultatiebureau gehuisvest en heeft de fitness meer ruimte. De locatie biedt nu ook mogelijkheden
voor een nog multifunctioneler gebruik. De stichting ’t Trefpunt is al tijdens de bouw begonnen met
een extra invulling van de nieuwe ruimtes om zo nog meer functies en personen te kunnen
samenbrengen in het gebouw. Van de totale subsidie van € 260.000 is in 2013 een voorschot
verleend van 90%. De overige 10% kan overgemaakt worden na vaststelling van de subsidie in 2014.
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2.1.5. 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.

Programmaveld 5 Leefomgeving

begroting 2013

begroting na
wijziging

(bedragen x € 1.000)

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

9.412

10.956

Baten aanvaard beleid

5.408

6.383

5.491

-4.004

-4.573

-3.426

Resultaat van baten en lasten

8.916

Mutaties reserve:
-

toevoeging

0

70

0

-

beschikking

1.317

2.034

824

-2.609

-2.602

Resultaat

-2.687

A. Doelen

1) Aanvang bouwactiviteiten revitalisering centrum Weerselo
A1. Aanvang bouwactiviteiten revitalisering centrum Weerselo
Wat wilden we bereiken ?
Komen tot een financieel haalbaar centrumplan dat ruimte biedt voor ondernemers en een belangrijke
bijdrage levert aan het realiseren van de beleidsdoelstelling om Weerselo als verzorgingskern vorm te
geven. In 2013 willen we het bouwplan afronden en het bestemmingsplan vaststellen met als
doelstelling in 2014 te beginnen met de uitvoering.
Wat hebben we gedaan ?
De afgelopen tijd is verder overleg gevoerd met betrokken ondernemers uit Weerselo. Een goede
inpassing van eisen en wensen blijkt meer tijd te vergen dan geraamd. Reden waarom de
planvorming nog niet is afgerond. De gesprekken geven wel vertrouwen in een positief resultaat. Wij
verwachten in 2014 een intentieovereenkomst te kunnen sluiten en een bouwplan te kunnen
ontwikkelen.
De ontwikkelingen in de zorgsector zorgen voor onrust in de woningmarkt. Met name zorgvastgoed
dat mogelijk straks niet meer als zorgvastgoed kan worden benut. Voor de woningbouwontwikkeling in
dit plan heeft dat mogelijk ook consequenties. Wij zijn hierover zowel met de Zorggroep Sint Maarten
als ook met de Corporatie Mijande in gesprek. Van de ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.
In verband met de vertraging in de planontwikkeling hebben wij met de provincie overleg gevoerd, in
het kader van de verleende beschikking voor subsidie, over een verlenging van de realisatietermijn

Jaarstukken 2013 gemeente Dinkelland definitief 05-06-2014

Pagina 24

met 2 jaar. In de subsidiebeschikking is nu als einddatum genoemd 31 december 2015. Aangezien
het er naar uitziet dat er dit voorjaar een intentieovereenkomst kan worden gesloten is gezamenlijk
besloten het besluit over een eventuele verlenging van de realisatietermijn op te schorten tot het
voorjaar van 2014.
Wat heeft het gekost ?
De lasten van dit jaar van € 52.000 hebben betrekking op adviseurskosten en de verplaatsing van
“Jeu de Boules Weerselo”. De helft van deze kosten is gedekt door subsidie van de provincie. Per
saldo is daardoor € 26.000 ten laste van de majeure projecten gekomen.

B . Majeure projecten

1) Planvorming Dorpsplan plus Tilligte
2) Planvorming Dorpsplan plus Agelo
B1. Planvorming Dorpsplan plus Tilligte
Wat wilden we bereiken ?
Een leefbare en veilige kern en omgeving met dorpse allure waar inwoners van Tilligte graag willen
verblijven.
Wat hebben we gedaan ?
Voor Tilligte en Agelo is in samenwerking tussen de kernraden, het consortium dorpsplanplus en de
gemeente een dorpsplan gemaakt met een uitvoeringsplan. In beide kernen zijn verschillende
werkgroepen samengesteld door inwoners waarin hard gewerkt wordt aan verschillende thema’s. Dat
is een mooi voorbeeld van hoe de samenleving zich inzet.. Natuurlijk is de gemeente er wel bij
betrokken om de werkgroepen te faciliteren als dat nodig is. Dat doen we door mee te denken en
indien, deskundige inbreng te leveren en financiële middelen beschikbaar te stellen waar dat mogelijk
is.
Met veel enthousiasme en daadkracht is door de mensen uit Tilligte gewerkt aan een actuele
dorpsagenda met een uitvoeringsplan. Op 16 september 2013 heeft de Stichting Dorpsraad Tilligte de
dorpsagenda en het uitvoeringsplan tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad gepresenteerd. Het
uitvoeringsprogramma bestaat uit concrete uitvoeringsprojecten. Inwoners steken in gezamenlijkheid
vanuit verschillende werkgroepen de handen uit de mouwen, met resultaat:
 Op dit moment wordt er voor fase I hard gewerkt aan de verbouw en uitbreiding van het
bestaande dorpshuis tot een Multi Functionele Accommodatie (MFA) waardoor er ruimte is
voor verschillende activiteiten.
 Er is een start gemaakt met de bouw van 5 huurwoningen (als onderdeel van een
uitbreidingsplan van in totaal 19 woningen voor starters en senioren).
 Mede door de inzet van de werkgroep is een herstart van de kinderopvang gewaarborgd.
Mede in samenwerking met de MFA.
 Op initiatief van een vijftal jongeren uit Tilligte en met behulp van intensieve samenwerking
tussen de verschillende stichtingen en verenigingen heeft Tilligte sinds 20 jaar geleden weer
een dorpsfeest voor jong en oud.
 Eén van de werkgroepen zet zich in voor activiteiten die bijdragen aan de bedrijvigheid in en
om Tilligte. Zoals bewustwording van het energiegebruik en het stimuleren van duurzame
energie, de aanleg van wandelpaden en onderzoek naar de mogelijkheden voor glasvezel en
een goed GSM bereik in heel Tilligte.
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Wat heeft het gekost ?
De totstandkoming van de dorpsagenda heeft € 23.000 gekost. De gemeente en de provincie dragen
ook financieel bij aan de MFA:
 € 100.000 gemeentelijke cofinanciering kulturhusregeling
 € 30.000 woonservice (onderdeel prestatieafspraken provincie)
 € 100.000 provinciale kulturhusregeling
 € 25.000 provinciale kulturhusregeling haalbaarheid
 € 25.000 provinciale kulturhusregeling programmering
De gemeente ontvangt de provinciale subsidie en zet deze door naar dorpsraad Tilligte. De gemeente
heeft al een voorschot versterkt van € 252.000 aan de dorpsraad.
Vanaf september 2013 werkt de dorpsraad fase II verder uit en onderzoekt de haalbaarheid van
uitbreiding van de MFA met een gymzaal-plus. Hierbij zal de huidige gemeentelijke gymzaal komen te
vervallen en zal Tilligte een eigen exploitatie van een nieuwe gymzaal gaan vormgeven. De gemeente
zal in de exploitatie geen rol meer vervullen. In april 2014 moet duidelijk zijn of dit haalbaar is.
Voor de aanleg van wandelpaden heeft de gemeente € 20.000 opgenomen in de begroting. Het gaat
om de aanleg van 2 nieuwe wandelroutes, aansluitend op het bestaande wandelnetwerk van de Regio
Twente. Een mooie aanvulling met toeristische meerwaarde. De werkgroep bekijkt de mogelijkheden
en overlegt met grondeigenaren om tot een haalbaar plan te komen. Uitvoering is gepland in 2014.
B2. Planvorming Dorpsplan plus Agelo
Wat wilden we bereiken ?
Een leefbare en veilige kern en omgeving met dorpse allure waar inwoners van Agelo graag willen
verblijven.
Wat hebben we gedaan ?
De buurtschapsraad van Agelo zet zich al lange tijd in voor de leefbaarheid in de buurtschap. Het
dorpsplanplus traject is aangegrepen om dit te ondersteunen en bewoners te stimuleren samen
inspanningen en plannen te ontwikkelen en uit te voeren.
Op 17 januari 2013 is de dorpstafel georganiseerd waar een goede afspiegeling van de bevolking van
Agelo aan de slag is gegaan met het opstellen van een eerste wensenlijst. Omdat er al een groot deel
van de bewoners van de buurtschap betrokken was bij het ontwikkelen van ideeën is met hen ook een
prioriteit aangebracht in de wensenlijst. Vervolgens zijn de wensen geclusterd en zijn er werkgroepen
gevormd om de wensen en ideeën verder te ontwikkelen. Dit zijn de thema’s:
 ’n Boaken: al ruim voor de start van het dorpsplanplus traject was een werkgroep actief om op
lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau te lobbyen voor het voortbestaan van de
school ’n Boaken. Daar gaan ze mee door. Naast de activiteiten van deze werkgroep wil
Agelo zich inzetten om de activiteiten vanuit ’n Boaken, die zich vooral richten op de
leefbaarheid van de buurtschap, te vergroten. Zij wil dit doen door ’n Boaken onderscheidend
te laten zijn van andere kleine scholen in de regio. Bijvoorbeeld door jong en oud bijeen te
brengen, gezamenlijk talenten te ontwikkelen en de buitenruimte uitdagender te maken. Daar
horen programma’s bij zoals dans en theater, gezond koken, moderne techniek en media.
 Verfraaien van de buurtschap: de werkgroep heeft gebruik gemaakt van de cultuur en ruimte
voucher van de provincie Overijssel. Met die middelen is door een landschapsarchitect een
plan opgesteld om het aangezicht van de buurtschap Agelo te versterken. Dit plan is
uitgangspunt voor overleg met grondeigenaren en de gemeente om te kijken wat haalbaar is
en om de mogelijkheden voor financiering te onderzoeken. Het initiatief daarvoor ligt bij de
werkgroep.
 Een leven lang wonen: een gevarieerde opbouw van de bevolking van Agelo is volgens de
inwoners goed voor de leefbaarheid, goed voor het behoud van de voorzieningen en voor de
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sociaal maatschappelijke binding. Toch is het voor met name jongeren en ouderen die zorg
behoeven nu niet eenvoudig om zich in Agelo te vestigen. Daarom is de werkgroep in overleg
met de gemeente om te kijken of er oplossingen zijn en om het gehele vraagstuk integraal in
kaart te brengen en te benaderen..
Economie en innovatie: herbestemming van vrijkomende agrarische gebouwen,
duurzaamheid en mobiele bereikbaarheid zijn onderwerpen waar de werkgroep zich voor wil
inzetten.

Wat heeft het gekost ?
De totstandkoming van de dorpsagenda heeft € 18.000 gekost. De gemeente Dinkelland heeft
€ 100.000 gereserveerd voor uitvoering van dorpsplanplus Agelo. Hiervoor treden de buurtschapsraad
en de gemeente in overleg om te bepalen waar dit budget precies aan uitgegeven wordt en welke
doelen hiermee gerealiseerd kunnen worden.
ntwikkelingen
D. Overige ontwikkelingen

1) GRP 2013-2018
2) Kwaliteit openbare ruimte
3) Nicolaasplein Denekamp en kerkplein Ootmarsum
D1. GRP 2013-2018
GRP 2013-2018
Het nieuwe GRP Dinkelland-Tubbergen is vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van april
2013. In het GRP is aangegeven dat de grote investeringen in de aanleg van bergbezinkbassins en
drukriolering zijn afgerond. De komende jaren staan in het teken van de vervangingsinvesteringen van
met name vrij verval riolering. Daarnaast zijn er wat verbeteringsmaatregelen te verwachten in het
stelsel. Hiervoor zal nader onderzoek plaats worden uitgevoerd.
In augustus 2013 zijn de vervangingsmaatregelen voor de komende jaren vastgesteld en is begonnen
met de besteksvoorbereiding van een reliningbestek en een vervangingsbestek. De daadwerkelijke
uitvoering zal plaats vinden in het voorjaar 2014.
Relining is een systeem waarbij een soort kunststof kous wordt aangebracht in de bestaande buis.
Hierdoor kunnen herstelkosten aan de bovenliggende verharding worden beperkt. Ook is er veel
minder overlast voor burgers en verkeer. Deze systematiek kan worden toegepast als de buis in
redelijke staat is en qua hoogteligging voldoet.
In 2013 is een rioolgedeelte Eurowerft en Brandlichterweg vervangen en zijn er inspectieputten
vervangen in Agelo. De financiële afhandeling van deze werkzaamheden vindt deels plaats in 2014.
Als gevolg van de overgang naar het nieuwe beheersysteem is het niet mogelijk geweest om in 2013
de gecombineerde reinigings- en inspectiecyclus uit te voeren. Deze zal begin 2014 plaats vinden.
Riolering/waterbeheer Dinkelland
De maatregelen voor de riolering die in 2013 zijn uitgevoerd, volgen uit het maatregelenprogramma
GRP 2013-2018. In het GRP is aangegeven dat de grote investeringen in de aanleg van
bergbezinkbassins en drukriolering zijn afgerond. In dat kader zijn er in 2013 de volgende
rioleringsprojecten uitgevoerd:
begroot
●

Rioolvervanging Eurowerft Denekamp

€ 80.000

●

Rioolvervanging Brandlichterweg Denekamp

€ 50.000

●

Vervangen inspectieputten in Agelo

€ 30.000
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De komende jaren staan in het teken van de vervangingsinvesteringen van met name vrijverval
riolering. Hiervoor is in 2013 reeds een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden, zodat
uitvoering in 2014 gaat plaatsvinden:
begroot
●

Rioolvervanging Keupinkspad-Ootmarsum

€ 100.000

●

Rioolvervanging Wortelboerstraat, Westwal-Ootmarsum

€ 115.000

●

Rioolvervanging Nordhornsestraat-Denekamp

€ 150.000

D2. Kwaliteit openbare ruimte
In 2013 is een begin gemaakt met opstellen van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).
Hiervoor is in de zomer een nulmeting van de kwaliteit uitgevoerd. Hieruit bleek dat de openbare
ruimte grotendeels (meer dan 90%) op een behoorlijk niveau wordt onderhouden. Deze nulmeting
dient als basis voor het verder uitwerken van het beleid op de openbare ruimte. Uitgangspunt zal zijn
dat het onderhoud meetbaar en eenduidig zal zijn. De raad is met dit systeem in staat op basis van
beelden kwaliteitskeuzes te maken.
IBOR zal in 2014 worden voorgelegd aan de raad.
D3. Nicolaasplein Denekamp en Kerkplein Ootmarsum
Beide projecten om te komen tot een kwaliteitsverbetering zijn in het voorjaar van 2013 uitgevoerd. Zo
is het Nicolaasplein in Denekamp voorzien van een waterpartij. De kosten komen in 2013 ten laste
van de reserve majeure projecten en zijn binnen de raming gebleven. De werkelijke kosten voor het
Nicolaasplein bedroegen € 60.000 (conform raming) en voor het Kerkplein € 47.000 (raming
€ 50.000).
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2.1.6. 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 inwoner; ten
behoeve van het waarborgen van kwantitatief en
kwalitatief voldoende openbaar
vervoersvoorzieningen voert de gemeente een
voorwaardenscheppend beleid.

Programmaveld 6 Mobiliteit

begroting 2013

begroting na
wijziging

(bedragen x € 1.000)
Lasten aanvaard beleid

3.924

10.096

4.511

75

635

359

-3.849

-9.462

-4.152

Baten aanvaard beleid
Resultaat van baten en lasten

rekening 2013

Mutaties reserve:
-

toevoeging

0

250

306

-

beschikking

0

5.601

481

Resultaat

-3.849

-4.111

-3.977

B . Majeure projecten

1) Herinrichting Nordhornsestraat, kop Euroweft
B1. Herinrichting Nordhornsestraat, kop Eurowerft
Wat wilden we bereiken?
De inrichting van de Nordhornsestraat (gedeelte en zuiden van rotonde Churchillstraat) herinrichten
op een wijze die recht doet aan de gewijzigde gebruiksfunctie.
Wat hebben we gedaan?
In 2013 is het werk besteksgereed gemaakt en is het werk aanbesteed. Sedert eind oktober wordt
volop gewerkt aan de realisatie van het plan. De bereikbaarheid van winkels en het beperken van
overlast heeft daarbij veel aandacht. De werkzaamheden zullen tot mei 2014 duren.
Wat heeft het gekost?
Het werk wordt tot dusverre binnen de raming uitgevoerd. De ISV-subsidie, die verplichtingen tot eind
2013 kende, kan worden afgerond.
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C. Autonome ontwikkelingen

1) Regionale verkeersontwikkelingen
2) Nieuwe concessie busvervoer in Twente
C1. Regionale verkeersontwikkelingen
Wat wilden we bereiken ?
Een goede verkeersafwikkeling op het wegennet in onze gemeente, zowel op gemeentelijke wegen
als ook op wegen van Rijk en provincie.
Wat hebben we gedaan ?
In 2000 zijn er afspraken gemaakt over het houden van overleg tussen de gemeenten Dinkelland en
Hengelo en de provincie Overijssel over de verkeerssituatie langs Deurningen op de Vliegveldweg, en
wel op het moment dat er meer dan 6500 voertuigen per dag van die weg gebruik maken. Doel van
het overleg is het gezamenlijk bespreken van de situatie, om te voorkomen dat er verkeersknelpunten
op de weg ontstaan. Het overleg is gestart in 2013 en zal voortgang vinden in 2014. De Stichting
Dorpsbelang Deurningen wordt natuurlijk bij de ontwikkelingen betrokken. Omdat het overleg nog niet
is afgerond, is er nog niet iets te melden over uitkomsten of afspraken.
Regio Twente heeft in 2012 onderzoeken uitgevoerd naar varianten voor een directe(re) aansluiting
van de N737 op de A1 (in verband met ontsluiting luchthaven en “Kennispark Enschede”). In 2013
hebben zich verder geen ontwikkelingen voorgedaan. Begin 2014 pakt provincie Overijssel het project
weer op en zal nader overleg en onderzoek starten.
Wat heeft het gekost ?
De kosten beperken zich tot de ambtelijke inzet.
C2. Nieuwe concessie busvervoer in Twente
Wat wilden we bereiken ?
Zorgdragen voor het in stand houden van goed busvervoer in onze gemeente.
Wat hebben we gedaan ?
Sinds december 2013 wordt het regionale busvervoer verzorgd door Syntus. Er zijn enkele kleine
wijzigingen doorgevoerd in de dienstregeling. Zo rijden er in de ochtendspits diverse snelbussen naar
Oldenzaal/Enschede. En vanaf het station in Enschede rijden deze bussen bovendien door naar de
Universiteit Twente. Vanuit Denekamp vertrekt er nu iedere 10 minuten een bus naar Oldenzaal en
Enschede. Ook op lijn 64 rijden er extra bussen in de ochtendspits, zoals van Ootmarsum naar
Oldenzaal, waar vervolgens een aansluiting is op de snelbussen naar Enschede.
In 2013 is ook het initiatief gestart om een buurtbusverbinding tussen Denekamp e.o. en Nordhorn in
te stellen. Het wordt een “Duitse buurtbusvereniging” waarin ook Nederlandse chauffeurs deelnemen.
De start is in 2014 voorzien.
Wat heeft het gekost ?
De kosten beperken zich tot de ambtelijke inzet.
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Autonome ontwikkelingen
D. Overige ontwikkelingen

1) Centrumbewegwijzering Dinkelland
2) Toeristisch-recreatieve bewegwijzering buiten de bebouwde kom in Noordoost Twente
D1. Centrumbewegwijzering Dinkelland
De centrumbewegwijzering in Denekamp en Ootmarsum is niet meer actueel. Er is geen sprake meer
van een eenduidige (route)structuur en van consequente bewegwijzering van en naar bronpunten.
Daarom is de bewegwijzering in Denekamp en Ootmarsum vervangen en vernieuwd. Dit is in
samenwerking gegaan met Tubbergen zodat in beide gemeenten de centrumbewegwijzering nu
dezelfde uitstraling heeft.
De centrumbewegwijzering in Denekamp en Ootmarsum is in het najaar 2013 gerealiseerd. Begin
2014 worden de palen nog voorzien van kopstukken die voor beide centra herkenbaar zijn: voor
Denekamp een köttelpeerke en voor Ootmarsum een sjalotje.
Het project heeft € 39.000 gekost en is binnen het beschikbare budget afgerond.
D2. Toeristisch-recreatieve bewegwijzering buiten de bebouwde kom in Noordoost Twente
Het geleiden van toeristen en recreanten naar een vooraf gekozen adres met behulp van een uniform
bewegwijzeringsysteem dat voldoet aan de landelijke richtlijnen met als afgeleide doelstelling
weggebruikers te attenderen op de recreatiemogelijkheden in de directe omgeving.
De vervanging van de toeristisch-recreatieve bewegwijzering in het buitengebied in Dinkelland is in
december 2013 afgerond. Hiermee zijn alle blauw-witte borden verdwenen uit het straatbeeld en
vervangen door de landelijke bruine borden.
Het project heeft € 44.000 gekost en is binnen het budget gerealiseerd.
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2.1.7. 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.

Programmaveld 7 Burger en Bestuur

begroting 2013

begroting na
wijziging

(bedragen x € 1.000)
Lasten aanvaard beleid

4.383

3.571

431

415

Baten aanvaard beleid
Resultaat van baten en lasten

-3.952

rekening 2013
3.239
532

-3.156

-2.707
1.162

Mutaties reserve:
-

toevoeging

0

1.337

-

beschikking

500

1.000

Resultaat

-3.452

-3.493

610
-3.260

A. Doelen

1) Samenwerking met Tubbergen
2) Interne gemeentelijke producten voorzien van kostprijs
3) Persoonlijke internetpagina voor iedere burger beschikbaar
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A1. Samenwerking met Tubbergen
Wat wilden we bereiken ?
In het Collegeprogramma 2010-2014 is ten aanzien van de samenwerking met Tubbergen het
volgende opgenomen: “Dinkelland opteert voor een verdere uitbouw van de ambtelijke samenwerking
met Tubbergen, waarbij de ‘eigenheid’ van de gemeente niet in gevaar mag komen. In 2013 wordt er
op tenminste 8 taakvelden intensief samengewerkt.”
Deze doelstelling is inmiddels opgewaardeerd tot de bouw van één ambtelijke organisatie ten
behoeve van Tubbergen en Dinkelland, die op 1 januari 2013 operationeel is.
Wat hebben we gedaan ?
Nadat de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen op 18 en 19 september 2012 toestemming
verleend voor het instellen van een gemeenschappelijke regeling als juridische structuur van de
nieuwe ambtelijke organisatie, is op 1 januari 2013 het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen operationeel geworden. Per gelijke datum zijn de medewerkers van de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland in dienst getreden van Noaberkracht, met uitzondering van de medewerkers
van de griffie. Per 1 april 2013 zijn de medewerkers van Noaberkracht vervolgens geplaatst in hun
nieuwe functie.
Over de ontwikkelingen binnen Noaberkracht wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd door
middel van voortgangsrapportages, waarvan het vaste format in 2012 door de gemeenteraad is
vastgesteld. In 2013 zijn er twee voortgangsrapportages opgesteld per peildatum 1 juli en 1 november
2013.
In de voortgangsrapportage wordt op een aantal elementen de actuele situatie beschreven binnen
Noaberkracht. Het gaat daarbij om elementen waarover in een eerder stadium prestaties of
inspanningen zijn benoemd:
 De omvang van het management van Noaberkracht;
 De aard en omvang van te harmoniseren beleid en regelgeving;
 Het verbeteren van werkprocessen;
 De invulling van de financiële taakstelling die op Noaberkracht rust;
 Het verbeteren van de dienstverlening;
 De inzet van de reserve desintegratie- en frictiekosten.
Wat heeft het gekost ?
Zie paragraaf Bedrijfsvoering in de jaarstukken 2013 van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.
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A2. Interne gemeentelijke producten voorzien van kostprijs
Wat wilden we bereiken?
Kosteninzicht vergroot het keuzebewustzijn.
Wat hebben we gedaan?
In het collegeprogramma was opgenomen dat vanaf 2013 de (interne) gemeentelijke producten zijn
voorzien van een kostprijs. Het berekenen van de kostprijs van deze producten wordt samen met de
gemeente Tubbergen en met Noaberkracht Dinkelland Tubbergen opgepakt. Een groot gedeelte van
de kostprijs wordt namelijk bepaald door de kosten die worden doorberekend vanuit Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen. Er is inmiddels een projectgroep opgericht die zich richt op het harmoniseren
van legestarieven. De opdracht van deze projectgroep is om met een voorstel te komen voor een
geharmoniseerde legesverordening 2015.
Wat heeft het gekost?
Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de huidige formatie. Geen externe kosten.
A3. Persoonlijke internetpagina voor iedere burger beschikbaar
Wat wilden we bereiken ?
Een persoonlijke internetpagina waarop iedere burger met behulp van DigiD kan inloggen. De burger
ziet hier onder andere een overzichten aantreffen van zijn aanvragen bij de gemeente en de bekende
vastgoedgegevens.
Wat hebben we gedaan ?
De samenwerking met Tubbergen heeft geresulteerd in een andere prioriteitstelling. Digitaal
Zaakgericht Werken is in 2013 ingevoerd in Dinkelland. Hiermee worden aanvragen of meldingen aan
de gemeente geregistreerd als zaak en de status hiervan kan gevolgd worden. Ook alle bijbehorende
correspondentie wordt digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. (Aan)Vragen kunnen hierdoor
sneller en eenvoudiger worden afgehandeld door het Klant Contact Centrum dat hiermee meer en
meer invulling kan geven aan het concept ‘Overheid heeft Antwoord’
Voor wat betreft de digitale dienstverlening zal nog een gezamenlijke richting bepaald moeten worden.
Eerste prioriteit ligt bij het op één lijn krijgen van de basisapplicaties voor Burgerzaken, Belastingen,
BAG en gegevensmakelaar. Zonder dit gezamenlijke fundament, is het vooralsnog niet raadzaam om
volop tijd en energie te steken in de doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening. Dit betekent
dus ook dat de persoonlijke internetpagina vooralsnog niet gerealiseerd wordt.
De website van Dinkelland is in een nieuw jasje gestoken. De content wordt ontsloten aan de hand
van zogenaamde ‘toptaken’. Hiermee wordt bereikt dat de informatie die veel gezocht wordt, ook een
prominente plek binnen de website krijgt. Informatie die niet of nauwelijks geraadpleegd wordt, is
verwijderd om zo een overzichtelijke en eenvoudige website te realiseren. In 2014 zal ook het digitaal
loket van een nieuwe vormgeving worden voorzien en worden een aantal technische aanpassingen
verricht om op die wijze te kunnen voldoen aan de webrichtlijnen.
Wat heeft het gekost ?
Geen kosten gemaakt, omdat de persoonlijke internetpagina vooralsnog niet gerealiseerd wordt.
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Autonomontwikkelingen
D. Overige ontwikkelingen

1) Algemene uitkering
2) Heroriëntatie samenwerking
D1. Algemene uitkering
De circulaires, uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geven
informatie over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het Rijk kan nieuwe taken overdragen
aan of taken terughalen van gemeenten wat kan leiden tot een hogere of lagere uitkering. Ook
mutaties in fysieke, sociale of functiestructuur kunnen de hoogte van de uitkering beïnvloeden.
In 2013 zijn achtereenvolgens de mei-, september- en decembercirculaire verschenen. De effecten
van de mei- en septembercirculaire zijn verwerkt in de ramingen 2013 zoals aangegeven in het
Najaarsbericht 2013.
De gemeente kent voor het opvangen van de risico’s van een fluctuerende algemene uitkering een
egalisatiereserve algemene uitkering.
Na verwerking van de decembercirculaire blijkt dat de algemene uitkering 2013 in werkelijkheid per
saldo € 111.830 hoger is dan verwacht. Dit kent hoofdzakelijk zijn oorzaak in een andere
onderverdeling van de invulling van de € 6 miljard landelijke bezuinigingen. Achteraf blijken niet alle
daadwerkelijk doorgevoerde bezuinigingen effecten te hebben op het Gemeentefonds zoals vooraf
wel verondersteld was.
Mutaties in de algemene uitkering over voorgaande jaren leiden eveneens tot een hogere algemene
uitkering. Totaal bedraagt de algemene uitkering in 2013 € 145.450 hoger dan geraamd.
Voorgesteld wordt om de per saldo hogere werkelijke algemene uitkering 2013 van
€ 145.450 toe te voegen aan de egalisatiereserve algemene uitkering.
D2. Heroriëntatie samenwerking
Regio Twente
Sinds enige tijd vindt binnen Regio Twente een fundamentele heroriëntatie plaats op de gemeentelijke
samenwerking binnen Twente. Daartoe heeft in 2013 een tweetal bestuurlijke conferenties
plaatsgevonden; Twente Plaza I en II. 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 contourennota opgesteld met als titel ‘Eerste contour
vernieuwde regionale samenwerking’. Deze notitie is tijdens een informele regioraadsvergadering
besproken. Daarnaast is de notitie oriënterend besproken met de Twentse colleges van burgemeester
en wethouders.
In de contourennota worden de navolgende uitgangspunten geformuleerd:
 van een regionaal bestuur met gecombineerd verplichte en vrijwillige samenwerking naar
structurele vrijwillige samenwerking, bestuurd en bemenst vanuit 14 Twentse gemeenten;
 bestaande vrijwillige coalities behouden, maar onderlinge verantwoording noodzakelijk;
 één governance-structuur;
 convergentiestrategie;
 congruente samenwerking;
 coalition of the willing.
De beoogde governance-structuur kent een basis met drie pijlers:
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1. Twenteraad
Een kader stellende rol voor de gemeenteraden, zodat de regionale samenwerking meer van de
gemeenteraden wordt. Dat kan via een Twenteraad die bijvoorbeeld werkt langs politieke
fractielijnen en kaders stelt voor de samenwerkingsdossiers. De Twenteraad wordt geschetst in
twee varianten:
1. Twenteraad als afstemmings- en debatplatform als voorbereiding op lokale besluitvorming;
2. Twenteraad als algemeen bestuur van een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie en
besluitvormend orgaan.
Vooralsnog is de gedachte om iedere politieke fractie in de Twentse gemeenten een
vertegenwoordiger in de Twenteraad te laten hebben.
2. Sturing door portefeuillehouders
Het portefeuillehoudersoverleg stelt haar eigen samenwerkingsagenda op. Het beleid ontstaat
vanuit de portefeuillehoudersoverleggen en niet vanuit een centraal dagelijks bestuur. Waar nodig
verleent zo’n portefeuillehoudersoverleg mandaat aan een regionaal portefeuillehouder om
namens de gezamenlijke gemeenten bepaalde belangen vanuit de betreffende portefeuille te
behartigen en afstemming te zoeken met andere portefeuilles. De regionaal portefeuillehouders
komen daarom met een zekere regelmaat bijeen voor coördinatie tussen onderwerpen, het
bewaken van de algemene koers en waar nodig het vertegenwoordigen van Twente. In die
samenstelling vormen zij een dagelijks bestuur, dat ook verantwoordelijk is voor taken die zijn
ondergebracht in een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, zoals de GGD.
3. Twente Bedrijf
Een nieuw te vormen samenwerkingsorganisatie die geen eigen autonome taken heeft, maar een
efficiënte ‘landingsplaats’ vormt voor verschillende samenwerkingsdossiers, zowel inhoudelijk als
bedrijfsmatig. Dagelijkse aansturing van de verschillende samenwerkingsdossiers binnen het
Twente Bedrijf vindt plaats door de gemeentesecretarissen.
Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft de contourennota ter formele behandeling aangeboden
aan de regioraad van 12 februari 2014 en beschouwt daarmee zijn opdracht als beëindigd.
Besluitvorming over de toekomstige gemeentelijke samenwerking is aan de Twentse gemeenten. Het
tot op heden gevolgde proces van heroriëntatie en de contourennota kan daarbij behulpzaam zijn.
Naar verwachting zal in de Twentse coalitieakkoorden intergemeentelijke samenwerking een
prominent thema zijn. Afhankelijk van de positiebepaling op dit onderwerp in de Twentse
coalitieakkoorden zal medio 2014 de heroriëntatie verder opgepakt worden. Het proces rond de
heroriëntatie op de Twentse gemeentelijke samenwerking zal vóór 1 januari 2016 volledig afgerond
moeten zijn, aangezien het wetsvoorstel tot het opheffen van de Wgr-plusregio’s voorziet in een
overgangstermijn van een jaar (dus van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016) waarin de bestaande
gemeenschappelijke regelingen de gelegenheid krijgen om de regeling op te heffen, dan wel zodanig
aan te passen dat deze in overeenstemming is met de nieuwe wet.
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2.1.8. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000

Baten

begroting 2013
Lasten

Saldo

begroting 2013 na wijz.
Baten
Lasten
Saldo

Baten

rekening 2013
Lasten
Saldo

Omschrijving algemene
dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo Financieringsfunctie
Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Resultaat van baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

6.269
20.039
0
2.163
1.170
29.641

0
0
0
201
337
538

6.269
20.039
0
1.962
833
29.103

6.198
20.070
72
2.163
1.219
29.722

0
0
0
201
558
760

6.198
20.070
72
1.962
661
28.962

6.276
20.216
72
2.304
917
29.786

0
0
0
740
568
1.308

6.276
20.216
72
1.564
350
28.478

0

40

-40

0

14

-14

0

0

0

0

40

-40

0

14

-14

0

0

0

29.641
1.289
30.930

578
943
1.521

29.063
346
29.409

29.722
3.988
33.710

773
1.410
2.183

28.949
2.578
31.527

29.786
3.922
33.707

1.308
1.760
3.067

28.478
2.162
30.640

Onvoorziene lasten
In de primitieve begroting is onder de algemene dekkingsmiddelen een bedrag van € 40.000
opgenomen voor onvoorziene lasten. De raming van deze post is gebaseerd op € 1,50 per inwoner. In
de loop van het jaar is het budget afgeraamd voor:
Beschikbaar op 1 januari 2013
Kroning Willem Alexander
Kunstwerk Willem Alexander raadszaal
Besteed in 2013
Restant budget

€

40.000

€
€

26.500
13.500

€ 19.000
€ 7.500

Boekwaarde Klooster
Voor de bovenstaande ontwikkelingsrichting hebben wij een nieuwe financiële doorrekening laten
maken wat de huidige waarde van het Klooster zou zijn. In de huidige berekening komen wij uit op
een totale marktwaarde van het Klooster van ca. € 2.000.000. Dit betekent dat we de huidige
boekwaarde met € 600.000 moeten afwaarderen.
Het past binnen de overeengekomen kaders om het boekverlies van € 600.000 ten laste te brengen
van de reserve vastgoed. De stand van de reserve vastgoed laat deze afwaardering toe. Inmiddels is
ook de ontwikkeling van een aantal kanslocaties in gang gezet teneinde de reserve te voeden om ook
in de toekomst de ontwikkeling van locaties met historische belasting vlot te kunnen trekken binnen de
overeengekomen kaders (zie verder paragraaf 3.4 Toelichting op de programmarekening Algemene
dekkingsmiddelen).
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2.2. Paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen voor. De zeven
voorgeschreven paragrafen zijn:
 lokale heffingen;
 weerstandsvermogen;
 onderhoud kapitaalgoederen;
 financiering;
 bedrijfsvoering;
 verbonden partijen;
 grondbeleid;
 demografische ontwikkelingen.
De paragrafen handelen over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. De paragrafen
geven een doorsnede van de programmavelden. In de Financiële verordening zijn afspraken gemaakt
over het opstellen (bijstellen) van diverse nota’s welke een relatie hebben met de voorgeschreven
paragrafen. Met uitzondering van de paragraaf Verbonden partijen zijn alle voorgeschreven
paragrafen gekoppeld aan een nota. De paragrafen gaan in op de kaders voor het beheer die
belangrijk zijn voor de uitvoering van ons beleid.
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2.2.1. Lokale heffingen
Op grond van artikel 9, tweede lid van het Besluit begroting en verantwoording bevat de begroting en
de jaarrekening ten minste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf moet volgens
artikel 10 ten minste de volgende vijf sub-paragrafen bevatten:
1) de geraamde baten;
2) het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
3) een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4) een aanduiding van de lokale lastendruk; en
5) een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Dinkelland geheven ?
De gemeentelijke heffingen bestaan uit “belastingen” en “rechten”.
Belastingen
Een “belasting” is een gedwongen betaling aan de overheid als zodanig, waar geen rechtstreekse
individuele tegenprestatie van de overheid tegenover staat en die krachtens algemene regels wordt
geheven. De opbrengsten van de meeste belastingen gaan in principe rechtstreeks naar de algemene
middelen van gemeente.
De gemeente Dinkelland heft de volgende belastingen:
 onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 afvalstoffenheffing;
 rioolheffing;
 hondenbelasting;
 toeristenbelasting;
 forensenbelasting:
 precariobelasting;
 bedrijven investeringzones (BIZ)
De gemeente Dinkelland heft de volgende belastingen niet:
 roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen;
 reclamebelasting;
 watertoeristenbelasting
 parkeerbelasting .
 baatbelasting.
Rechten (retributies)
“Rechten” zijn in tegenstelling tot belastingen betalingen aan de overheid waar wel een individuele
tegenprestatie van de overheid tegenover staat. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
reinigingsrechten en gemeentelijke leges. Zowel gemeentelijke belastingen als gemeentelijke rechten
worden geheven op basis van gemeentelijke belastingverordeningen.
De gemeente Dinkelland heft de volgende rechten:
 reinigingsrechten;
 leges;
 marktgelden.

Jaarstukken 2013 gemeente Dinkelland definitief 05-06-2014

Pagina 39

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen
Het uitgangspunt is dat “de vervuiler betaalt”, hetgeen vertaald moet worden in een 100%
kostendekkendheid van de tarieven van de rioolheffing en de reinigingsheffingen
(afvalstoffenheffing/reinigingsrecht).
De tarieven van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Dinkelland zijn voor het belastingjaar
2013 als volgt aangepast:
1) de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen zijn dusdanig aangepast zodat een gewenste
meeropbrengst van 2% in 2013 is gerealiseerd.
2) de tarieven van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten zijn in 2013 met 2% geïndexeerd.
3) de tarieven van de rioolheffingen zijn in 2013 met 2% geïndexeerd.
4) de tarieven van hondenbelasting zijn in 2013 met 2% geïndexeerd.
5) de tarieven van de forensenbelasting zijn met 2% geïndexeerd.
6) Op de tarieven van de toeristenbelasting is de nullijn van toepassing. De tarieven zijn daarom voor
2013 niet verhoogd.
7) De legestarieven zijn in 2013 met 2% geïndexeerd en afgerond op in de praktijk hanteerbare
tarieven.
8) Om de lastenstijging van de burgers te beperken is er in 2013 voor gekozen om het tarief van de
afvalstoffenheffing te verlagen met € 50.
De geraamde en werkelijke baten
Soort heffing/belasting
(bedragen x € 1.000)
Onroerende-zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing + reinigingsrecht
Rioolheffing
Hondenbelasting
Toeristenbelasting **
Forensenbelasting **
Precariobelasting
BIZ-belasting

Rekening
2012
5.341
2.185
2.428
150
305
134
12
115

Begroting
2013*
5.485
2.232
2.484
148
305
131
14
116

Rekening
2013
5.535
2.246
2.484
155
305
131
15
116

Totaal
10.670
10.915
10.987
* na begrotingswijzigingen
** kohieren 2013 moeten nog opgelegd worden
In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met de eenmalige lastenverlichting ad € 50 per
huishouden bij de opbrengst afvalstoffenheffing van 2013.
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Procentuele verdeling lokale heffingen rekening 2013
Precariobelasting
0%
Toeristenbelasting
3%

BIZ-belasting
1%

Forensenbelasting
1%

Hondenbelasting
1%

Rioolheffing
23%

Onroerendezaakbelastingen
50%
Afvalstoffenheffing
+ reinigingsrecht *
21%

Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen
Onroerende zaakbelastingen
Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen
onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
 een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende
zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht
of persoonlijk recht gebruikt;
 een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens
eigendom bezit of beperkt recht.
Voor de belastingheffing is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. De opbrengst komt
geheel ten goede van de algemene middelen en is vrij aanwendbaar. Conform de richtlijnen van de
begroting zijn de onroerende zaakbelastingen in 2013 dusdanig verhoogd dat een gewenste
meeropbrengst van 2% ontstond.
Het kabinet heeft bepaald, dat de opbrengststijging van de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging
voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm OZB-tarieven voor het belastingjaar 2013 is door de
minister van Financiën vastgesteld op 2,76%. De verhoging van het tarief (lees: “opbrengststijging”)
van de OZB in de gemeente Dinkelland van 2% voor het belastingjaar 2013 is hiermede binnen het
toegestane maximum gebleven.
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Bij de herwaardering voor het belastingjaar 2013 naar de waardepeildatum 01-01-2012 is gebleken,
dat de woningen in de gemeente Dinkelland gemiddeld met 4% in waarde gedaald en dat de nietwoningen in de gemeente Dinkelland gemiddeld 2% in waarde zijn gedaald. Hiermee loopt de
waardeontwikkeling in de gemeente Dinkelland in de pas met de landelijke waardeontwikkeling.
Rekening houdend met een opbrengststijging van 2% en de hiervoor genoemde waardeontwikkeling
van woningen en niet-woningen zijn de tarieven van de OZB voor het belastingjaar 2013 voor
woningen met bijna 6% gestegen en de tarieven voor niet-woningen met bijna 4%.
Afvalstoffenheffing
Deze belasting wordt geheven van degene, die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel
ten aanzien waarvan de gemeente een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
heeft. Er wordt een tariefsdifferentiatie naar éénpersoonshuishoudens en meerpersoons-huishoudens
toegepast, waarbij het tarief van een éénpersoonshuishouden € 60 lager is dan van een
meerpersoonshuishouding. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Incidentele over- en
onderdekking wordt verrekend met een ingestelde tariefegalisatiereserve.
Voor het belastingjaar 2013 is, conform de uitgangspunten van de programma- en productenbegroting
2013, uitgegaan van een trendmatige tariefstijging van 2%. Om de lastenstijging van de burgers te
beperken is er in 2013 voor gekozen om het tarief van de afvalstoffenheffing - in principe - eenmalig te
verlagen met € 50.
Tarieven afvalstoffenheffing

2012

2013

Éénpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

€ 166,00
€ 226,00

€ 121,00
€ 181,00

Reinigingsrechten
Deze rechten worden geheven voor zowel het genot van door het gemeentebestuur verstrekte
diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of
inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn. Reinigingsrechten zijn facultatief en
van toepassing op kleine bedrijven met bedrijfsafval dat qua omvang en samenstelling vergelijkbaar is
met huishoudelijk afval.
Tarief reinigingsrechten

2012

2013

Tarief exclusief 21% btw

€ 226,00

€ 231,00
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Rioolheffingen
Belastingplichtig voor de rioolheffing is de gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of
indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.
Ten aanzien van de exploitatielasten van gemeentelijke rioleringsvoorzieningen is een kostendekking
van 100% uitgangspunt. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met een egalisatiereserve
om sterke fluctuatie van de tarieven op te vangen.
De kosten, die gemoeid zijn met het onderhoud en vervanging van het rioolstelsel, worden
grotendeels gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke rioolheffing. De gemeente ontvangt
daarnaast een verfijningsuitkering van het Rijk voor de in het verleden gerealiseerde rioolaansluitingen
in het buitengebied. Deze uitkering wordt naast de rioolheffing gebruikt voor de dekking van de
rioleringskosten. Deze uitkering wordt jaarlijks minder en loopt in 2014 af.
Onlangs is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Dit plan is
gebaseerd op rioolinspecties die zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Op basis van dit nieuwe plan moet
het tarief van de rioolheffingen m.i.v. belastingjaar 2014 met 4% (inclusief 2% inflatiecorrectie)
verhoogd worden en vanaf 2015 met 6% (inclusief 2% inflatiecorrectie). Voor 2013 kon nog volstaan
worden met een indexering van de tarieven met 2%.
Tarief rioolheffing
Rioolheffing

2012
€ 220,00

2013
€ 224,40

Hondenbelasting
Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van één of meerdere hond(en) binnen de
gemeente. Jaarlijks vinden er steekproefsgewijs controles op de aangifteplicht plaats. Het systeem
van deze controles is zo ingericht dat alle adressen 1 keer per 3 jaar worden bezocht. Zoals hiervoor
reeds aangegeven zijn de tarieven voor de hondenbelasting in 2013 met 2% gestegen. Er zijn in de
gemeente Dinkelland ongeveer 2.450 geregistreerde honden alsmede 7 kennels.
Tarieven hondenbelasting
eerste hond
tweede hond
elke volgende hond
Kenneltarief

2012
€ 53,70
€ 107,40
€ 136,30
€ 297,40

2013
€ 54,80
€ 109,60
€ 139,00
€ 303,40

Toeristenbelasting
Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de
gemeente in groepsaccommodaties, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, nietberoepsmatig verhuurde ruimten, recreatiewoningen en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in
welke vorm dan ook door personen, die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
van de gemeente zijn opgenomen.
De aangiftes toeristenbelasting worden jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd. Insteek hierbij is niet
alleen de aangiftes op juistheid en volledigheid te controleren, maar ook om de exploitanten, daar
waar nodig, te adviseren bij een doelmatiger opzet van de administratie zodat het invullen van de
aangifte toeristenbelasting eenvoudiger en sneller kan geschieden.
De toeristenbelasting maakt sinds 2012 onderdeel uit van het ondernemersfonds. De gemeente doet
ten behoeve van de professionalisering van de promotie en marketing van Dinkelland elk jaar een
afdracht uit de toeristenbelasting aan de Stichting Ondernemersfonds Dinkelland van minimaal
€ 60.000 per jaar. Op de tarieven van de toeristenbelasting is voor het belastingjaar 2013 de nullijn
van toepassing. Dit betekent, dat de tarieven in 2013 niet zijn verhoogd t.o.v. 2012.
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Tarieven toeristenbelasting (prijs per persoon per nacht)
Hotel, pension, appartement, boerderijkamer
Recreatiewoningen en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten
Kampeermiddelen: mobile kampeeronderkomens, stacaravans
Groepsaccommodaties (kampeerboerderij)

2012
€ 1,60
€ 1,00
€ 0,60
€ 0,60

2013
€ 1,60
€ 1,00
€ 0,60
€ 0,60

Forensenbelasting
Deze belasting wordt geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te
hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde
woning beschikbaar houden. Voor het jaar 2013 is het tarief verhoogd met 2% per accommodatie.
Het meest recente kohier (2012) laat zien dat het aantal forensen ook dit jaar weer dalende is.
Hiervoor is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen maar vloeit voort uit diverse omstandigheden,
bijvoorbeeld herinrichting van bestaande accommodaties (meer ruimte voor een plaats binnen de
bestaande oppervlakte), minder eigen gebruik ten gunste van gebruik door derden, inschrijving in de
GBA, verminderde capaciteit, etc. Dit betekent, dat hoewel de tarieven voor 2013 met 2% zijn
gestegen, de belastingopbrengst voor 2013 lager is dan voor het belastingjaar 2012.
Tarief forensenbelasting
Forensenbelasting

2012
€ 270,00

2013
€ 275,00

Precariobelasting
Deze directe belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond. De raad heeft besloten om de precariobelasting te
beperken tot uitsluitend de horecaterrassen. De precariotarieven zien er als volgt uit:
Precariobelasting
Vaste terrassen
- Binnenstad Ootmarsum
- Overige delen van de gemeente
Tijdelijke terrassen
- Binnenstad Ootmarsum

2012

2013

€ 12,00
€ 9,50

€ 12,00
€ 9,50

€ 4,00

€ 4,00

Leges
Deze rechten worden geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte
diensten, genoemd in de Legesverordening en in de daarbij behorende tarieventabel.
De legestarieven zijn in 2013 met 2% geïndexeerd en afgerond op in de praktijk hanteerbare tarieven.
Bij de leges geldt ook de wettelijke norm dat de tarieven in de legesverordening niet zodanig mogen
worden vastgesteld dat de baten de lasten overtreffen en waardoor er dus feitelijk winst op deze
producten wordt gemaakt. Uit jurisprudentie mag geconcludeerd worden dat het niet noodzakelijk is
dat elk tarief niet meer dan kostendekkend is. Echter, de belastingrechter wil in bepaalde situaties
toch een specifieker inzicht met betrekking tot de lasten en baten per soort leges. In verband
hiermede is het gewenst om in elk geval per categorie dienst (bijvoorbeeld bouwvergunningen) een
analyse te hebben van de kosten en de opbrengsten, zodat de tarieven ook transparant worden.
Bedrijfs Investeringzones (BIZ)
Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die
zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid,
ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ-zone.
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De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks geheven ter zake van binnen de BIzone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De BIZ-bijdrage wordt
geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-zone gelegen onroerende zaken
gebruiken.
Indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar niet in gebruik is, wordt de BIZ-bijdrage
geheven van de eigenaar van die zaak. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die van die zaak het
genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft.
De Raad heeft op 20 december 2011 de Verordening BI-zone Denekamp 2012 en de Verordening BIzone Ootmarsum 2012 vastgesteld. De BIZ-opbrengsten worden één op één overgeheveld naar de
Stichting Ondernemersfonds Dinkelland. Het eerste jaar van heffen is 2012 en het laatste jaar van
heffen is 2016.
Lokale lastendruk
Om een indruk te geven van de lastendrukontwikkeling als gevolg van aanvaard beleid worden hierna
de gevolgen voor een eenpersoonshuishouding en een meerpersoonshuishouding met of zonder
eigen woning weergegeven. In deze vergelijking zijn meegenomen de onroerende-zaakbelastingen,
afvalstoffenheffing en het rioolrecht.

Soort huishouden

OZB
gemiddelde
woning
€ 268.000

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing
Basistarief

Totaal
2013

Daling
t.o.v.
2012

Huurder van een woning
éénpersoonshuishouding
meerpersoonshuishouding

n.v.t.
n.v.t.

€ 121,00
€ 181,00

€ 224,40
€ 224,40

€ 345,40
€ 405,40

€ 40,60
€ 40,60

Eigenaar van een woning
éénpersoonshuishouding
meerpersoonshuishouding

€ 340,00
€ 340,00

€ 121,00
€ 181,00

€ 224,40
€ 224,40

€ 685,40
€ 745,40

€ 33,60
€ 33,60

Kwijtscheldingsbeleid
Op grond van artikel 255 van de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid om belastingplichtigen
wegens financieel on- of minvermogen kwijtschelding te verlenen van hun belastingschuld. Daarbij
mogen de gemeenten besluiten om een (deels) soepeler kwijtscheldingsbeleid te voeren dan de
Rijksbelastingdienst. De meeste gemeenten, zo ook de gemeente Dinkelland, hanteren 100%
(maximaal) van de bijstandsnorm als inkomensnorm waar beneden kwijtschelding wordt verleend.
Kwijtschelding is één van de wijzen waarop een schuld tenietgaat. Kenmerk van kwijtschelding is dat
het gaat om belastingschuldigen die niet in staat zijn anders dan met buitengewoon bezwaar de
belasting te betalen.
Bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek vindt eerst een vermogenstoets plaats. Onder
vermogen wordt verstaan de waarde in het economisch verkeer van de bezittingen verminderd met de
schulden die hoger bevoorrecht zijn dan de gemeentelijke belastingen. De belangrijkste afwijkingen op
dit uitgangspunt zijn:
 inboedel blijft bij de bepaling van het vermogen buitenbeschouwing voor zover de waarde
(executiewaarde) hiervan niet meer bedraagt dan € 2.269;
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een auto blijft bij de bepaling van het vermogen buiten beschouwing voor zover de waarde
(executiewaarde) hiervan niet meer beloopt dan € 2.269;
voor ieder persoon die op 31 december 1999 65 jaar of ouder was, blijft bij de bepaling voor het
vermogen een bedrag van € 2.269 aan financiële middelen buiten beschouwing;
bank- en girosaldi blijven bij de bepaling van het vermogen buiten beschouwing voor zover die
saldi niet meer bedragen dan het totaalbedrag van het voor de verzoeker geldend normbedrag
van de kosten van bestaan, de te betalen woonlasten tot een bepaald bedrag, de niet door de
werkgever ingehouden premies ziektekostenverzekering, de premie voor een zorgverzekering als
bedoeld in de Zorgverzekeringswet en de premie, bedoeld in artikel 17 van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten, verminderd met de normpremie, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de
zorgtoeslag, voor zover reeds begrepen in de bijstandsnorm zoals die voor de belastingschuldige
geldt.

Pas als het vermogen ontoereikend is om hieruit de aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, wordt
overgegaan tot de bepaling van de belastingcapaciteit (netto-besteedbaar inkomen). Het nettobesteedbaar inkomen wordt gevormd door alle baten (loon e.d.) te verminderen met bepaalde lasten,
zoals huur, hypotheekrente en zorgpremie. Als het netto-besteedbaar inkomen per maand lager is dan
het normbedrag (100% bijstandsnorm) wordt in principe volledige kwijtschelding verleend.
Gemeenten mogen zelf bepalen welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding. In
de gemeente Dinkelland geldt kwijtschelding uitsluitend voor de volgende heffingen:
 afvalstoffenheffing
 rioolheffing
 onroerende-zaakbelastingen
Geen kwijtschelding wordt verleend voor:
 hondenbelasting
 reinigingsrechten
 leges
 toeristenbelasting
 forensenbelasting
 baatbelasting
 precariobelasting en de
 BIZ
In 2013 bedroeg het aantal kwijtscheldingsverzoeken 208. Hiervan zijn 190 verzoeken geheel
gehonoreerd, 5 verzoeken zijn gedeeltelijk gehonoreerd en 13 verzoeken zijn afgewezen. Er is in
2013 in totaal een bedrag van € 70.985 aan gemeentelijke belastingen kwijtgescholden. Wat
neerkomt op gemiddeld bedrag van € 370 per gehonoreerd verzoek.
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2.2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
1. Aanleiding en achtergrond
De Gemeente Dinkelland acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering
beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op
verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan
toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht
in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd.
Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de
geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend.
2. Risicoprofiel
Bij de inventarisatie zijn in totaal 91 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht wordt
echter alleen het aantal risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de
benodigde weerstandscapaciteit.
Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
Risico Risico
numm
er
R132 Het niet verkopen van
gemeentelijk vastgoed
tegen taxatiewaarde
R66 Onvoorziene
weersomstandigheden
(langdurige vorst)
R128 Eénmalige verlaging van
grondprijzen
R127 Economische
omstandigheden

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

Financieel - Lagere baten

30%

max.€ 4.800.000

16.43%

30%

max.€ 4.000.000

13.75%

20%

max.€ 3.350.000

7.71%

50%

max.€ 1.000.000

5.80%

10%

max.€ 4.000.000

4.53%

10%

max.€ 3.238.000

3.91%

40%

max.€ 750.000

3.50%

40%

max.€ 700.000

3.19%

90%

max.€ 300.000

3.12%

10%

max.€ 2.500.000

2.80%

Financieel - Onvoorziene
werkzaamheden aan het
wegdek
Financieel - negatief
resultaat complexen
Financieel verhaalbaarheid van
exploitatiebijdrages in
gesloten
exploitatieovereenkomsten
R93 Overschrijden van termijnen Financieel - Het niet
binnenhalen van subsidies
R4
Onvoldoende liquide
Financieel middelen bij het
garantstellingen of
Waarborgfonds Sociale
borgstellingen waarvoor de
Woningbouw (WSW)
gemeente rechtstreeks
garant staat
R133 Landinrichting Saasveld
Financieel - Uitwerking
Gammelke
financiële afspraken
R131 Vertraging in de
Financieel - Renteverlies
kaveluitgifte
woningbouwterreinen van 1
jaar
R38 Verhoogde vraag naar
Financieel - verhoging van
voorzieningen (WMO)
het budget
R126 Tegenvallers en
Financieel - financiële
onvoorziene lasten binnen tegenvallers
de investering (o.a.
bodemsanering, kabels en
leidingen, etc.)
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Totaal grote risico's:
Overige risico's:
Totaal alle risico's:

€ 22.171.337
€ 13.732.500
€ 35.903.837

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is
dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 7.441.654 (benodigde
weerstandscapaciteit).
3. Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Tabel 4: Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstand
Algemene reserve
Onvoorzien
Reserve grondexploitatie
Reserve vastgoed
Totale weerstandscapaciteit

Startcapaciteit
€ 5.664.293
€ 40.000
€ 2.320.017
€ 199.529
€ 8.223.839

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

Risico's:

Weerstandscapaciteit :

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

Algemene reserve
Onvoorzien
Reserve grondexploitatie
Reserve vastgoed

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

Beschikbare
weerstandscapaciteit
Benodigde
weerstandcapaciteit

=

€ 8.223.839
€ 7.441.654

= 1.10

Het ratio valt dan in klasse C. Dit duidt op voldoende weerstandsvermogen.
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2.2.3. Onderhoud kapitaalgoederen
Zoals blijkt uit artikel 9, tweede lid van het Besluit begroting en verantwoording bevat de
begroting ten minste een paragraaf over het onderhoud van kapitaalgoederen. Deze paragraaf
moet volgens artikel 12 ten minste de volgende kapitaalgoederen bevatten:
1) wegen en bruggen
2) riolering en water
3) groen
4) openbare verlichting
5) speeltoestellen
6) gebouwen
Van deze kapitaalgoederen wordt aangeven:
 het beleidskader;
 de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
 de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Ingevolge artikel 26 van het BBV dient in het jaarverslag verantwoording te worden afgelegd over
de uitvoering van het vastgestelde onderhoudsbeleid. De realisatie van de bestuurlijk gewenste
kwaliteit moet worden vastgesteld. Door middel van visuele technische inspecties worden
gerealiseerde onderhoudswerken en maatschappelijke effecten zoals veiligheid en netheid
beoordeeld en gerapporteerd. Over de kwalitatieve uitvoering ten opzichte van de kaders van de
begroting en over de werkelijke onderhoudskosten in relatie tot kostenramingen wordt op beknopte
wijze verslag gedaan in de paragraaf onderhoud van kapitaalgoederen van het jaarverslag.
De onderhoudslasten vormen een belangrijk deel van de begroting. Een helder en volledig overzicht
is daarom van groot belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Daarnaast
vertegenwoordigen de kapitaalgoederen een enorme waarde waarvoor een goed financieel beheer
van belang is.
Op de hiervoor genoemde gebieden zijn deels onderhoudsplannen opgesteld. In
de onderhoudsplannen wordt een bepaald kwaliteitsniveau aangegeven.
Goede onderhoudsplannen en consequente uitvoering daarvan is noodzakelijk. Door het
onderhoud conform planvorming uit te voeren kunnen aansprakelijkheidsstellingen tot een
minimum worden beperkt.
Begin 2009 zijn wij begonnen met het vervangen van het Beheersysteem Openbare Ruimte. Aan
de implementatie van het beheersysteem wordt nog gewerkt. Het systeem bestaat uit de
onderdelen:
•
Riool
•
Wegen
•
Groen
•
Openbare Verlichting
•
Verkeerstekens
•
Kunstwerken
•
Kabels en leidingen
•
Gebouwen
In 2013 zijn we verder gegaan om binnen ons beheersysteem de onderdelen Riool, Wegen en Groen
verder te implementeren. Alle onderdelen zullen deel uit gaan maken van het integrale beheer
openbare ruimte (IBOR). De afzonderlijke onderdelen kunnen ook zelfstandig worden gebruikt.
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Integraal betekent in deze zin dat bijvoorbeeld wijzigingen met betrekking tot groen die gevolgen
hebben voor wegen direct vertaald worden naar het beheersysteem wegen. Daarnaast zullen bij
reconstructies van wegen integraal riool en groen zoveel mogelijk worden meegenomen. Het
integrale karakter van het systeem maakt het een sterk instrument om gestructureerd beleid uit te
stippelen ten aanzien van de openbare ruimte en hierdoor optimaal met kosten om te gaan.
Door middel van beeldkwaliteitplannen, binnen het traject IBOR (integraal beheer openbare ruimte),
wordt door de politiek bepaald welke kwaliteit men wenst in de openbare ruimte. Een
beeldkwaliteitplan bestaat uit foto’s van de openbare ruimte met hierop per niveau een foto met
behorend onderhoud volgens een landelijk veel toegepaste systematiek. Heeft men een keuze voor
een bepaald niveau onderhoud gemaakt, dan is hieraan een bepaald maatregelenpakket gekoppeld
met bijbehorende kosten.
Het bestek voor het uitvoeren van de werken, gebruikt als basis de maatregelpakketten uit het
beheersysteem openbare ruimte. Met behulp van het bestek worden de werken uitbesteed en
uitgevoerd. Na uitvoering kan men door het gebruiken van de vooraf gedefinieerde beelden
controleren of aan de eisen is voldaan. Uiteindelijk moeten de beelden overeen komen met de
vooraf gedefinieerde. Het is dan aan de politiek om eventuele wijzigingen aan te brengen in de
kwaliteit van de beelden waardoor de maatregelen aangepast dienen te worden. Dit is dan de start
van een nieuwe cyclus.
1. Wegen en bruggen
In de meerjaren basisbegroting uit het beheerssysteem wegen (GBI wegen) is begin 2011 na
de visuele inspectieronde (eind 2010) geconstateerd dat in de begroting te krappe budgetten
zijn
opgenomen. Door de krappe budgetten van de laatste jaren is achterstallig onderhoud ontstaan, die
versneld zichtbaar is geworden door de lange en strenge winters van de laatste jaren. De
inspectieronde van eind 2012 heeft uitgewezen dat de achterstand nog niet volledig is ingelopen.
Binnen het product wegen met asfaltverharding en elementen verhardingen is in 2013 onderhoud
gepleegd aan meerdere wegvakken. Vanwege de migratie naar de nieuwe beheeromgeving is het
in 2013 niet mogelijk geweest een visuele inspectieronde te houden. Een actueel beeld van de
onderhoudstoestand is daarom niet beschikbaar. In 2014 zal het volledige wegennet
geïnspecteerd worden.
In 2013 is begonnen met het herstellen van incidentele tekortkomingen in elementenverharding als
gevolg van boomwortelproblematiek. De verkeersveiligheid en de veiligheid van voetgangers in het
bijzonder, wordt hiermee verbeterd. Hiermee zal in 2014 verder worden gegaan.

Onderhoudsbudgetten wegen en bruggen (in €)
Wegen met asfaltverharding
Wegen met elementenverharding
Zandwegen
Onderhoud bruggen en kunstwerken
Reconstructies
Duikers
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Begroting
2013
1.085.929
587.049
134.970
134.677
103.837
35.881

Rekening
2013
1.115.902
579.894
139.835
124.118
87.867
33.337

2.082.343

2.080.953
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2. Riolering en water
In 2013 is het GRP Tubbergen-Dinkelland door de raad vastgesteld. Hiervoor zijn nieuwe
basisrioleringsplannen voor alle kernen opgesteld op basis van de herziene en bijgemeten
basisgegevens. Daarmee is vastgesteld of de huidige vrijvervalstelsels hydraulisch gezien voldoen
aan de eisen der tijd. De berekeningen tonen aan dat op een aantal plaatsen hydraulische
maatregelen getroffen moeten worden. De voorziene maatregelen zijn opgenomen in het GRP.
Daarnaast is opnieuw ingezet op grootschalige reiniging en inspectie van het vrijvervalriool om de
kwalitatieve toestand van de vrijvervalriolering te toetsen en de achterstand aan informatie weg te
werken. De kwaliteitsgegevens uit deze inspecties zijn gebruikt als input voor het opstellen van het
nieuwe GRP Tubbergen-Dinkelland 2013-2018. De bijbehorende investeringen voor de komende jaren zijn
vervolgens bepaald.

Onderhoudsbudgetten riolering (in €)
Rioolinspecties
Reiniging riolen
Onderhoud riolering
Gemalen

Begroting
2013

Rekening
2013

56.595
159.953
404.210
426.667

12.349
112.060
290.135
480.155

1.047.425

894.699

3. Groen
In 2005 is het Gemeentelijk Groenplan vastgesteld welke zich richt op het openbare groen binnen
de kernen. Het plan geeft aan welke groenstructuur we binnen de gemeente willen aanbrengen en
hoe we dit willen beheren.
Bij de nulmeting van het IBOR traject is op het gebied van met name de gazons wat achterstand
gevonden. Door het maairegime aan te passen in het IBOR bestek zal hier een verbetering op volgen.

Onderhoud groen (in €)
Beekdalen
Groenbeheers- en structuurplan
Gazons en ruw gras
Beheer en onderhoud inzake bomen
Houtwallen

Begroting
2013
26.385
535.287
124.379
292.850
181.842
1.160.743

Rekening
2013
26.148
564.076
130.458
297.820
185.198
1.203.700

4. Openbare verlichting
Voor de instandhouding van de openbare verlichting is het onderhoud aan de openbare verlichting
inn2013 op basis van de bovengrondse overeenkomst uitgevoerd. Halverwege 2013 is
overgestapt op een andere manier van inspecteren, waarbij onderhoud en reparaties meer op
basis van meldingen plaatsvinden. Deze manier van onderhoud is gebaseerd op een gezamenlijke
onderhoudsbestek van 6 Twentse gemeenten. Vervanging van verlichtingsarmaturen heeft in
2013 plaatsgevonden op bedrijventerrein Kloppendijk en in het buitengebied.
Er is een stijgende tendens in het aantal schadegevallen en aanrijdingen van openbare verlichting.
Voorlopig kunnen deze kosten binnen de beschikbare budgetten worden opgevangen.
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Onderhoud straatverlichting (in €)
Onderhoud en reparaties

Begroting
2013
112.834

Rekening
2013
108.365

5. Speeltoestellen
Conform het Attractiebesluit zijn in 2013 de speeltoestellen geïnspecteerd op veiligheid, zijn de
logboeken aangepast en de nodige reparaties uitgevoerd. Daarnaast zijn op basis van een
programma de verouderde speeltoestellen vervangen, zijn zandbakken ververst en zijn wanneer dit
nodig was de ondergronden van aangepast in verband met een goede valdemping.

Onderhoud speeltoestellen (in €)
Onderhoud en reparaties

Begroting
2013
127.305

Rekening
2013
126.624

In 2013 is begonnen met de grootschalige renovatie van de speelplekken aan Stadtlohnallee. Deze
werkzaamheden zullen in 2014 worden afgerond.
6. Gebouwen
Inleiding
De gemeente Dinkelland heeft de verantwoording voor het onderhoud van een groot aantal gebouwen
op in totaal 61 locaties.
Deze gebouwen worden gebruikt voor:
a. maatschappelijke en/of culturele doeleinden: 33 accommodaties;
b. onderwijsdoeleinden: 14 schoolgebouwen;
c. sportvoorzieningen (o.a. ook voor gymonderwijs): 14 sportaccommodaties, waaronder 4
gymzalen;
d. eigen bedrijfsvoering (door Noaberkracht): gemeentehuis in Denekamp en de gemeentewerf
in Ootmarsum.
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de verschillende gebouwen
waaronder enkele monumentale panden. Voor de meeste gebouwen zijn nadere afspraken gemaakt
met de gebruiker over onderhoud en beheer.
Bij schoolgebouwen is de gemeente als economisch eigenaar belast met het onderhoud van de
buitenzijde. Het beheer en onderhoud (van de binnenzijde) ligt bij het schoolbestuur (juridisch
eigenaar).
Het groot onderhoud van gemeentehuis en gemeentewerf komt voor rekening van de gemeente
Dinkelland, terwijl Noaberkracht zorg draagt voor het dagelijks onderhoud.
A.
Beleidskader
U hebt in 2010 de beleidsnota gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Hierin is een verdeling gemaakt
naar een bedrijfsvoeringsvoorraad, een maatschappelijke voorraad, een monumentale voorraad en
een bovenmatige voorraad. Deze nota en het daadwerkelijk verkopen van af te stoten panden zal
bepalend zijn voor de mate van onderhoud aan te behouden en af te stoten panden.
U hebt in december 2012 besloten om een reserve vastgoed in te stellen en ons te mandateren tot
verkoop van de gebouwen. Dit om daarmee de financiële claims op bepaalde locaties te dekken.
B.+C. Financiële aspecten
De doelstelling om te komen tot marktconforme dan wel kostendekkende huren in de door de
gemeente geëxploiteerde gebouwen speelt over lange termijn. Enerzijds dienen langdurige bestaande
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contracten doorlopen en gerespecteerd te worden. Anderzijds leiden bij het afsluiten van nieuwe
contracten andere zwaarwegende belangen er soms nog toe dat van deze lijn afgeweken wordt.
De VVV is in 2013 vertrokken uit het gemeentehuis. Haar plaats is ingenomen door DinkellandWerkt!.
Daarnaast er is mondelinge overeenstemming over de verhuur van een deel van de begane grond
aan Stichting Loket Wonen, Zorg en Welzijn.
De verhuur van het voormalige gemeentehuis in Weerselo aan Mijande Wonen is verlengd tot eind
2014.
De brandweerposten Denekamp en Weerselo zijn in 2013 in eigendom overgedragen en de post in
Ootmarsum is verhuurd aan de Veiligheidsregio.

Onderhoud gebouwen (in €)
Meerjarig onderhoudsplan (MOP)

Begroting
2012
€ 309.527

Rekening
2013
€ 104.839

Het (geraamde) onderhoud van de jaarschijf 2013 is gedeeltelijk uitgevoerd. Dat heeft te maken met
onder andere:
- een aantal panden is inmiddels gesloopt of verkocht/overgedragen (en het uitvoeren van het
gepland groot onderhoud was dus weinig zinvol);
- een aantal gebouwen heeft z’n normale levensduur bereikt of staat nog op de nominatie om
verkocht te worden. Voor deze panden is de toekomst onzeker. In afwachting van verdere
plannen wordt terughoudend omgegaan met het geplande onderhoud en investeringen;
- van enkele panden bleek het geplande onderhoud nog niet noodzakelijk te zijn of kon de
uitvoering verschoven worden naar 2014.
In de afgelopen periode is dan ook alleen het noodzakelijke groot onderhoud uitgevoerd. Het
uitgestelde onderhoud van de afgelopen jaren zal de komende jaren worden uitgevoerd als de situatie
daarom vraagt.
De sportvloeren van zowel de gymzaal in Saasveld als sporthal De Schalm in Ootmarsum hebben een
facelift gehad. Bij De Schalm is eveneens de beweegbare scheidingswand vervangen. Bij zwembad
Dorper Esch wordt alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd in verband met het lopende traject
het zwembad te privatiseren.
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2.2.4. Financiering
Algemeen
Per 1 januari 2001 geldt de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Doel van deze wet is
het bevorderen en transparant maken van het financieringsbeleid van de overheden. Het belangrijkste
uitgangspunt hierbij is het beheersen van de financiële risico’s. Hierbij staat het renterisico centraal.
Om een grens te stellen aan het te lopen renterisico kent de wet Fido een tweetal randvoorwaarden,
namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet en korte financiering
De kasgeldlimiet heeft als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op korte
leningen (< 1 jaar) te beheersen. De limiet is bepaald op 8,5% van de totale begroting.
Een kasgeldlimiet van € 5,3 miljoen betekend dat Dinkelland in 2013 tot een bedrag van € 5,3 miljoen
met kort geld ( looptijd < 1 jaar) mocht financieren.
€ (x 1 miljoen)

Kasgeldlimiet

€ 62,1
8,50%
€ 5,3

Begrotingstotaal 2013
Vastgesteld percentage
Kasgeldlimiet

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

Renterisiconorm

€ 62,1
20%

Begrotingstotaal 2013
Vastgesteld percentage
Renterisiconorm
Renterisico: herfinanciering + renteherziening

€ 12,4
€ 6,0
€ 6,4

Ruimte
In 2013 is voor € 6 miljoen renterisico gelopen. Dit blijft binnen de norm.
Leningen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de opgenomen geldleningen:
Leningen (opgenomen)

€ 28,5

Beginstand per 1 januari 2013

Bij:
Af:

€ (x 1 miljoen)

nieuwe leningen t.b.v.
investeringen

€ 15,0

reguliere aflossingen
vervroegde aflossingen

€ 7,3
€ 0

Eindstand per 31 december 2013
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Algemene ontwikkelingen
Geldleningen
In 2013 zijn 3 langlopende geldleningen van € 5 miljoen met verschillende looptijden afgesloten. De
looptijden zijn respectievelijk 1, 10 en 25 jaar. De rentepercentages zijn 0,45%, 1,944% en 3,05%.
Kasgeldleningen
Om tijdelijke liquiditeitstekorten zo efficiënt mogelijk te overbruggen zijn in 2013 vijf kasgeldleningen
afgesloten. Telkens met een looptijd van 1 maand. Het rentepercentage varieerde van 0,05% tot
0,40%.
Rente: 1 maands euribor
Het 1 maands-euribor rentetarief is in 2013 laag gebleven. Per 1 januari 203 bedroeg het percentage
0,109%. Eind december was dit percentage 0,214%.
Beleggingsportefeuille
In 2013 zijn de laatste obligaties van de beleggingsportefeuille bij vermogensbeheerder Schretlen en
Co. verkocht. Daarna is deze rekening opgeheven.
Schatkistbankieren
In december 2013 is de wet Schatkistbankieren in werking getreden. Deze wet verplicht alle
decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Overtollig
verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke
taak. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal
de staatsschuld dalen. De rente die vergoed wordt is gelijk zijn aan de rente die de Nederlandse staat
betaalt op leningen die ze op de markt aangaat.
Single Euro Payments Area (SEPA)
Nationale betalingssystemen (overschrijvingen en incasso’s) gaan over op Europese standaarden. Dit
moest uiterlijk 1 februari 2014 zijn gerealiseerd. Daarna zijn de huidige rekeningnummers en
betaalmiddelen niet meer te gebruiken. Onlangs is besloten om de invoering uit te stellen tot
1 augustus 2014.
De invoering van SEPA heeft ook grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van Dinkelland. Enkele
veranderingen die doorgevoerd moeten worden zijn:
 Dinkelland gaat gebruik maken van een langer rekeningnummer, IBAN (International Bank
Account Number).
 Alle rekeningnummers in de administraties moeten worden omgezet naar IBAN. Denk
bijvoorbeeld aan de salarisadministratie, de uitkeringsadministratie, de financiële administratie en
de belastingen.
 De standaarden van de meeste betaalmiddelen worden vervangen door nieuwe SEPAstandaarden. Dit heeft gevolgen voor overschrijvingen en incasso’s. Met name de incasso’s
verschillen van de huidige. Daarnaast krijgen we voor het verzenden van grote hoeveelheden
overschrijvingen en incasso’s te maken met nieuwe technische standaarden.
 Aanpassing betaalkaartsystemen, zoals pinautomaten bij de balies in de gemeentehuizen en
zwembad Dorper Esch.
De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2013 uitgevoerd.
EMU Saldo
Het EMU saldo is in grote lijnen het exploitatiesaldo voor bestemming plus de afschrijvingen min de
investeringen over een bepaald jaar. Eind 2013 is het EMU-saldo - € 4.080 miljoen.
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2.2.5. Bedrijfsvoering
Met ingang van 1 januari 2013 wordt de volledige bedrijfsvoering voor de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland uitgevoerd door het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (hierna
Noaberkracht). De aspecten rond bedrijfsvoering die tot en met 2012 in de ‘paragraaf bedrijfsvoering’
van de jaarstukken van Tubbergen en Dinkelland werden beschreven, worden vanaf 2013
opgenomen in de jaarstukken van Noaberkracht. Over de voortgang en ontwikkelingen binnen
Noaberkracht wordt periodiek aan de gemeenteraden gerapporteerd in de vorm van
voortgangsrapportages. Deze worden opgesteld aan de hand van een door de beide raden
vastgesteld format.
In het format wordt op een aantal elementen de actuele situatie beschreven binnen Noaberkracht. Het
gaat daarbij om elementen waarover in een eerder stadium prestaties of inspanningen zijn benoemd:
 De omvang van het management van Noaberkracht;
 De aard en omvang van te harmoniseren beleid en regelgeving;
 Het verbeteren van werkprocessen;
 De invulling van de financiële taakstelling die op Noaberkracht rust;
 Het verbeteren van de dienstverlening;
 De inzet van de reserve desintegratie- en frictiekosten.
In 2013 is op per 1 juli en per 1 november 2013 op deze wijze gerapporteerd aan de beide
gemeenteraden.
Omdat de raad heeft aangegeven dat het zicht op het inhoudelijk functioneren van Noaberkracht voor
de raad soms beperkt is, is de voortgangsrapportage per 1 november 2013 door het college
mondeling toegelicht in de raadscommissie. Ook voor volgende voortgangsrapportages biedt het
college aan om een mondelinge toelichting te geven.
Daarnaast is de gemeentelijke ontwerpbegroting 2014 vergezeld gegaan van een eerste aanzet tot
een ‘programmabegroting nieuwe stijl’. Deze ‘programmabegroting nieuwe stijl’ gaat uit van het
principe van programmasturing, waarbij nadrukkelijker wordt gestuurd op doelen. Dit om de raad beter
in de positie te brengen om kaders te stellen en hier invulling aan te kunnen geven. Juist omdat
binnen programmasturing een directe relatie wordt gelegd tussen inspanningen en doelen, mag er
vanuit dat worden gegaan dat deze systematiek kan bijdragen aan het vergroten van het inzicht in de
inspanningen die binnen Noaberkracht worden uitgevoerd en die een rechtstreekse bijdrage leveren
aan de doelen die door de raad worden gesteld. De verdere uitwerking van het principe van
programmasturing wordt samen met de raad opgepakt. Daartoe is inmiddels een raadsgroep
ingesteld.
Voor een verdere inhoudelijke toelichting op de bedrijfsvoering binnen Noaberkracht verwijzen wij u
naar de jaarstukken 2013 van Noaberkracht.
Centrale inkoopcoördinatie
De inkoopfunctie wordt gedefinieerd als: Het geheel van activiteiten dat in organisaties wordt vervuld
om producten (werken, leveringen en diensten) van externe bronnen te betrekken tegen de voor de
organisatie meest gunstige voorwaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegevoegde
waarde die inkoop kan leveren op aspecten als duurzaamheid, social return on investment en
stimulering van de lokale economie.
Noaberkracht en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen streven niet alleen naar onderlinge
samenwerking, maar ook naar verdere regionale inkoopsamenwerking, tussen de acht Twente
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plattelandsgemeenten. Naast kennisuitwisseling kunnen hier ook gezamenlijke aanbestedingen uit
resulteren. En in een aantal dossiers wordt inmiddels regiobreed opgetrokken.
In 2013 zijn binnen Noaberkracht een aantal aanbestedingen opgestart/afgerond. Dit zijn:
 Mobiele handhaving
 Gas en elektriciteit
 Accountantscontrole
 Afvalinzameling
 Bewegwijzering
 Huishoudelijke hulp
 Openbare verlichting
 Marktconsultatie jeugdzorg
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2.2.6. Verbonden partijen
Algemeen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente
zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de
gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde
van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet
verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar
verplichtingen niet nakomt.
Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is
een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren.
Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren verbonden
partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de
uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de
programma’s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over bij
die programma’s. De tweede reden betreft de kosten – het budgettaire beslag- en de financiële risico’s
die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire
gevolgen.
Bij de jaarrekening 2014 zullen ook het eigen vermogen, vreemd vermogen het resultaat van de
verbonden partijen in deze paragraaf worden opgenomen.
De verbonden partijen, waarbij de gemeente Dinkelland betrokken is, worden hieronder beschreven.
Naam Verbonden partij

Activiteiten

Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen–
Het openbaar lichaam
1.
Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen is een
samenwerkingsverband van
de gemeenten Tubbergen
en Dinkelland in de vorm
van een
gemeenschappelijke
regeling
(gemeenschappelijke
regeling Werkorganisatie
Tubbergen-Dinkelland). De
vestigingsplaats is
Denekamp.

In naam van de
deelnemende
bestuursorganen is het
openbaar lichaam in
ieder geval belast met:
a. beleidsontwikkelin
g en
beleidsvoorbereidi
ng;
b. uitvoering van het
door de
gemeentelijke
bestuursorganen
vastgestelde
beleid;
c. inkoop en
aanbesteding van
opdrachten,
behoudens voor
zover het de
bedrijfsvoering
betreft;
d. uitvoering van
door de
rijksoverheid
opgedragen
medebewindstake
n;
e. toezicht op en
handhaving van
de hiervoor
genoemde
uitvoering.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

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

De gemeente Dinkelland
draagt voor 56,35% bij aan
de begroting van de
gemeenschappelijke
regeling.

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

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Regio Twente vervult
werkzaamheden op het
gebied van verkeer en
vervoer, volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening,
economische zaken,
veiligheid, volksgezondheid,
recreatie en toerisme. Sinds
1 januari 2006 is Regio
Twente een zogenaamde
plusregio in het kader van
de Wet gemeenschappelijke
regelingen, waardoor op
onderdelen sprake is van
verplichte samenwerking.

De gemeenteraad benoemt
uit zijn midden én uit het
midden van het college een
(plaatsvervangend) lid ten
behoeve van het algemeen
bestuur (Regioraad). De
stemverhouding binnen de
Regioraad is gebaseerd op
het inwonertal van de
deelnemende gemeenten.

De deelnemende
gemeenten betalen een
jaarlijkse bijdrage, naar rato
van het inwonertal. De
bijdrage van Dinkelland voor
2013 bedroeg € 856.805.

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

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

De bijdrage van Dinkelland
voor 2013 bedroeg
€ 1.551.185.

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

De EUREGIO-raad is het
politieke orgaan van
EUREGIO. De
samenstelling is gebaseerd
op een partijpolitieke en
regionale sleutel. De uitslag
van de

De jaarlijkse bijdrage
bedraagt € 0,35 per
inwoner. De afdracht maakt
onderdeel uit van de
jaarlijkse bijdrage aan Regio
Twente.

2.

In eigen naam is het
openbaar lichaam in
ieder geval belast met:
a. de bedrijfsvoering;
b. inkoop en
aanbesteding van
opdrachten ten
behoeve van de
bedrijfsvoering.

Het openbaar lichaam voert
uitsluitend taken uit voor
bestuursorganen van
Dinkelland en Tubbergen.
Regio Twente
Het regionaal openbaar
lichaam Regio Twente is
een samenwerkingsverband
van alle 14 Twentse
gemeenten in de vorm van
een gemeenschappelijke
regeling.
Regio Twente is gevestigd
in Enschede.

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

EUREGIO
EUREGIO is een
grensoverschrijdend
samenwerkingsverband van
131 Nederlandse en Duitse
overheden. EUREGIO is
een eingetragener Verein
(e.V.) naar Duits recht. Via

Dinkelland heeft in de
Regioraad 26.054 van de in
totaal 626.938 stemmen. De
Regioraad heeft uit zijn
midden de burgemeester
van Dinkelland aangewezen
als lid van het Dagelijks
Bestuur van Regio Twente.
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Naam Verbonden partij

Activiteiten

Regio Twente is Dinkelland
indirect lid van EUREGIO.
EUREGIO is gevestigd in
Gronau (D)

WOT
Het openbaar lichaam
Werkvoorzieningschap Oost
Twente (WOT) is een
samenwerkingsverband van
Dinkelland, Losser en
Oldenzaal in de vorm van
een gemeenschappelijke
regeling. WOT is gevestigd
in Oldenzaal.

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

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

Alte Weberei
Kultur- und
Tourismuszentrum “Alte
Weberei” Nordhorn (D) –
Denekamp (NL)
Betriebsgesellschaft mbH is
een vennootschap naar
Duits recht (GmbH),
waarvan de “aandelen” in
handen zijn van de VVV
Nordhorn, de vereniging
cultuurcentrum Alte Weberei
en Dinkelland. Alte Weberei
is gevestigd in Nordhorn
(D).

Bestuurlijk belang

Financieel belang

gemeenteraadsverkiezingen
bepaalt welke partijen in de
EUREGIO-raad
vertegenwoordigd zijn. Het
inwonertal bepaalt het
aantal zetels per
deelnemende gemeente.
Dinkelland bezet 2 van de
41 Nederlandse zetels; één
collegelid van Lokaal
Dinkelland en één raadslid
van het CDA.

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

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

De gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten
hebben inmiddels een
besluit genomen tot
liquidatie. Per 1 januari
2013 bedroeg het aandeel
in de eenmalige
desintegratiekosten voor
onze gemeente :
€ 1.607.000 dat is ruim
€ 50.000 minder dan het
jaar ervoor.

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

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

Crematoria Twente / OostNederland B.V. keert
jaarlijks dividend uit aan
OLCT, die het dividend aan
de deelnemende
gemeenten uitkeert naar
rato van het aantal
crematies per deelnemende
gemeenten. De ontvangen
uitkering in 2013 bedroeg €
19.000.

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

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

De bijdrage is deels
gebaseerd op een vast
bedrag per inwoner en
deels op de afname van
producten. De bijdrage over
2013 bedroeg
€ 88.000.

De Alte Weberei is het
Cultuur- en
Toerismecentrum in
Nordhorn dat zich ten doel
stelt om
grensoverschrijdende
cultuur en toerisme verder
te ontwikkelen.
In de raad van 9 oktober
2012 is besloten om uit
“Kulturcentrum alte Weberei
Betriebsgesellschaft mbH’
te treden en de aandelen te
verkopen aan Nordhorn. In
het najaar van 2013 zal
door het bestuur van

Dinkelland wordt in de
vennootschapsvergadering
vertegenwoordigd door de
gevolmachtigd
portefeuillehouder
grensgebied.

Eind december 2013 is het
belang in de Alte Weberei
verkocht aan de Stadt
Nornhorn. Hiervoor is
€ 5.000 ontvangen.
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Naam Verbonden partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

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

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering van
Aandeelhouders.
vertegenwoordigd door een
gevolmachtigd raadslid.

Dinkelland bezit 463
aandelen (9,1%), waarop
jaarlijks dividend wordt
uitgekeerd. De uitkering aan
Dinkelland in 2013 bedroeg
€ 926.000.

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

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering van
Aandeelhouders.
vertegenwoordigd door
wethouder Steggink.

Dinkelland bezit 96.993
aandelen (0,06%), waarop
jaarlijks dividend wordt
uitgekeerd. De
dividenduitkering in 2013
bedroeg € 74.195.

N.v.t.

N.v.t.

De vordering (geldleningen)
van Dinkeland op Enexis
bedraagt € 550.795. (
2geldleningen). In 2012 is
Tranche A (1 geldlening)
volledig afgelost. In 2013 is
Tranche B ( 1 geldlening)
ad € 323.996 volledig
afgelost. Over Tranche B, C
en D is € 52.738 aan rente
en aflossingskosten
ontvangen.

N.v.t.

N.v.t.

De vordering (escrow) van
Dinkelland op Verkoop
Vennootschap B.V. bedroeg
€ 518.000. Door een
schikking is in 2011 een
bedrag van € 232.000
ontvangen. In 2015
ontvangen we € 260.000
min eventuele claims die
ondertussen worden
ingediend. Er is in 2013
€ 3.888 aan rente
ontvangen.

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

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering van
Aandeelhouders.
vertegenwoordigd door
wethouder Steggink.

Evenals het belang in
Enexis, neemt Dinkelland
voor 0,06% deel in Attero
Holding B.V. Er is in 2013
€ 4.859 aan dividend
ontvangen. In 2014 zal
Attero worden verkocht.

Nordhorn een beslissing
worden genomen.
Cogas
De aandelen van de
Naamloze Vennootschap
Cogas Holding zijn in
handen van 9 Overijsselse
gemeenten. Cogas is
gevestigd in Almelo

Enexis Holding N.V.
In 2009 is besloten om het
belang in de commerciële
activiteiten van Essent NV
te verkopen aan RWE en
om aandelen te gaan
houden in Enexis Holding
N.V. (voormalige Essent
Netwerk BV). De aandelen
van de naamloze
vennootschap Enexis
Holding zijn in handen van 6
provincies en 130
gemeenten. Enexis is
gevestigd in ’sHertogenbosch.
Vordering op Enexis B.V.
4-tal leningen van Essent
aan Enexis inzake de
verkoop van economische
eigendom van de gas- en
elektriciteitsnetten. Deze
lening (vordering) is niet
verkocht aan RWE, maar
overgedragen aan de
aandeelhouders.

Verkoop Vennootschap
B.V.
De verkopende
aandeelhouders hebben
een aantal garanties
gegeven aan RWE. Het
overgrote merendeel van
deze garanties is
overgedragen aan deze
deelneming.

Attero Holding N.V.
Afvalverwerkingsbedrijf
Essent Milieu heet sinds 1
januari 2010 Attero.
Provincies en gemeenten,
die ook de aandelen van
Essent in handen hadden,
blijven aandeelhouders.
Essent Milieu is in 2009
buiten de verkoop aan RWE
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Naam Verbonden partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

N.v.t.

Er is geen dividend
ontvangen.

N.v.t.

Er is geen dividend
ontvangen.

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

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

Dinkelland bezit 34.056
aandelen (4,2%). Twence
keert jaarlijks € 2,5 miljoen
+ 40% van de netto winst na
belasting als dividend uit.
Het extra dividend boven de
basisuitkering van € 2,5
miljoen is tot 2018 bestemd
voor de Agenda van
Twente. Er is in 2013
€ 99.156 aan winstuitkering
ontvangen.

Vitens is het grootste
drinkwaterbedrijf van
Nederland en verzorgt de
drinkwatervoorziening voor
5,4 miljoen mensen in de
provincies Flevoland,
Friesland, Gelderland,
Utrecht, Overijssel en een
aantal gemeenten in
Drenthe en Noord-Holland.
Dinkelland valt onder het
verzorgingsgebied van
Vitens.

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering van
Aandeelhouders.
vertegenwoordigd door
wethouder Steggink.

Dinkelland bezit 43.085
aandelen (0,858%), waarop
jaarlijks dividend wordt
uitgekeerd. De uitkering in
2013 bedroeg € 110.728.

gehouden. Het was de
producten voor hergebruik
bedoeling om de
en energieopwekking.
afvalverwerker aan een
andere partij te verkopen,
maar dit is niet gelukt omdat
er te weinig geld geboden
werd.
CBL Vennootschap B.V.
Deze vennootschap
vertegenwoordigt de
verkopende
aandeelhouders als
medebeheerder van het
Cross Border Lease (CBL)
Fonds. Dit fonds is een
bankrekening (escrow)
waarop een adequaat
bedrag aan voorziening
wordt aangehouden.

N.v.t.

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

Wadinko
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Naam Verbonden partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Financieel belang

De aandelen van de
Naamloze Vennootschap
Wadinko zijn in handen van
de provincie Overijssel en
24 gemeenten. Wadinko is
gevestigd in Zwolle.

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

Dinkelland wordt in de
Algemene vergadering van
Aandeelhouders.
vertegenwoordigd door
wethouder Steggink.

Dinkelland bezit 93
aandelen (3,893%), waarop
onregelmatig dividend wordt
uitgekeerd. In 2013 is
€ 46.500 aan dividend
ontvangen.

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

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

Dinkelland bezit 16.934
aandelen (0,03%), waarop
jaarlijks dividend wordt
uitgekeerd. De
dividenduitkering bedroeg
€ 25.232.

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

DinkellandWerkt!
Op 4 oktober jl. heeft DinkellandWerkt! haar deuren officieel geopend. Die opening is onder meer een
gevolg van het besluit van de raad uit 2012 om voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) een lokale uitvoeringsvariant vorm te geven. Daarbij is ook besloten de samenwerking in het
kader van de Wsw met Top-Craft BV te Oldenzaal (de GR WOT) te beëindigen. Doel was om
uiteindelijk te komen tot een nieuwe lokale uitvoeringsorganisatie. In deze organisatie worden de
uitvoeringstaken van de gemeente verzelfstandigd én uitvoeringstaken gericht op
arbeidsmarktparticipatie van Wsw’ers, Wwb’ers en (op termijn) Wajongers opgenomen. In maart 2013
heeft de gemeenteraad van Dinkelland ingestemd met de structuur en bedrijfsvoering van
DinkellandWerkt! DinkellandWerkt! bestaat uit een stichting en een coöperatie. De stichting heeft een
raad van bestuur en een raad van toezicht, waarvan laatstgenoemde uitsluitend uit leden van het
college van burgemeester en wethouders kan bestaan. De stichting heeft tot doel:
1. Het exclusief ten behoeve van de gemeente Dinkelland (doen) uitvoeren van de Wsw en de
Wwb.
2. Het ter beschikking stellen van medewerkers vanuit de Wsw en de Wwb, waarbij de
werkzaamheden vanuit de Wsw kunnen worden gecategoriseerd in:
a. detachering/begeleid werken;
b. beschut werken;
c. groen.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door overeenkomsten aan te gaan met de
gemeente Dinkelland (detachering/begeleid werken, beschut werken en groen), de coöperatie
(detachering/begeleid werken) en zorginstellingen/leerbedrijven (beschut werken). De rijksgelden die
de gemeente voor de uitvoering van de Wsw/Wwb ontvangt komen ten goede van de stichting.
Zoals gezegd is naast de stichting tevens een coöperatie met de naam DinkellandWerkt! opgericht.
De coöperatie heeft tot doel arbeidskrachten bij haar leden ter beschikking te stellen. De leden van de
coöperatie zijn dan ook ondernemers/organisaties die medewerkers binnen de doelgroep in kunnen
zetten. De coöperatie heeft een bestuur en een algemene vergadering. Zolang de gemeente lid is
van de coöperatie heeft zij het recht om één bestuurder ter benoeming aan de algemene vergadering
voor te dragen. Naast baten uit het ter beschikking stellen van personeel ontvangt de coöperatie
baten uit contributie van haar leden en uitvoeringsvergoedingen.
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2.2.7. Grondbeleid
Algemeen
Volgens het CBS is de bouwsector in 2012 de zwaarst getroffen bedrijfstak door de crisis.
Met name stagnerende grondverkopen als gevolg van onzekerheid in de markt, terughoudendheid
van financiële instellingen om kredieten te verstrekken, de arbeidsmarktsituatie en forse bezuinigingen
van de overheid hebben gevolgen voor de gemeentelijke grondexploitatie.
Economen zijn het in zoverre eens dat herstel nog niet op korte termijn wordt verwacht. Het
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) schrijft dat economisch herstel in de woningmarkt voor 2015
niet wordt verwacht. In 2013 is een lichte verbetering, door een toenemende belangstelling voor
woningbouwkavels, in deze omstandigheden waargenomen.
Dit betekent dat het risico van financiële tegenvallers nog steeds aanwezig blijft. Daarom zal de
gemeente hier tijdig en adequaat op blijven reageren. Door continue de vinger aan de pols te houden
en financieel en juridisch bij te sturen daar waar mogelijk is wordt getracht om het grondbedrijf voor de
langere termijn financieel gezond te houden.
Grondbeleid
In 2011 is de nota grondbeleid door de raad vastgesteld.
Verschillende ontwikkelingen hebben hier aan ten grondslag gelegen:
 Voor het grondbeleid relevante wet- en regelgeving is gewijzigd. Met name van belang zijn de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening met daarin de grondexploitatiewet en de recente jurisprudentie
rondom het aanbestedingsrecht.
 De provincie Overijssel heeft op 1 juli 2009 een omgevingsvisie en omgevingsverordening
vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn dat Dinkelland alleen nog mag bouwen voor lokale
(eigen) behoefte en dat een verschuiving dient plaats te vinden naar binnenstedelijke
ontwikkelingen.
 In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt over
het aantal woningen dat Dinkelland tot 2015 mag realiseren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt
over het aantal hectares waarop Dinkelland bedrijventerrein mag realiseren tot 2015.
De prestatieafspraken wonen zijn inmiddels met 1 jaar verlengd tot eind 2015.
 Sociaal maatschappelijke en demografische ontwikkelingen worden betrokken bij het beleid.
Naar verwachting zal in 2014 een nieuwe nota grondbeleid, daar waar mogelijk geharmoniseerd met
Tubbergen, ter vaststelling worden aangeboden.
De complexen in 2013
A. Complexen nog niet in exploitatie
Deze lijst omvat de complexen waarvoor de raad nog geen grondexploitatie heeft vastgesteld.
Het betreft toekomstige bouwlocaties voor woningbouw en bedrijventerreinen (Euro Eiland, Rossum
Noord en Drosteweg Saasveld) en het verzamelcomplex ruilgronden.
B. Complexen in exploitatie
Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de Raad een grondexploitatie heeft
vastgesteld.
De gerealiseerde kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op grondaankopen (Brookhuis en ’t
Spikkert), investeringen bouw- en woonrijp maken, plankosten en rentelasten.
De gerealiseerde opbrengsten hebben betrekking op de verkoop van woningbouwkavels (Pierik,
Brookhuis en Noord Deurningen).
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Winst- en verliesnemingen
Het totale gerealiseerde resultaat (van de winst- en verliesnemingen) in 2013 bedraagt € 200.000
(nadelig) en komt voort uit de volgende complexen:
Pierik winstneming van € 500.000
De Schil verliesneming van € 100.000
Spikkert verliesneming van € 600.000
Bouwgrondverkopen
Voor 2013 was 10.656 m2 bouwgrond voor woningbouwkavels begroot te verkopen. Uiteindelijk is
4.711 m2 verkocht. Voor bedrijfskavels was 5.164 m2 bouwgrond begroot en uiteindelijk is 0 m2
verkocht.
 Pierik
 In 2013 is 2.243 m2 bouwgrond (8 bouwkavels) verkocht van de 2.800 m2 welke was
geprognosticeerd. Dit betekent dat vanaf 1-1-2014 nog ruim 2,5 hectare bouwgrond vrij
beschikbaar is.
 Brookhuis
 In het Brookhuis is 2.922 m2 bouwgrond (6 bouwkavels aan een aannemer) verkocht.
Verwacht was dat ook nog een aantal kavels voor vrijstaande woningen zouden worden
verkocht. Er is nog ruim 3 hectare bouwgrond beschikbaar.
 Noord Deurningen fase III
 In Noord Deurningen is een bouwkavel van 686 m2 verkocht in plaats van de geraamde 1.000
m2 (2 bouwkavels).
• Reestman, De Schil en Kraakenhof
 Voor deze plannen was geraamd om in 2013 1 bouwkavel te verkopen.

Bouwkavelverkopen woningbouw in 2013
3.500
3.000

Oppervlaktes in m2

2.500
2.000
1.500
1.000
500
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Brookhuis
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Woningbouwverkopen 2009-2013

25

Aantallen bouwkavels

20

15

2009
10

5

2010

2010

2011

2011

20122013
2013
2012

2009
2011

2013

0
Pierik

Brookhuis

Reestman

Tilligte

N Deurningen

Voor een prognose voor de komende jaren zie bijlage 2.
Toelichting op de complexen
Ruilgronden
Door de verkoop van een perceel grond aan De Knik en een perceel aan de Everwijnstraat is de
boekwaarde fors verminderd. Omdat de marktwaarde van de diverse percelen grond hoger is dan de
boekwaarde van € 3,= per m2 loopt de gemeente hier geen financieel risico.
Pierik:
Door de splitsing van dit complex in combinatie met de verkoopopbrengsten kan hier een winstneming
worden gedaan van € 500.000 De verwachting is dat bij continuerende verkopen de komende jaren
nog winsten kunnen worden genomen.
Brookhuis
Door de afwikkeling van de transactie met Kamphuis is de boekwaarde zoals verwacht fors gestegen.
In 2013 is met een ontwikkelaar een overeenkomst gesloten voor de verkoop van 38 bouwkavels
verspreid over de komende jaren. De verwachting is dat het complex financieel sluitend zal blijven.
Deurninger Esch
Dit complex wacht nog op goedkeuring van het bestemmingsplan. Door de toenemende belangstelling
voor bouwkavels is de verwachting dat dit complex financieel sluitend zal blijven.
De Schil
In de huidige markt is het moeizaam om de nog 3 beschikbare woonwerkkavels te verkopen.
Daardoor lopen de renteverliezen verder op. Een verliesneming van € 100.000 is noodzakelijk.
Door een intensivering van de marketing is inmiddels wel belangstelling voor de kavels getoond.
Diezelkamp
Begin 2014 is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar in verband met het afkopen van de
vermeende bouwclaim. De verwachting is dat de bouwkavels in begin 2014 in de verkoop komen.
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Rossum Noord
Dit complex wacht nog op goedkeuring van het bestemmingsplan, gepland medio 2014. De eerste
bouwkavelverkopen worden niet voor 2015 verwacht.
Kraakenhof Lattrop:
Naar verwachting zal de verkoop in 2014 van start gaan.
Spikkert
Het eerste deelplan (17 bouwkavels) is in de verkoop. De verkaveling voor het tweede deel is
aangepast. Door een toegenomen belangstelling voor kleinere kavels, meer rijenwoningen en twee
onder één kapwoningen, is de hoeveelheid bouwgrond bij een gelijkblijvend woningbouwaantal van
110 woningen (is een provinciale eis) minder geworden. De afname van de hoeveelheid bouwgrond
(ruim 2.500 m2) leidt tot een verliesneming van € 600.000 Het afzetrisico van de bouwkavels, meer
marktgericht, is daardoor afgenomen. Echter de grond welke voorlopig nog geen bouwbestemming
krijgt behoud wel een toekomstige ontwikkelpotentie.
Commanderie
Tegen het bestemmingsplan loopt nog een procedure bij de Raad van State. De verwachting is dat in
2014 goedkeuring wordt verleend en nog gestart kan worden met bouwrijp maken.
Binnen de financieel sluitende grondexploitatie zijn nog sturingsmogelijkheden om de kosten en
opbrengsten in balans te houden. Indien en daar waar noodzakelijk zal tijdig financieel worden
bijgestuurd.
Reestman, Noord Deurningen derde fase en Tilligte West
Omdat deze complexen een lage boekwaarde hebben zullen we hier geen financieel risico lopen.
Sportzaal Rossum
Dit complex kan worden afgesloten omdat nagenoeg alle werkzaamheden zijn afgerond. Het positieve
saldo van € 29.750 dient nog ingezet te worden om de laatste kosten van woonrijp maken te kunnen
dekken.
De Mors IV
Vanwege de hoge boekwaarde in combinatie met stagnerende grondverkopen blijft het financiële
risico aan de hoge kant. Om de grondexploitatie sluitend te houden is een geplande verkoop van
20.000 m2 van cruciaal belang.
Echelpoel III
Om deze grondexploitatie financieel sluitend te houden is het noodzakelijk om de geplande verkoop
van 7.000 m2 bouwgrond ook daadwerkelijk in 2014 te gaan verkopen.
Sombeek IV
Naar verwachting zal het bestemmingsplan in 2014 worden vastgesteld en bouwrijp gemaakt. De
eerste grondopbrengsten worden in 2015 verwacht.
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Financiële situatie Grondbedrijf
De totale boekwaarde van alle complexen is in 2013 (na winst- en verliesneming) toegenomen van
€ 14,9 miljoen naar € 18,3 miljoen. Van deze boekwaarde heeft circa € 17,3 miljoen betrekking op in
exploitatie genomen complexen. De nog niet in exploitatie genomen complexen hebben een
boekwaarde van circa € 1,0 miljoen.
De totale investeringen in 2013 waren € 7,6 miljoen. Voor een groot deel waren deze toe te schrijven
aan afrondende aankopen in de complexen Brookhuis, ’t Spikkert, Commanderie en Sportzaal
Rossum, bouw- en woonrijp maken, plankosten en financieringslasten.
De totale opbrengsten waren circa € 4,2 miljoen waarvan ruim € 2,1 miljoen aan grondverkopen, € 1,6
miljoen als verrekening tbv Sportzaal Rossum en € 0,2 miljoen (saldo van winst- en verliesnemingen)
als nettobijdrage uit de reserve grondexploitaties.
De toename van de boekwaarde is per saldo in hoofdzaak veroorzaakt door de afwikkeling van een
aankooptransactie in het Brookhuis (€ 2,4 miljoen) en Sportzaal Rossum (€ 1,5 miljoen), bouwrijp
maken o.a. in Echelpoel III en voor het overige renteverliezen.
Alle vastgestelde grondexploitaties zijn opnieuw herzien en geactualiseerd. Dit betekent dat de
boekwaarde zoals deze is opgenomen in de financiële administratie van de gemeente is verantwoord.
De nog te realiseren kosten en opbrengsten zijn opnieuw begroot. Daarnaast zijn de grondprijzen uit
de Grondprijsbrief 2014 verwerkt. Dit heeft nauwelijks gevolgen gehad voor de exploitatieresultaten.
De fasering van de woningbouwopbrengsten, is ondanks enig marktoptimisme, op basis van het
voorzichtigheidsprincipe gelijk gehouden met 2013. Hoewel er enig optimisme in de markt is waar te
nemen staat het grondbedrijf de komende jaren nog steeds voor een taakstelling om een aanzienlijke
hoeveelheid bouwkavels te verkopen.
Door goede verkoopresultaten in combinatie met een negatieve boekwaarde (is een winstsaldo) kan
in het complex Pierik een winstneming van € 500.000 worden gedaan.
In complex De Schil Rossum zijn de renteverliezen verder opgelopen doordat de bouwkavels nog niet
zijn verkocht. Er zijn nog steeds 3 woonwerkkavels en 1 woonkavel beschikbaar. Om een reële
uitgifteprognose te hanteren, van 1 bouwkavel per jaar, leidt dit tot renteverliezen. Ondanks dat er
belangstelling voor de bouwkavels wordt getoond wordt voorgesteld om een verliesneming te doen
van € 100.000.
De verkavelingstekening voor ‘t Spikkert is als gevolg van de veranderende marktomstandigheden,
van meer vraag naar kleinere kavels, aangepast. Bij het vaste gegeven (van de Provincie) van een
maximale bouwcapaciteit van 110 woningen heeft dit geresulteerd in afname van ongeveer 2.500 m2
bouwgrond. Dit levert een opbrengstenderving op van ruim € 500.000. Verwerkt in de grondexploitatie,
vermeerderd met rente over de looptijd, veroorzaakt dit een verlies van € 600.000. De gronden welke
(voorlopig) nog niet voor woningbouw kunnen worden bestemd behouden de woningbouwpotentie.
Uiteindelijk neemt door de meer marktconforme benadering het afzetrisico van de bouwkavels af.
Risicoprofiel
De uitgiftescenario’s van de grondexploitaties zijn voorzichtig geraamd.
De combinatie van de hoge boekwaarde en nog uitblijvende verkoopresultaten voor de
bedrijventerreinen in 2012 en 2013 dient rekening te worden gehouden dat de gemeente financiële
risico’s loopt bij de bedrijventerreinen De Mors IV en Echelpoel III. Bij uitblijvende verkopen zal dit tot
verliesnemingen gaan leiden. Daarom zal in 2014 een nog actievere marktbenadering worden
toegepast met als doel het verlagen van de boekwaardes van de bedrijventerreinen.
Bij de woningbouwcomplexen Deurninger Esch, Rossum Noord, ’t Spikkert en Commanderie is het
afzetrisico hoger dan die van de andere woningbouwcomplexen.
Voor deze complexen dienen nog bestemmingsplannen te worden vastgesteld alvorens de relatief
hoge boekwaarde kan gaan afnemen als gevolg van bouwgrondverkopen. Deze grondexploitaties
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bieden weinig tot geen mogelijkheden om tegenvallers (o.a. grondprijsverlagingen, vertragingen etc.)
op te kunnen vangen.
Door een aantal verkooptransacties ten gunste van het complex Ruilgronden is deze boekwaarde
gedaald. De verwachting is dat door het afstoten van overtollige ruilgronden deze boekwaarde
(ongeveer € 3,= per m2) verder naar beneden zal gaan en dat de gemeente hierin nauwelijks
financieel risico loopt.
De complexen Pierik, Diezelkamp, Noord Deurningen fase III en Tilligte West kunnen de komende
jaren, in verband met de lage en/of negatieve boekwaarde, na grondverkopen winstnemingen laten
zien.
Er zal naar worden gestreefd om eventuele toekomstige verliesnemingen op te kunnen vangen door
winstnemingen. Mocht dit eventueel onverhoopt niet in balans zijn is immers een reserve
grondexploitatie van voorlopig voldoende omvang voorhanden.
Reserve grondexploitatie (zie bijlage 3)
In 2013 heeft voor een bedrag van € 700.000 aan verliesnemingen plaatsgevonden ten laste van de
reserve grondexploitatie.
Dit wordt deels goed gemaakt door een bedrag van € 500.000 aan een winstneming uit het Pierik.
Daarnaast is in 2013 € 1,21 miljoen aan de reserve toegevoegd conform de jaarstukken 2012 uit de
Raad van 28 mei 2013. Tevens is het saldo (€ 449.047) van de reserve bovenwijkse voorzieningen
conform de jaarstukken 2012 toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.
Door een rentetoevoeging, een onttrekking ten gunste van reserve majeure projecten wordt de
reserve grondexploitatie uiteindelijk positief beïnvloed met een bedrag van € 1,3 miljoen.
Daardoor komt de reserve grondexploitatie per 31-12-2013 uit op € 2,3 miljoen.
Vooralsnog wordt deze omvang als voldoende beschouwd om eventuele toekomstige verliezen mee
op te kunnen vangen. Hierbij worden eventuele winstnemingen vooralsnog, om het
voorzichtigheidsprincipe, buiten beschouwing gelaten.
Risicoprofiel grondexploitaties (zie bijlage 4)
Conform de jaarstukken 2012 is een bedrag van € 250.000 toegevoegd aan de reserve majeure
projecten en € 449.046 aan de reserve grondexploitatie.
Tevens zijn vanuit de grondexploitaties vanaf 1-1-2013 geen afdrachten meer aan de reserve
bovenwijkse voorzieningen van € 5 per m2 bouwgrond opgenomen.
Samengevat
Als gevolg van de licht verbeterende marktomstandigheden is de gemeente erin geslaagd om in 2013
5.815 m2 bouwgrond in de complexen Pierik (8 bouwkavels), Brookhuis (6 bouwkavels) en Noord
Deurningen (1 bouwkavel) te verkopen.
Daardoor kan in het complex Pierik een winst van € 5 ton worden genomen.
Door het afwikkelen van een aantal grondaankopen in de complexen Brookhuis en ‘t Spikkert zijn
deze boekwaardes zoals verwacht fors toegenomen.
Door het aanpassen van het woningbouwaanbod in ’t Spikkert dient er een verlies te worden genomen
van € 6 ton. Daarmee wordt gestreefd naar een toekomstige snelle bouwkavelverkoop die beter bij de
marktomstandigheden en het risicoprofiel van de gemeente zal gaan passen.
Om een financieel gezond grondbedrijf voor de langere termijn te kunnen waarborgen zullen we in de
huidige markt de risico’s extra goed blijven verkennen. Daarom dient het afzetrisico van de
bouwkavels in ’t Spikkert te worden beperkt en dit leidt derhalve tot een verliesneming.
Hier is in de reserve grondexploitatie rekening meegehouden.
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Wel willen wij u erop blijven duiden dat ondanks licht verbeterende marktomstandigheden en onze
toenemende activiteiten in de moeilijke markt tot gevolg hebben dat de risico’s die in het grondbedrijf
zitten onveranderd blijven.
De grondexploitaties blijven kwetsbaar voor grondprijsdalingen en wijzigingen in de uitgiftetempo’s.
Wij blijven de ontwikkelingen binnen het grondbedrijf grondig en frequent monitoren en u hiervan bij
onverwachte ontwikkelingen tijdig op de hoogte stellen.
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Bijlage 1 Overzicht complexen waarvoor een grondexploitatie heeft vastgesteld

Boekw aarde
Bestemmingsplannen

Mutaties in het jaar 2013
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2. Plan Pierik II fase II
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1.591 m2
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-246
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5.044
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3. Plan De Mors IV
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2.636

5.321
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4. Plan Brookhuis
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655

3.305

2.527

6.234
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30.490 m2

5. Plan Reestman

-114

49

-65

65

387

387

1.936 m2

6. Plan Echelpoel III

1.236

732

1.968

930

3.219

321

35.771 m2

7. Plan Deurninger Es

1.686

155

1.841

2.210

4.181

130

16.931 m2

8. Plan De Schil
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49

379
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18

4.410 m2

9. Plan Diezelkamp
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-7

-161
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1.023
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10. Plan Sombeek IV
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11. Plan Rossum Noord
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12. Plan Kraakenhof
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11
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7.993

1.600
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16. Plan Noord-Deurningen III
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17. Plan Tilligte West
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57
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873
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16.967
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14. Plan Sportzaal Rossum
15. Plan Commanderie
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315
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111
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0
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Bijlage 2 Prognose van de te verkopen kavels voor de komende jaren
Complex
Verkocht in 2013
't Pierik
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bijlage II
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Bijlage 3 Reserve grondexploitatie

Reserve grondexploitaties algemeen

bijlage 3

saldo

Stand per 1 januari 2013

inkomsten

uitgaven

stand

€ 1.043.682

Algemeen:
Rente 2%
Onttrekking tbv reserve majeure projecten
Subtotaal

€
€

143.074

20.874
20.874

€
€

€
449.046
€ 1.210.000
€ 1.659.046

€
€
€

€

122.200
122.200

€
€

1.064.556
942.356

€
€

1.391.402
2.601.402

€
€
€

3.101.402
3.001.402
2.401.402

Jaarrekening 2013
Algemeen
Storting vanuit reserve bovenwijkse voorzieningen
Storting vanuit algemene reserve (cogas gelden)
Subtotaal

€ 1.659.046

Winst- en verliesnemingen:
Winstneming complex 17 Pierik
Verliesneming complex 30 De Schil Rossum
Verliesneming complex 49 't Spikkert
Subtotaal

€

Af te sluiten complexen:
Complex 52 Sportzaal Rossum
Subtotaal

€

29.750

€

€

51.634

€

€

200.000- €

-

500.000
€
€
€

100.000
600.000
700.000

€
€

29.750
29.750

€

2.371.652

-

€
€

51.634
51.634

€

2.320.018

-

€

903.584

500.000

Verrekeningen:
Complex 15 Afgewikkelde complexen

Subtotalen

€ 1.276.336

€ 2.179.920

Stand per 31 december 2013

€ 2.320.018

reserve grondexploitaties algemeen
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Bijlage 4 Risicoprofiel grondexploitaties

Grondexploitaties
Omschrijving

1

Bedrag

Vertraging in de kaveluitgifte bedrijventerreinen van 1 jaar waardoor renteverlies ontstaat.
Boekwaarde 5 miljoen en 5% rente
Vertraging in de kaveluitgifte woningbouwterreinen van 1 jaar waardoor renteverlies ontstaat.
Boekwaarde 13 miljoen en 5% rente

2

Tegenvallers en onvoorziene uitgaven binnen de investeringen.
O.a. bodemsanering, kabels en leidingen etc.

3

Inkomstenderving (465.000) nog te verhalen opbrengsten Bornsestraat 9

4

Risico van verhaalbaarheid van exploitatiebijdrages in gesloten exploitatieovereenkomsten.
Ivm de economische omstandigheden en de betrouwbaarheid van exploitanten.

5

Eenmalige verlaging van grondprijzen.
Bedrijfskavels 135.000m2 x € 10,=
Woningbouwkavels 200.000 m2 x € 10,=

Kans

Risico

250.000

60%

150.000

650.000

40%

260.000

2.000.000

10%

200.000

250.000

40%

100.000

1.000.000

50%

500.000

1.350.000
2.000.000

10%
10%

135.000
200.000

1.545.000

Veiligheidsmarge op risico's
Stand reserve grondexploitatie
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2.2.8. Demografische ontwikkelingen
Bevolkingsdaling speelt in Nederland op grote schaal, waarbij daadwerkelijke demografische krimp
vooral zichtbaar is in een aantal grensregio’s.
De verwachting is dat in 2040 bijna de helft van de gemeenten een lager inwonertal heeft dan nu.
Tegelijkertijd doen zich processen voor van urbanisatie, vergrijzing en ontgroening. Deze combinatie
van demografische factoren heeft grote consequenties voor verschillende sectoren van het
maatschappelijk leven. Het treft onder meer de vastgoedmarkt, de werkgelegenheid, de
voorzieningenstructuur (onderwijs, zorg en commerciële voorzieningen) en het sociale en culturele
leven in steden en dorpen.
De demografische samenstelling van Dinkelland is al langer onderwerp van gesprek. In het kort komt
het erop neer dat er een aantal trends zichtbaar zijn. De eerste is een krimp van de totale bevolking
als gevolg van een sterfteoverschot. Dit levert op de langere termijn een bevolkingsdaling op. Een
andere trend welke zichtbaar is, is de opbouw van de bevolking. De gemiddelde leeftijd van de
Dinkellandse populatie verhoogt, ook wel vergrijzing genoemd. Ook is er sprake van een minder
jongeren, ontgroening genoemd. Verder is er door meerdere oorzaken sprake van een toename van
het aantal kleine huishoudens, de zogeheten gezinsverdunning. Die gezinsverdunning zet zich nog
een aantal jaren door.
Deze combinatie van demografische factoren heeft grote consequenties voor verschillende sectoren
van het maatschappelijk leven. Het treft onder meer de vastgoedmarkt, de werkgelegenheid, de
voorzieningenstructuur (onderwijs, zorg en commerciële voorzieningen) en het sociale en culturele
leven.
Al met al redenen om deze ontwikkelingen nauwkeurig te volgen en deze beelden als uitgangspunt te
gebruiken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid.
Aanpak
De demografische realiteit staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een complex geheel van
economische, sociale, politieke en financiële ontwikkelingen. Dergelijke ontwikkelingen grijpen in
elkaar en kunnen niet los van elkaar worden beschouwd. Bovendien zijn de demografische trends op
zichzelf niet of nauwelijks beïnvloedbaar. In dat licht is het verstandig om niet te proberen deze trends
te willen keren, maar om goed te kunnen inschatten wat de concrete gevolgen ervan zijn voor de
gemeente, haar inwoners en de voorzieningen. Met deze kennis kan zinvol beleid worden gemaakt,
dat binnen de reikwijdte en invloedssfeer van de gemeente ligt.
Specifiek gaat het daarbij om onderwijs, werken, wonen alsmede zorg en welzijn.
Zo is ten aanzien van de onderwijshuisvesting een basis gelegd met het rapport “Samen scholen
2030”.
Binnen het domein Maatschappelijke Effecten van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen gaat de demografische ontwikkeling een wezenlijk onderdeel vormen van de verschillende
programma’s. Bewust niet als afzonderlijk programma maar als verbindend element tussen de
verschillende thema’s, waaraan binnen de verschillende programma’s wordt gewerkt
Juist vanwege de sociaal-maatschappelijke impact vormen demografische ontwikkelingen de
verbindende schakel tussen de verschillende programma’s.
De programma’s zullen dan ook expliciet worden beoordeeld op de mate waarin (actuele)
demografische ontwikkelingen zijn betrokken.
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3 JAARREKENING
3.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
De in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in euro’s (€ 1).
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin het
dividend betaalbaar gesteld wordt (besluit tot toekenning van het dividend door de AvA).
Balans
Immateriële vaste activa
Leningen en disagio
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken
geldlening.
Materiële vaste activa met economisch nut
In erfpacht uitgegeven gronden.
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs.
Overige investeringen met economisch nut.
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden in het eerste jaar na
ingebruikname lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden
met een eventuele restwaarde. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het
resultaat van het boekjaar.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de
waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van
de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden
teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken en geschieden onafhankelijk van het resultaat
van het boekjaar.
Voor 2011 en volgende jaren zijn de kosten van onderwijshuisvesting doorgerekend volgens het
rapport “Samen Scholen”. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er afschrijving op de gebouwen zal
plaatsvinden tot een restwaarde, de kostprijsdekkende grondwaarde op basis van € 90 per m2.

Jaarstukken 2013 gemeente Dinkelland definitief 05-06-2014

Pagina 77

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige vaste activa waaronder:
Inventarissen
Automatisering

Afschrijvingstermijn
n.v.t.
40
40
5-10
15

5
3-5

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Met betrekking tot investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden de
volgende termijnen toegepast:
Investeringen openbare ruimte (uitsluitend maatschappelijk nut)
Wegen
Bruggen
Tunnels

Afschrijvingstermijn
20-25
25
40

Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
nominale waarde.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen) zijn
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsrijs zal afwaardering tot marktwaarde
plaatsvinden. Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte
bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de
periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde
voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
Vlottende activa: voorraden
De voorraden goederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De nog niet in
exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, danwel lagere
marktwaarde. Op de boekwaarde van deze bouwgronden wordt rente bijgeschreven. De overige
grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die
zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs
en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden
afgewaardeerd naar marktwaarde. De als “onderhanden werk” opgenomen bouwgronden in
exploitatie zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs
omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals
grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in
de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Indien de marktwaarde lager is dan de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, worden voorraden tegen lagere marktwaarde gewaardeerd. Het
treffen van een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige
verlies.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate
van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is
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worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering
gebracht. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien
de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden
incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en
machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De pensioenen ten behoeve van de wethouders zijn echter op de actuariële
waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vorderingen en overlopende passiva
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor
verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.
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3.2

Resultaatbepaling en –bestemming

De jaarrekening 2013 sluit met een nadelig resultaat van € 528.000. Dit is het resultaat dat met de
normale bedrijfsvoering is gerealiseerd en waarbij rekening is gehouden met de mutaties in de
reserves. Het BBV gaat uit van het stelsel van lasten en baten, wat betekent dat uitsluitend
daadwerkelijke lasten en baten op het betreffende dienstjaar kunnen worden verantwoord.

Het rekeningresultaat is als volgt opgebouwd:

Omschrijving
Resultaat voor bestemming
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaat na bestemming

Bedragen x € 1.000
-4.463
-10.382
14.317
-528

Het werkelijk resultaat 2013 is € 541.000 nadeliger dan het begrotingssaldo van € 13.000 (zie
hoofdstuk 3.3 Programmarekening). Dit verschil wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard:
Verklaring op hoofdlijnen t.o.v. begroting (verschillen > € 100.000) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving afwijking
Lagere leges WABO
Verhuur onroerende zaken
WMO (hulp bij huishoudens, vervoers-, woon- en rolstoelenvoorzieningen
Zuinig op sport/privatisering
Afboeking rente Klooster
Kostenplaatsen
Overige
Totaal
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1
3
4
4
AD
AD
alle

Bedrag (€)
-419
108
658
-188
-445
-461
219
-528
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Budgetoverheveling
In 2013 zijn budgetten niet of niet volledig benut. Deze budgetten vallen in principe vrij ten gunste van
het resultaat. Er hebben zich echter situaties voorgedaan waarbij het redelijk is om deze budgetten
over te hevelen naar het volgende dienstjaar. Met toepassing van de Regeling Spelregels
Budgetoverheveling zijn de volgende budgetten conform B&W besluit van 18 maart 2014
overgeheveld en maken deel uit van het rekeningresultaat.
Technische infrastructuur raadszaal t.b.v. papierloos werken
Instellen jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
Uitvoeringskosten inburgering
Uitvoeringswerkzaamheden pad t.h.v. ijsbaan Weerselo
Werkzaamheden duiker P. Gloerichstraat Deurningen
Digitalisering Welstandsnota
Afhandeling detailhandelsvisie
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000
8.985
39.200
6.246
21.066
16.815
16.558
12.560
131.430

Aanpassen technische infrastructuur raadszaal t.b.v. papierloos werken
Vanuit het najaarsbericht 2013 is er € 10.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor aanpassen
technische infrastructuur raadszaal ten behoeve van het papierloos werken. Deze aanpassingen zijn
nog niet geweest, omdat men nog in onderhandeling is met de leverancier over de kwaliteit van het tot
nu toe geleverde werk inzake de digitale ontsluiting. Nadat hierover meer duidelijkheid bestaat kan
pas worden gestart met de bovengenoemde aanpassingen voor het papierloos werken.
Voorgesteld wordt het budget van € 10.000 over te hevelen naar 2014.
Instellen jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds (motie VVD/PvdA)
In de in 2013 aangenomen motie van VVD/PvdA is aangegeven dat het bedrag van € 8.985 voor
intensivering armoede beleid ingezet moet worden voor Jeugdsportfonds c.q. Jeugdcultuurfonds.
Begin 2014 is hierover een collegevoorstel geweest waarbij besloten is om in te stemmen met het
instellen van een jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. Hierdoor wordt gevolg gegeven aan de
aangenomen motie van uw raad.
Om deze redenen wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2014.
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
In 2012 is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de transities. Jeugdzorg maakt daar
onderdeel van uit. Begin 2014 zijn de transities nog niet geheel doorgevoerd. In grote lijn is wel
duidelijk welke richting wordt gekozen, maar de daadwerkelijke invulling moet nog op veel vlakken
geregeld worden. Het incidentele budget dat in 2013 beschikbaar was voor de invoeringskosten
inzake de jeugdzorg is niet volledig benut, omdat deze invoering nog steeds gaande is.
Voorgesteld wordt om het niet bestede incidentele budget over te hevelen naar 2014 om de invoering
te kunnen completeren.
Uitvoeringskosten inburgering vanuit decembercirculaire 2013
In de december circulaire 2013 van de algemene uitkering is een incidenteel budget toegekend voor
uitvoeringkosten inburgering. Zoals de naam van de circulaire al aangeeft , is deze informatie en de
daarbij behorende gelden pas in december 2013 aan de gemeenten kenbaar gemaakt. Hierdoor is
geen mogelijkheid meer geweest om aan de gelden ook daadwerkelijk in 2013 de bedoelde
bestedingsrichting te geven.
Voorgesteld wordt dit incidentele budget over te hevelen naar 2014 om zodoende de door het rijk
beschikbaar gestelde middelen in te zetten voor de desbetreffende bestedingsdoelen.
Uitvoeringswerkzaamheden pad ter hoogte van de ijsbaan Weerselo
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Tijdens de procedure van de watervergunning en het bestemmingsplan zijn er bezwaren ingediend
door omwonenden. In verband daarmee is de uitvoering opgeschort in afwachting van de afhandeling
van de bezwaren. Afhankelijk daarvan wordt de uitvoering opgestart in 2014.
Voorgesteld wordt het hiermee samenhangende budget van 2013 mee te nemen naar 2014, zodat in
2014 de uitvoeringswerkzaamheden alsnog afgerond kunnen worden.
Werkzaamheden duiker Pastoor Gloerichstraat in Deurningen
Het project wordt in samenwerking met het waterschap uitgevoerd. De uitvoering is opgeschort naar
e
het 2 kwartaal van 2014 vanwege de benodigde voorbereiding door het waterschap en de
weersomstandigheden. De werkzaamheden kunnen namelijk niet in de natte winterperiode worden
uitgevoerd.
Voorgesteld wordt het hiermee samenhangende budget van 2013 mee te nemen naar 2014, zodat na
de winter in 2014 de werkzaamheden alsnog uitgevoerd kunnen worden.
Digitalisering Welstandsnota/KIGO
Het project betreft het opstellen van een gezamenlijke welstandsnota en kadernota KiGO voor de
gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Doel is om de ruimtelijke kwaliteit voor zowel de bebouwde als
onbebouwde omgeving te waarborgen. Dit betekent voor de welstandsnota een omslag in het proces.
Een van de belangrijkste wijzigingen is het van de achterkant toetsen naar de voorkant inspireren
(begeleiden).
De welstandsnota en KiGO worden in nauwe samenwerking door een adviesbureau opgesteld. Het
gehele project bestaat uit drie fasen. Fase 1, het inventariseren en analyseren van de bestaande
kenmerken van de gebieden, is in 2012 afgerond. Fase 2 en 3 worden in 2013 uitgewerkt en
betreffen het bepalen van ambities en ontwikkelingsrichtingen per deelgebied en het opstellen van de
welstandsnota en kadernota.
De kadernota KIGO is eind 2013 vastgesteld. De daadwerkelijke digitalisatie vindt in 2014 plaats.
Voorgesteld wordt om het hiervoor beschikbaar gestelde budget over te hevelen naar 2014.
Afhandeling detailhandelsvisie
De detailhandelsvisie vindt haar definitieve afhandeling in 2014. Hiermee wordt samen met de
gemeente Tubbergen opgetrokken.
Voorgesteld wordt het hiervoor beschikbaar gestelde budget mee te nemen naar 2014.
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3.3

Programmarekening

Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.
Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2013
van de Commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door
de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct
gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij openeinde regelingen.
In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de
lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde
beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de
programmarekening. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de
jaarrekening.

Programmarekening 2013
Programmarekening 2013

Ont-werp
baten

Begro-ting
lasten

14.251
3.181
4.840
4.222
5.408
75
431
32.408

16.330
5.480
6.076
19.589
9.412
3.924
4.383
65.194

-2.079
-2.299
-1.236
-15.367
-4.004
-3.849
-3.952
-32.786

10.446
1.897
5.841
5.718
6.383
635
415
31.335

6.268
20.039
0
2.163
1.170
29.640

0
0
0
201
337
538

6.268
20.039
0
1.962
833
29.102

0
0

40
40

Resultaat voor bestemming
c. Mutaties reserves
1. Mutaties reserves
Sub-totaal

62.048

Resultaat na bestemming

( Bedragen x € 1.000 )

a. Omschrijving programma
1. Wonen
2. Veiligheid
3. Economie en toerisme
4. Ontwikkeling en zorg
5. Leefomgeving
6. Mobiliteit
7. Burger en bestuur
Sub-totaal
b. Alg. dekkingsmiddelen
1. Lokale heffingen
2. Algemene uitkeringen
3. Dividend
4. Saldo financieringsfunctie
5. Overige alg. dekkingsmiddelen
Sub-totaal
6. Onvoorzien
Sub-totaal

Begroting
baten

Begroting
saldo

Rekening
baten

Rekening
lasten

13.360
4.263
7.351
23.280
10.956
10.096
3.571
72.877

-2.913
-2.366
-1.510
-17.562
-4.573
-9.462
-3.156
-41.542

8.810
2.270
4.812
5.858
5.491
359
532
28.133

12.025
4.599
6.913
20.869
8.916
4.511
3.239
61.073

-3.215
-2.329
-2.101
-15.011
-3.426
-4.152
-2.707
-32.941

6.198
20.070
72
2.163
1.219
29.722

0
0
0
201
558
760

6.198
20.070
72
1.962
661
28.962

6.276
20.216
72
2.304
917
29.786

0
0
0
740
568
1.308

6.276
20.216
72
1.564
350
28.478

-40
-40

0
0

14
14

-14
-14

0
0

0
0

0
0

65.772

-3.724

61.057

73.650

-12.593

57.918

62.381

-4.463

6.582
6.582

2.853
2.853

3.729
3.729

21.816
21.816

9.211
9.211

12.606
12.606

12.593
12.593

8.658
8.658

3.935
3.935

68.630

68.625

5

82.873

82.861

13

70.511

71.039

-528

Saldo
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3.4

Toelichting programmarekening

Algemeen
De resultaten van de diverse programma’s zijn terug te voeren op enkele grote en diverse kleinere
meevallers en tegenvallers van uiteenlopende aard. De belangrijkste afwijkingen (groter dan € 25.000)
tussen de begroting en de rekening op programmaniveau zijn gelegen in de volgende zaken en
worden op hoofdlijnen toegelicht.
ILG Nationaal Landschap Noordoost Twente (gebiedsprogramma pMJP)
U heeft € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het gebiedsprogramma Nationaal
Landschap 2007 – 2013 (pMJP). Met dit beschikbare budget hebben wij provinciale subsidie
binnengehaald en veel projecten gerealiseerd. Hierover hebben wij afspraken vastgelegd in het
bestuursconvenant, jaarlijks heeft een bijstelling plaatsgevonden. De basis voor deze afspraken was
het door u beschikbaar gestelde budget en de programmering (projecten) die daarbij door u is
vastgesteld. Op 16 november 2010 heeft u besloten om een aantal wijzigingen aan te brengen in de
programmering. Ook hebben wij bestaand budget kunnen inzetten als cofinanciering en hebben ook
derden (particulieren) bijgedragen. Jaarlijks stuurden wij een inhoudelijke en financiële verantwoording
naar de provincie. Op het moment van het schrijven van dit document zijn wij bezig met het opstellen
van de eindafrekening. Voor 1 mei 2014 moet deze afrekening zijn vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders en naar de provincie zijn gestuurd. Tegelijkertijd wordt gezorgd voor
een financieel overzicht waarin u ziet hoeveel subsidie we hebben binnengehaald en welk deel van de
beschikbare € 2,2 miljoen we hebben over gehouden, met name omdat een aantal projecten niet door
zijn gegaan. Dit geeft een compleet financieel beeld. Dit is voor ons een reden om niet alle projecten,
die verspreid zijn over meerdere programma’s, in dit document nader toe te lichten.
Programmaveld 1 Wonen
Programmaveld 1 Wonen

begroting 2013

(bedragen x € 1.000)

begroting na
wijziging

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

16.330

13.360

Baten aanvaard beleid

14.251

10.446

12.025
8.810

Resultaat van baten en lasten

-2.079

-2.913

-3.215
2.295

Mutaties reserve:
-

toevoeging

350

1.781

-

beschikking

156

1.308

1.622

-2.273

-3.387

-3.888

Resultaat

Nadelig verschil tussen begroting en werkelijk na bestemming € 501.000 wordt verklaard door:
 Leges WABO
 Overige verschillen
Totaal
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Leges WABO
In de begroting 2013 is voor de WABO leges een totaal bedrag van € 990.000 geraamd. In het
najaarsbericht 2013 is dit geraamde bedrag reeds gecorrigeerd met €150.000 waardoor € 840.000 op
begrotingsbasis overblijft. De legesopbrengsten WABO zijn in werkelijkheid € 590.000 in 2013,
waardoor er een tekort is van € 250.000.
Daarnaast stonden er nog te ontvangen leges van voorgaande jaren, welke nu afgeboekt zullen
worden omdat deze niet meer binnen zullen komen. Dit is ontstaan omdat leges werden opgelegd
naar aanleiding van een aanvraag, maar niet altijd leidt een aanvraag tot een gunning of weigering. In
deze gevallen is de aanvraag nooit in behandeling genomen, maar voordien ingetrokken door de
aanvrager. Dat betekent dus uiteindelijk ook geen leges. De nog af te boeken leges zijn:
 voor 2008 een bedrag van € 37.000
 voor 2010 een bedrag van € 9.000
 voor 2011 een bedrag van € 15.000
 voor 2012 een bedrag van € 108.000
In totaal € 169.000 afboeking aan leges over de jaren 2008 t/m 2012.
Het totale nadeel binnen het programma Wonen op het onderdeel leges bedraagt € 250.000 +
€ 169.000 = € 419.000.
Budgettair neutrale afwijkingen
Verkoop Scheepersschool (gereed)
Per 1 november 2012 is de Scheepersschool verkocht aan de exploitant van de Albert Heijn in
Ootmarsum voor een bedrag van € 875.000 exclusief rentevergoeding. Voor de kosten van het
verplaatsen van glascontainers, verlegging van kabels en leiding en aansluiting op de rondweg ging
het om een bedrag van € 170.000. Het overschot komt conform besluitvorming rondom de bouw van
de brede school in Ootmarsum ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting.
In 2013 is een bedrag van € 30.000 uitgegeven. Het ging om de kosten die nodig waren voor het
verleggen van de kabels en leidingen voor de Moerbekkenkamp. Het bedrag is ten laste van
genoemde reserve gebracht.
De voortgang van de overige werkzaamheden is afhankelijk van de bouw van de Albert Heijn
(aanpassing parkeerplaatsen, verplaatsing containers, vrachtwagenentree Meijerij en de definitieve
inrichting van de Moerbekkenkamp). In 2014 volgen dus nog diverse kosten die gemaakt moeten
worden in relatie tot de exploitatie- en koopovereenkomst die is aangegaan met de eigenaar van de
Albert Heijn vestiging.

Jaarstukken 2013 gemeente Dinkelland definitief 05-06-2014

Pagina 85

Programmaveld 2 Veiligheid
Programmaveld 2 Veiligheid

begroting 2013

begroting na
wijziging

(bedragen x € 1.000)

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

5.480

4.263

Baten aanvaard beleid

3.181

1.897

2.270

-2.299

-2.366

-2.329

Resultaat van baten en lasten

4.599

Mutaties reserve:
-

toevoeging

0

0

0

-

beschikking

88

163

88

Resultaat

-2.211

-2.203

-2.241

Nadelig verschil tussen begroting en werkelijk na bestemming € 38.000 wordt verklaard door:
 Brandweer
 Dekking kapitaallasten
 Toezicht
 Overige verschillen
Totaal

+
+
-

€
€
€
€
€

45.000
63.000
33.000
13.000
38.000

Brandweer
Op basis van de “Agenda voor de toekomst” van de brandweren in Noord Oost Twente heeft er vanaf
2007 een inhaalslag planvorming plaats gevonden. Dinkelland heeft hier voor 28% aan bijgedragen in
de totale kosten. Het project kan inmiddels als afgerond beschouwd worden en het resterend saldo
van de totale inleg wordt naar rato terugbetaald. Dit betekent een teruggaven van € 28.000.
Daarnaast is in 2013 het Overdrachtsdossier Brandweer Dinkelland naar de Veiligheidsregio Twente
(VRT) afgerond. De brandweerkazerne in Ootmarsum wordt verhuurd en voor het gebruik maken van
de inrichting en inventaris is een bijdrage van € 17.000 ontvangen van de VRT.
Dekking kapitaallasten
De kapitaallasten van de brandweerkazernes worden gedekt uit een reserve. Deze zijn binnen het
programma burger en bestuur geraamd en binnen dit programma verantwoord, waardoor hier een
verschil zichtbaar wordt.
Toezicht
Er zijn per saldo minder bestuurlijke boeten opgelegd en geïnd.
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Programmaveld 3 Economie en toerisme
Programmaveld 3 Economie en Toerisme

begroting 2013

(bedragen x € 1.000)

begroting na
wijziging

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

6.076

7.351

6.913

Baten aanvaard beleid

4.840

5.841

4.812

-1.236

-1.510

-2.101

278

1.138

928

Resultaat van baten en lasten
Mutaties reserve:
-

toevoeging

-

beschikking

Resultaat

107

637

1.020

-1.407

-2.011

-2.009

Voordelig verschil tussen begroting en werkelijk na bestemming € 2.000 wordt verklaard door:
 Verkoop/verhuur openbaar groen
 Verhuur onroerende zaken
 Gronden en terreinen
 Extra storting voorziening Top Craft
 Overige verschillen
Totaal

+
+
+
+

€
€
€
€
€
€

35.000
108.000
57.000
86.000
2.000
2.000

Verkoop/verhuur openbaar groen
De verkoop van groen- en reststroken is aan fluctuaties onderhevig. Het is op voorhand namelijk niet
goed in te schatten hoeveel groen- en reststroken er per jaar zullen worden verkocht. Vandaar dat het
hier gaat om incidentele opbrengsten. In 2013 was er sprake van een incidentele opbrengt van
€ 35.000 als gevolg van de verkoop van groen- en reststroken.
Verhuur onroerende zaken
Sinds 2013 is de brandweerkazerne aan de Laagsestraat in Ootmarsum verhuurd aan de
Veiligheidsregio Twente (VRT). Hiervoor wordt jaarlijks € 70.000 huur ontvangen. In 2013 was deze
huur nog niet geraamd.
Het voormalige gemeentehuis in Weerselo kent een meevaller van € 38.000 in verband met de
verhuur aan de woningbouwstichting.
Gronden en terreinen
De huuropbrengst van het tankstation aan grensovergang Rammelbeek is gerelateerd van de omzet.
Als gevolg van de accijnsverhoging op autobrandstoffen is de verkoop verminderd. Door deze
omzetdaling is er ook een lagere huurprijs ontvangen.
Extra storting voorziening Top Craft
In de programmaverantwoording hebben we aangegeven dat ons aandeel in de voorziening 21 % is.
Een verhoging van de voorziening van € 86.000.
Budgettair neutrale afwijkingen
Leader
Formeel loopt de huidige Leader periode af op 31 december 2013. Inmiddels hebben bijna alle
Leadergebieden verlenging aangevraagd tot mei 2015 voor de subsidie voor functioneringskosten en
Leadercoördinatie. Deze verlenging is noodzakelijk omdat er in 2013 nog subsidieregelingen zijn
opengesteld (o.a. Health Check). Ingestemd is met de verlenging van de huidige Leaderperiode tot
mei 2015 en het benodigde budget van € 4.500 beschikbaar te stellen uit het resterend budget vanuit
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de post “majeure Projecten” Co-financiering Leaderprojecten gemeente Dinkelland. De stand per 31
december 2013 was € 142.500.
Klooster, tuin, parkeren
De overeenkomst met de projectontwikkelaar is zoals bij u bekend verlengd. Financieel gezien is de
begrote verkoopopbrengst (netto € 196.000) van de Radboudzalen nog niet gerealiseerd. Die kon
derhalve in 2013 niet aan de reserve majeure projecten worden toegevoegd.
Revitalisering industrieterreinen
De Mors
De totale lasten tot en met 2013 bedragen ongeveer € 1.000.000. Het project loopt tot einde 2014 met
een mogelijke verlenging tot eind 2015. Totale (gewijzigde) begroting ca. € 2,4 miljoen. Nog uit te
geven door gemeente, provincie en derden ca. € 1,4 miljoen.
Kloppendijk/Sombeek
Uitgegeven ca. € 150.000 totale begroting ca. € 775.000, nog uit te geven tot einde 2014 € 625.000
(groen, bewegwijzering, infrastructuur).
Echelpoel
Gemaakte kosten ca. € 25.000, totale begroting circa € 200.000. Restbedrag uit te geven in
2013/2014 € 175.000 (groen, bewegwijzering, infrastructuur).
Fiets en wandelpaden
Voor het Nationaal Landschap Noordoost Twente is een gebiedsprogramma opgesteld. Eén van de
opgaven binnen het gebiedsprogramma was het uitbreiden of het verbeteren van de kwaliteit van 7,5
kilometer fietspad en 15 kilometer wandelpad. In 2012 is 6,5 kilometer fietspad aangelegd. De
resterende kilometer fietspad is in 2013 aangelegd. Hetzelfde geldt voor de te realiseren kilometers
wandelpad.
De aanbesteding van de aangelegde fietspaden is gunstiger uitgevallen dan geraamd. Daarmee is
een restantbudget beschikbaar, ook rekening houdend met de nog te verwachten kosten. Hiervan is
75% afkomstig van de provincie. Dit budget kon behouden blijven als de gemeente met een goed
voorstel van projecten komt ter versterking van het recreatief-toeristisch product en die passen binnen
het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme. Het voorstel betreft de toeristische bewegwijzering in
het buitengebied, de toeristische centrumbewegwijzering, 1,5 kilometer extra fietspad in relatie tot het
fietsnetwerk, 2 kilometer extra wandelpad in relatie tot het wandelnetwerk. Het betreffen projecten die
op de planning stonden en die nu met een relatief kleine bijdrage van de gemeente kunnen worden
uitgevoerd. Het voorstel is inmiddels goedgekeurd door de provincie. De projecten zijn eind 2013
afgerond. Netto blijft per ultimo 2013 vanuit de reserve majeure projecten een bedrag van ongeveer
€ 7.000 beschikbaar.
Kunst op rotondes
De reserve kunst bevat nog een bedrag van € 100.000 bestemd voor kunst op rotondes. In 2011 is
besloten hiervan € 33.000 te besteden voor de rotonde Oldenzaalsestraat-Scandinaviëroute. De
inrichting van die rotonde is gekoppeld aan het project Natura Docet Wonderryck Twente.
In 2013 is dit project afgerond en inmiddels is er een kunstobject op bovengenoemde rotonde
geplaatst. De reserve kunst bevat nu nog € 67.000.
Liquidatie Top Craft
De toename van de voorziening, en de aanpassing van het relatieve aandeel van Dinkelland in de
voorziening, leidt ertoe dat een bedrag van € 124.000 ten laste moet worden gebracht van de
algemene reserve. Een verklaring voor de toename is toegelicht bij de programmaverantwoording
onder programmaveld 3.
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Programmaveld 4 Ontwikkeling en zorg
Programmaveld 4 Ontwikkeling en Zorg

begroting 2013

(bedragen x € 1.000)

begroting na
wijziging

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

19.589

23.280

20.869

Baten aanvaard beleid

4.222

5.718

5.858

-15.367

-17.562

-15.011

1.282

3.225

2.206

Resultaat van baten en lasten
Mutaties reserve:
-

toevoeging

-

beschikking

Resultaat

3.125

7.087

4.027

-13.524

-13.700

-13.190

Voordelig verschil tussen begroting en werkelijk na bestemming € 510.000 wordt verklaard door:
 Uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ
 Participatiebudget
 Jeugdgezondheidszorg uniform
 Peuterspeelzalen, kinderopvang en Wet Oke
 1 loket Dinkelland
 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 Leerlingenvervoer
 Sporthal de Schalm
 Zuinig op sport / privatisering
 Jeugdsport
 Jeugd en jongerenwerk
 Overige verschillen
Totaal

- € 110.000
- € 68.000
+ € 75.000
+ € 30.000
- € 34.000
+ € 39.000
+ € 658.000
+ € 98.000
- € 31.000
- € 188.000
+ € 104.000
+ € 38.000
- € 101.000
+ € 510.000

Uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ
De uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ komen over 2013 per saldo uit op een nadeel van circa
€ 110.000.
WWB algemene bijstand
De extra lasten in 2013 voor de algemene bestaanskosten zijn voornamelijk veroorzaakt door
enerzijds een (lichte) stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, anderzijds door de omzetting
(inhaalslag) van een groot aantal bevoorschottingen in (definitieve) bijstandsuitkeringen. Hiervoor zijn
van het Rijk extra middelen ontvangen. Deze extra lasten hebben per saldo geleid tot een nadeel van
€ 305.000. Hier tegenover staan baten uit verhaal bij derden ad € 272.000
Daarnaast is er aanzienlijk meer beroep gedaan op langdurigheidstoeslagen WWB, hogere lasten
circa € 22.000.
IOAW en IOAZ
Door de economische recessie is de instroom van uitkeringsgerechtigden hoger dan verwacht. De
werkelijke kosten bedragen per saldo circa € 55.000 meer dan geraamd.
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Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van het aantal “Wet werk en bijstand”.

160

Aantallen WWB
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Aantallen op het einde van de hierboven vermelde maanden
Participatiebudget
In het 1e kwartaal 2013 is besloten een bestandsanalyse uit te voeren op het WWB bestand van
Dinkelland. Hiermee kon inzicht verkregen worden in de bemiddelbaarheid van de cliënten naar de
arbeidsmarkt. Dit was nodig omdat er onvoldoende up to date informatie was vanwege achterstanden.
Omdat besloten is dat Dinkelland Werkt! de bemiddeling van WWB cliënten op participatieladder 5 en
6 naar de arbeidsmarkt uitvoert is besloten tot dit diagnosesysteem. Dit systeem wordt ook voor de
WSW medewerkers gebruikt die vanuit Top Craft zijn over geplaats naar DinkellandWerkt!. Hierdoor
wordt nu voor iedereen het zelfde systeem gehanteerd.
Jeugdgezondheidszorg uniform
Er is incidenteel een beperkt beroep gedaan op het reguliere budget jeugdgezondheidszorg uniform in
verband met voorbereidingen op het transitiejaar 2014 en pilot KANS 3.0.
Peuterspeelzalen, kinderopvang en Wet Oke
Minder subsidieverstrekkingen en terugontvangen gelden naar aanleiding van een subsidievaststelling
kinderopvang. Daarnaast is vanuit de balans een opgenomen te betalen verplichting met betrekking
tot de wet Oke 2011 komen te vervallen.
1 Loket Dinkelland
In 2013 zijn voor de investering 1 loket Dinkelland nog geen kapitaallasten geraamd. Deze zijn wel
met ingang van 2014 opgenomen in de begroting. Kapitaallasten houden verband met investering 1
loket Dinkelland.
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
De invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg worden overgeheveld naar 2014 (zie overzicht over te
hevelen budgetten Dinkelland). In de 1e bestuursrapportage 2014 zal dit budget overgebracht worden
naar Noaberkracht, implementatiebudget drie decentralisaties.
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Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 Hulp bij het huishouden
 Woonvoorzieningen
 Vervoersvoorzieningen
 Rolstoelvoorzieningen
 Overig
Totaal
Hulp bij het huishouden
 Verstrekkingen hulp bij het huishouden
 Begeleiding AWBZ pakketmaatregel
 Bijdragen CAK
 Overige
Totaal

+
+
+
+
-

€ 493.000
€ 137.000
€ 47.000
€ 31.000
€ 12.000
€ 658.000

+
+
+
+
-

€ 275.000
€ 50.000
€ 155.000
€ 13.000
€ 493.000

De WMO hulp bij het huishouden laat over 2013 een positief saldo zien van € 493.000.
Er is sprake van minder c.q. ander beroep op de verstrekkingen voor hulp in het huishouden door
nadere indiceringen/wijzigingen in de indicering.
Het structurele budget begeleiding AWBZ pakket maatregel is grotendeels niet besteed in afwachting
van invulling van de drie decentralisaties en vanwege de latere inwerkingtreding(en) daarvan.
Ook in 2013 zijn de eigen bijdragen CAK hoger geweest vanwege de inkomensafhankelijke bijdragen
van de gebruikers die jaarlijks per gebruiker kunnen wijzigen. Ook kunnen bijdragen hoger uitvallen
door het wegvallen van een eigen bijdrage van andere/voorliggende voorziening. Door de systematiek
te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald,
dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over
omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen
vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.
Voor het overige zijn de verstrekte subsidies voor de wet WMO lager uitgevallen.
Woonvoorzieningen
Het beroep op de woonvoorzieningen kent een grillig verloop. Het ene jaar meer, het andere jaar
minder aantal aanvragen en toekenningen. Ook de hoogte van de toegekende voorzieningen kan heel
uiteenlopend zijn, afhankelijk van de noodzakelijke woningaanpassingen. In 2013 zijn de verstrekte
woonvoorzieningen samen uiteindelijk beduidend lager uitgevallen dan geraamd. Dit beeld kan in het
volgend jaar weer geheel anders zijn. Per saldo is voor woonvoorzieningen in 2013 circa € 137.000
minder nodig geweest dan geraamd.
Vervoersvoorzieningen
 Verstrekkingen vervoersvoorzieningen
 Kosten Regiotaxi
 Overige
Totaal

+
+

€ 180.000
€ 130.000
€ 3.000
€ 47.000

De kosten van de vervoersvoorzieningen zijn lager uitgevallen als gevolg van minder verstrekkingen,
o.a. door heronderzoeken naar gebruik scootmobielen en overige hulpmiddelen.
Hogere kosten regiotaxi worden o.a. veroorzaakt doordat cliënten van Aveleijn uit Oldenzaal tijdelijk in
het Telgenhofke in Denekamp hebben gewoond. Dit heeft geleid tot meer ritten.
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Ook zijn in een aantal maanden in 2013 meer ritten gereden dan in andere maanden. Zo zijn in
verschillende maanden meer lange ritten (5 t/m 7 zones) gemaakt. De ritten per hogere zone zijn
duurder dan de kortere ritten, met als gevolg hogere kosten.
Rolstoelvoorzieningen
In 2013 is gebleken dat er meer verstrekkingen c.q. hogere (aanschaf)kosten voor bepaalde
rolstoelvoorzieningen nodig zijn geweest. Per saldo zijn de lasten circa € 31.000 hoger dan geraamd.
Leerlingenvervoer
De Europese aanbesteding heeft geleid tot een nieuwe vervoerder en een goede prijs-kwaliteit
verhouding. Dit samen met minder te vervoeren leerlingen in 2013 heeft geleid tot een voordeel van
circa € 98.000.
In het meerjarig contract met de vervoerder is afgesproken dat de prijs jaarlijks wordt aangepast aan
de hand van de NEA-index. Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat, ondanks de indexering de werkelijke
vervoerskosten binnen het geraamde budget zijn gebleven. De kosten van het vervoer (voor stages in
het VSO) zijn meegenomen in de vervoerskosten leerlingenvervoer.
Sporthal de Schalm
Met ingang van 2013 is de detacheringsvergoeding voor een medewerker komen te vervallen.
Zuinig op sport / privatisering
De verzelfstandiging van diverse buitensportaccommodaties moet leiden tot een structurele
bezuiniging op groot onderhoud. In de begroting is hiervoor in het eerste 2013 een taakstelling
opgenomen van € 188.000. Met ingang van 2014 is deze structurele taakstelling € 282.000 conform
raadsplan 2012.
Door vertragingen in de verzelfstandiging van het groot onderhoud is de taakstelling in 2013 nog niet
geëffectueerd.
Jeugdsport
De gemeente heeft voor combinatiefuncties ingeschreven voor 6,2 FTE buurtsportcoaches. Op deze
wijze gaan wij de jeugd stimuleren meer te sporten, bewegen en het aandacht te krijgen voor een
gezonde leefstijl. In 2013 zijn er nog geen FTE’s ingevuld. Van de in 2013 beschikbaar gestelde
middelen van € 124.000 is € 20.000 besteed aan een kwartiermaker. Een bedrag van € 104.000 vloeit
nu in het rekeningresultaat. In 2014 zullen we proberen de regeling volledig in te vullen.
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Zwembad Dorper Esch
Hieronder een overzicht van de bezoekersaantallen van de laatste 7 jaar.

Jeugd en jongerenwerk
In 2013 zijn er minder subsidieaanvragen ontvangen van de diverse jeugd- en jongereninstellingen.
Dit heeft geleidt tot een voordeel van circa € 38.000
Budgettair neutrale afwijkingen
Dorpsplan plus Lattrop
Procedureel zijn de woonmogelijkheden in de verlengde Kraakenhof bestemd. Mits er geen beroep
wordt ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan in april 2014 de kaveluitgifte starten.
Rondom de gymzaal is een analyse gemaakt die de terugloop in het aantal schoolgaande kinderen
(de hoofdgebruikers van de gymzaal) als ook het totale gebruik in beeld brengt. Hierbij wordt een
goed overzicht gecreëerd van investering afgezet tegen gebruik. In het voorjaar 2014 worden
verschillende varianten afgewogen. De gymzaal wordt enerzijds gedekt door de reserve dekking
afschrijving gymzaal Lattrop. Aangezien er nog geen investering is gedaan zijn, is er ook geen sprake
van afschrijvingen (begroot € 38.000). In 2011 is uit dit budget grond aangekocht. Een gedeelte van
deze grond zou worden verkocht. Dit is in 2013 nog niet geeffectueerd.
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Daarnaast komen de verkoopopbrengsten van ’t Höske en de 2 achtergelegen bouwkavels ten
gunste van de reserve majeure projecten. Dit is nog niet gerealiseerd in 2013 (begroot € 303.000). In
het voorjaar 2014 zijn er verregaande onderhandelingen over de verkoop van ’t Höske.
Groot onderhoud gebouwen
De budgetten voor groot onderhoud Openluchtmuseum en Dorper Esch zijn in 2013 niet of niet in zijn
geheel aangewend. Doordat de dekking van deze budgetten uit de reserve groot onderhoud
gebouwen komt heeft dit geen budgettaire gevolgen. De gelden blijven wel beschikbaar voor groot
onderhoud gebouwen.
Huisvesting onderwijs
De onttrekkingen aan de reserve onderwijs zijn ongeveer € 280.000 lager uitgevallen dan begroot.
Het grootste deel (€ 210.000) heeft betrekking op de Scheepersschool. Een toelichting treft u aan bij
programmaveld wonen in relatie tot de uitbreiding van de Albert Heijn in Ootmarsum.
Het overige deel (€ 70.000) komt vooral doordat het door de scholen aangevraagde onderhoud lager
uitviel dan in de meerjarenraming voor de jaarschijf 2013 was voorzien.
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Programmaveld 5 Leefomgeving
Programmaveld 5 Leefomgeving

begroting 2013

begroting na
wijziging

(bedragen x € 1.000)

rekening 2013

Lasten aanvaard beleid

9.412

10.956

Baten aanvaard beleid

5.408

6.383

5.491

-4.004

-4.573

-3.426

Resultaat van baten en lasten

8.916

Mutaties reserve:
-

toevoeging

0

70

0

-

beschikking

1.317

2.034

824

-2.609

-2.602

Resultaat

-2.687

Voordelig verschil tussen begroting en werkelijk na bestemming € 7.000 wordt verklaard door:
 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen
 Groenbeheers-groenstructuurplan
 Overige verschillen
Totaal

+
+

€
€
€
€

83.000
29.000
47.000
7.000

Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen
Ten opzicht van de begroting vertonen de lasten en baten op bestemmingsplannen per saldo een
incidentele meevaller van € 83.000. De baten fluctueren jaarlijks en dat leverde een voordeel op voor
het boekjaar 2013.
Groenbeheers- groenstructuurplan
Het nadeel van € 29.000 betreft de niet verrekenbare (compensabele) BTW op het onderhoud inzake
sport.
Budgettair neutrale afwijkingen
Kulturhus Ootmarsum
In 2013 is de haalbaarheid van een Kulturhus in Ootmarsum onderzocht. De KONOT (als
initiatiefnemer van een Kulturhus in Ootmarsum in de Meander) heeft aangegeven dat de realisatie
niet haalbaar was. Daarmee is dit project vooralsnog beëindigd. Voor het onderzoeken van de
haalbaarheid in brede zin is in 2013 € 5.000 uitgegeven. Dit is ten laste gekomen van het beschikbaar
budget Kulturhusen Algemeen dat is bestemd voor het onderzoek naar haalbaarheid.
Dorpsplan plus Tilligte
Is toegelicht bij de programmaverantwoording onder programmaveld 5.
Dorpsplan plus Agelo
Is toegelicht bij de programmaverantwoording onder programmaveld 5.
Centrumplein Weerselo
Is toegelicht bij de programmaverantwoording onder programmaveld 5.
Afval
Uitgangspunt is dat de kosten van inzameling en verwerking van de afvalstoffen worden gedekt uit de
afvalstoffenheffing. Bij de begrotingsbehandeling werd een éénmalige teruggave van de
afvalstoffenheffing van € 50 per gezin gedekt uit de reserve afval. Dit leidde tot een uitname van de
reserve van € 500.000 .
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De inzamelingskosten vielen uiteindelijk voordeliger uit waardoor de uitname ruim € 213.000 lager
uitviel.
Riolering
De post riolering is budgettair neutraal. In 2013 werd het geraamde tekort van ruim € 500.000 gedekt
uit de reserve riolering. Aangezien een aantal investeringen in 2013 vertraging hebben opgelopen en
de kosten van het onderhoud lager uitvallen is de bijdrage uit de reserve in werkelijkheid € 310.000
lager.
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Programmaveld 6 Mobiliteit
Programmaveld 6 Mobiliteit

begroting 2013

begroting na
wijziging

(bedragen x € 1.000)
Lasten aanvaard beleid

3.924

10.096

75

635

359

-3.849

-9.462

-4.152

Baten aanvaard beleid
Resultaat van baten en lasten

rekening 2013
4.511

Mutaties reserve:
-

toevoeging

0

250

-

beschikking

0

5.601

Resultaat

-3.849

306
481

-4.111

-3.977

Voordelig verschil tussen begroting en werkelijk na bestemming € 134.000 wordt verklaard door:
 Verkeersplannen
 Wegen en straatverlichting
 Overige verschillen
Totaal

+
+
+
+

€
€
€
€

71.000
34.000
29.000
134.000

Verkeersplannen
Als gevolg van een inhaalslag waardoor we een meerjarige vergoeding voor verkeerseducatie c.q. –
plannen hebben ontvangen.
Wegen en straatverlichting
Deze kosten zijn met name lager uitgevallen door voordelen op de energielasten van straatverlichting.
Budgettair neutrale afwijkingen
Fietstunnel Ensink + Oostzijde en Landbouwroute Siemertstraat-Abdijweg
Vooruitlopend op de aanleg van de rondweg zijn gesprekken gestart met de provincie Overijssel over
een rotonde op de aansluiting Deurningerstraat/Bischopstraat. In 2013 zijn er geen lasten geweest
ten laste van het majeure project. De in de jaarschijf 2013 beschikbare gestelde bedragen, totaal
€ 1.540.000, worden doorgeschoven naar 2014.
Verbinding Meijerij
Door het opwaarderen van de Marktstraat-Denekamperstraat tussen het centrum en de Meijerij wordt
beoogd een sterkere economische relatie te krijgen tussen centrum en Meijerij. Op de Meijerij wordt
reeds gewerkt aan de herinrichting daarvan. De Scheeperschool is gesloopt, de Moerbekkenkamp is
omgelegd en momenteel wordt de Albert Heijn verbouwd. Ook de Lidl heeft verbouwplannen. De
voorbereiding voor het opwaarderen van de verbinding centrum-Meijerij zal in het voorjaar van 2014
worden opgepakt, waarbij ook een aansluitend deel van rioolvervanging in de Denekamperweg
(tussen Meijerij en rotonde) wordt meegenomen.
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Programmaveld 7 Burger en bestuur
Programmaveld 7 Burger en Bestuur

begroting 2013

begroting na
wijziging

(bedragen x € 1.000)
Lasten aanvaard beleid
Baten aanvaard beleid
Resultaat van baten en lasten

rekening 2013

4.383

3.571

431

415

-3.952

3.239
532

-3.156

-2.707
1.162

Mutaties reserve:
-

toevoeging

0

1.337

-

beschikking

500

1.000

Resultaat

-3.452

610

-3.493

-3.260

Voordelig verschil tussen begroting en werkelijk na bestemming € 233.000 wordt verklaard door:
 Gemeenteraad
 Juridische controlling
 Burgerlijke stand en persoonsdocumenten
 Mutaties reserves
 Overige verschillen
Totaal

+
+
+
+
+
+

€
€
€
€
€
€

23.000
42.000
30.000
102.000
36.000
233.000

Gemeenteraad
Vanuit het najaarsbericht 2013 is er € 10.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor aanpassen
technische infrastructuur raadszaal ten behoeve van het papierloos werken. Deze aanpassingen zijn
nog niet geweest, omdat men nog in onderhandeling is met de leverancier over de kwaliteit van het tot
nu toe geleverde werk inzake de digitale ontsluiting. Nadat hierover meer duidelijkheid bestaat kan
pas worden gestart met de bovengenoemde aanpassingen voor het papierloos werken. Voorgesteld
wordt het budget van € 10.000 over te hevelen naar 2014.
Inzake de salariskosten is er € 13.000 onderschrijding.
Juridische controlling
In 2013 is er incidenteel minder beroep gedaan op de budgetten inzake juridische controlling, zoals
proceskosten, gerechts- en advocaatskosten, juridische advieskosten.
Burgerlijke stand en persoonsdocumenten
Er zijn in 2013 lagere kosten gemaakt voor de burgerlijke stand, de uitgifte van persoonsdocumenten
en naturalisaties.
Mutaties reserves
De kapitaallasten van de brandweer worden gedekt uit een reserve. Deze zijn binnen het programma
veiligheid geraamd en binnen dit programma verantwoord, waardoor hier een verschil zichtbaar wordt.
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Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000

Baten

begroting 2013
Lasten

Saldo

begroting 2013 na wijz.
Baten
Lasten
Saldo

Baten

rekening 2013
Lasten
Saldo

Omschrijving algemene
dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend
Saldo Financieringsfunctie
Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Resultaat van baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

6.269
20.039
0
2.163
1.170
29.641

0
0
0
201
337
538

6.269
20.039
0
1.962
833
29.103

6.198
20.070
72
2.163
1.219
29.722

0
0
0
201
558
760

6.198
20.070
72
1.962
661
28.962

6.276
20.216
72
2.304
917
29.786

0
0
0
740
568
1.308

6.276
20.216
72
1.564
350
28.478

0

40

-40

0

14

-14

0

0

0

0

40

-40

0

14

-14

0

0

0

29.641
1.289
30.930

578
943
1.521

29.063
346
29.409

29.722
3.988
33.710

773
1.410
2.183

28.949
2.578
31.527

29.786
3.922
33.707

1.308
1.760
3.067

28.478
2.162
30.640

Nadelig verschil tussen begroting en werkelijk na bestemming € 887 .000 wordt verklaard door:








Afboeking rente Klooster 2009 t/m 2013
Rente vergoeding Klooster 2013
Saldo kostenplaatsen
Stelposten
Mutaties reserves
Overige
Totaal

+
+
+
-

€
€
€
€
€
€
€

562.000
117.000
461.000
161.000
270.000
128.000
887.000

Rente Klooster
Door het stoppen van Kondor Wessels kunnen wij de reeds gemaakte rentebaten niet verhalen op
Kondor Wessels. De overeenkomst biedt deze mogelijkheid niet. Dit betekent dat wij de rentebaten
van € 562.000 moeten afboeken. Dit is inclusief de berekende rente vergoeding van € 117.000 over
2013.
Boekwaarde Klooster
Voor de bovenstaande ontwikkelingsrichting hebben wij een nieuwe financiële doorrekening laten
maken wat de huidige waarde van het Klooster zou zijn. In de huidige berekening komen wij uit op
een totale marktwaarde van het Klooster van ca. € 2.000.000. Dit betekent dat we de huidige
boekwaarde met € 600.000 moeten afwaarderen.
In 2012 zijn de vastgoedlocaties in Dinkelland in kaart gebracht. Aanleiding hiervoor was de
historische belasting van een aantal locaties en de sindsdien veranderende tijdgeest (economische
crisis en een vastzittende vastgoedmarkt). Locaties dreigden qua ontwikkelingsmogelijkheden op slot
te geraken. Met de raad zijn toen afspraken gemaakt over het bijstellen van het kader. Locaties
werden niet langer één op één op hun haalbaarheid beoordeeld maar als gehele portefeuille. Deze
benadering heeft ertoe geleid dat lastig te ontwikkelen locaties, vanwege historische belasting
(bijvoorbeeld hoge boekwaarde of een bestemming), konden worden vlot getrokken door kanslocaties
(zonder historische belasting).
Alle locaties zijn voorzien van een actuele taxatie passend bij de geldende bestemming en tevens is
per bestemming de gewenste ontwikkelingsrichting aangegeven. Vervolgens zijn een drietal
scenario’s uitgewerkt ieder met een eigen financieel kader. Er is een startkapitaal van € 800.000
bijeen gebracht en een reserve ingesteld. Afgesproken is dat de eventuele verliezen en winsten,
binnen het financiële kader, verrekend kunnen worden met de reserve vastgoed. Het Klooster was
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één van de vastgoedlocaties die destijds in kaart gebracht is en maakt derhalve onderdeel uit van de
portefeuille.
Het past binnen de overeengekomen kaders om het boekverlies van € 600.000 ten laste te brengen
van de reserve vastgoed. De stand van de reserve vastgoed laat deze afwaardering toe. Inmiddels is
ook de ontwikkeling van een aantal kanslocaties in gang gezet teneinde de reserve te voeden om ook
in de toekomst de ontwikkeling van locaties met historische belasting vlot te kunnen trekken binnen de
overeengekomen kaders.
Saldo kostenplaatsen
Bij het afsluiten van de diverse kostenplaatsen wordt het resultaat hiervan ten gunste of ten laste van
de functie “Saldo kostenplaatsen” geboekt. Per saldo laat deze functie een negatief resultaat zien van
€ 461.000.
Algemene uitkering
Uit de december circulaire 2013 blijkt dat de algemene uitkering 2013 per saldo € 112.000 hoger
uitkomt dan geraamd. Mutaties in de algemene uitkering over voorgaande jaren leiden eveneens tot
een hogere algemene uitkering. Totaal valt de algemene uitkering € 146.000 hoger uit dan geraamd.
Stelposten
Betreft een restantpost van de geraamde rijksbezuinigingen.
Mutaties reserve
Het negatieve resultaat op reserves ad € 270.000 wordt veroorzaakt door:
 Verhoging plafond reserve rente egalisatie
 Overige
Totaal

+

€
€
€

182.000
88.000
270.000

Onvoorziene lasten
In de primitieve begroting is onder de algemene dekkingsmiddelen een bedrag van € 40.000
opgenomen voor onvoorziene lasten. De raming van deze post is gebaseerd op € 1,50 per inwoner. In
de loop van het jaar is het budget afgeraamd voor:
Beschikbaar op 1 januari 2013
Kroning Willem Alexander
Kunstwerk Willem Alexander
Besteed in 2013
Restant budget

€

40.000

€
€

26.500
13.500

€ 19.000
€ 7.500
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Incidentele baten en lasten
Begrotingstechnisch is over 2013 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten
van -/- € 234.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsplan 2013 t/m najaarsbericht 2013. In
werkelijkheid is er sprake van een saldo van -/- € 5.000. Er is sprake van een negatief saldo als de
incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve
ontwikkeling.
De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:
 baten en lasten voorgaande jaren
 grondexploitatie (budgettair neutraal, reserve/winst of verliesneming)
 onvoorzien
 meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP)
 majeure projecten (budgettair neutraal, reserve majeure projecten)
 verkoop Scheepersschool (budgettair neutraal)
 budgetoverheveling
 extra dividend Cogas (budgettair neutraal)
 kunstwerk op rotonde bij Natura Docet
 onderzoek Dorper Esch (uit Algemene Reserve)
 nieuwbouw kleedgebouw DSVD (uit reserve Accommodaties)
 verlofdagen en vakantiegeld Noaberkracht 2012
 frictiekosten Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen
 lagere toeristenbelasting
 liquidatiesaldo BOVO en slotuitkering CON
 rijksbezuinigingen
 afwaardering Klooster

wonen
veiligheid
economie en toerisme
ontwikkeling en zorg
leefomgeving
mobiliteit

Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
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9.190
8.474
75
0
984
749
5.585
3.225
1.705
546
5.113
433

8.821
8.211
0
0
819
63
1.849
1.225
729
251
444
120

0
545
0
0
278
278
0
0
0
0
0
0

saldo incidentele lasten en baten

beschikking reserve

toevoeging reserve

baten

lasten

Begroting/Werkelijk

programma

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2013 weergegeven. Opnieuw
afgerond op € 1.000.

369
798
75
0
443
912
3.737
2.097
976
294
4.669
313

0
-10
0
0
0
-52
0
97
0
-1
0
0
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Algemene uitkering
Dividend
Lokale heffingen
Onvoorzien
Overige algemene dekkingsmiddelen
Saldo financieringsfunctie
Eindtotaal Begroting
Eindtotaal Werkelijk

Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk
Begroting
Werkelijk

1.357
500
1.182
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70
0
-56
40
0
27
0
167
63
0
63
0
0
0
0
24.217 13.155
14.635 10.377
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saldo incidentele lasten en baten

beschikking reserve

toevoeging reserve

baten

lasten

Begroting/Werkelijk

programma
burger en bestuur

398
1.235
398
1.061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
676 11.504
1.221 5.475

-20
-20
0
0
0
0
-70
-56
-40
-27
-104
63
0
0
-234
-5
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3.5

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000,--)

2013

2012

2013

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Kosten verbonden aan het sluiten van
geldleningen en het saldo van agio/disagio

Reserves
0

0 Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Materiële vaste activa

Resultaat na bestemming

Investeringen met een economisch nut
a. gronden uitgegeven in erfpacht
b. overige investeringen met economisch nut
Investeringen met maatschappelijk nut

165

56.486 Verplichtingen, verliezen en risico's

2.901

3.047 Door derden beklemde middelen
59.698

Financiële vaste activa

Vaste schulden met een rentetypische
looptijd

Kapitaalverstrekking aan:

van één jaar of langer

b. gemeenschappelijke regelingen

1.992
41

41

verzekeringsinstelligen

259

259 b. binnenlandse banken en overige

Voorziening uitzetting

-28

-28

231

231

867

944

financiële instellingen

Leningen aan:
b. Leningen aan deelnemingen

overige langlopende leningen u/g
bijdr. aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

682

1.006

1.549

1.950

9.577

9.838

190

207

13.581

14.509

69.107

74.207 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

b. gronden in exploitatie
c. overige voorraden

16.966
2.006
19.979

b. belastingvorderingen
c. overige vorderingen

1.724
50.771

3.614

3.524

0

0

3.614

3.524

1.207

1.352

34.001

27.202

35.208

28.554

85.128

82.849

Nettoschulden met een rente1.006

1.308 typische looptijd korter dan één jaar
13.248 a. kasgeldleningen
2.607 b. bank- en girosaldi
17.163 c. overige schulden

Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar
a. vorderingen op openbare lichamen

-528
46.307

Vlottende passiva

Voorraden
a. gronden niet in exploitatie

4.409
44.638

2.241 a. binnenlandse pensioenfondsen en

c. Uitzettingen

a. woningbouwcorporaties

5.664
41.171

165 Voorzieningen

52.461

55.526

a. deelnemingen

2012

4.836
377

0

0

8.000

8.000

5.868

4.506

13.868

12.506

5.358

6.141

19.227

18.646

104.355

101.495

93.139

90.340

2.590
367 Overlopende passiva

2.009

3.644

7.222

6.601

Liquide middelen
a. kas
b. bank- en girosaldi
Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Totaal activa

10

9

5.878

959

5.888

968

2.159

2.555

35.248
104.355

27.288 Totaal vlottende passiva
101.495 Totaal passiva
Waarborgsommen en garanties
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3.6

Toelichting balans per 31 december 2013

ACTIVA
Vaste activa
Vaste activa hebben een meerjarig gebruiksnuttigheid en daarmee gepaard gaande lasten worden in
beginsel geactiveerd om daarover af te schrijven gedurende de gebruiksduur. Onderscheid wordt
gemaakt in immateriële. materiële en financiële activa. Onder immateriële vaste activa wordt verstaan
die activa die niet stoffelijk van aard zijn en ook niet als financiële vaste activa kunnen worden gezien.
De materiële activa zijn stoffelijk van aard (bijvoorbeeld gebouwen, computers, sportvelden en
voertuigen). De financiële vaste activa tenslotte omvatten bijvoorbeeld beleggingen en vorderingen op
lange termijn.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Materiële vaste activa

Saldo
Saldo
31-12-2013 31-12-2012
165
165
52.460
56.486
2.901
3.047
55.526
59.698

(bedragen x € 1.000)
In erfpacht uitgegeven gronden
Investeringen met een economisch nut
uitsluitend maatschappelijk nut
Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer:
Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)
In erfpacht uitgeven gronden
Gebouwen
Gronden en terreinen M.N.*
Gronden en terreinen E.N.**

Boekwaarde

Investe-

Desin-

Bijdragen

1-1-2013

ringen

vesteringen

van derden

afschrijvingen

31-12-2013

165
29.291

Boekwaarde
165

158

1.112

190

870

27.277

0

6.887

198

198

7.001

114

Grond,weg en waterw.M.N

2.120

59

Grond,weg en waterw.E.N

15.130

508

Overige mat.vaste activa E.N.

468

85

Overige mat.vaste activa M.N.

729

20

Vervoermiddelen

1.300

31

Duurzame bedrijfsmiddelen E.N

3.296

43

59.698

904

88
86
165
611

134

1.957

723

14.829

36

352

4

745

195

525

748

2.591

2.710

55.526

*M.N. maatschappelijk nut
**E.N. economisch nut
Totaal

2.090

276

In 2013 hebben er geen afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen plaatsgevonden. De bedragen opgenomen
in de kolom desinvesteringen hebben voornamelijk te maken met de overdracht van brandweermaterieel en onroerend goed
van de gemeente naar de Veiligheidsregio Twente per 1 januari 2013.

Belangrijke investeringen in materiële vaste activa met economisch nut:
Materiële vaste activa
met economisch nut

(bedragen x € 1.000)

Noodlokaal Zevenster
Saasveldia, aanleg natuurgrasveld
Verlegging Kropsbeek
Totaal

beschikbaar
besteed
gesteld
voorgaande
krediet
dienstjaren

besteed
in
2013

restant
krediet

85

85

0

101

101

0

372
558

372
558

0
0
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Financiële vaste activa
De tot de financiële activa behorende vorderingen welke zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs.
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in het volgende overzicht
weergegeven:
Financiële vaste activa

(Bedragen x € 1.000)

Kapitaalverstrekkingen:
Deelnemingen
Gemeenschappelijke
regelingen
Fin.vaste activa Uitzettingen
Voorziening Uitzettingen
Leningen aan :
Woningbouwcorporaties
Leningen aan deelnemingen
Overige langlopende
leningen
Bijdr. aan activa in eigendom
van derden
Totaal

Boekwaarde
31-12-2012
2.241

Investeringen

DesinAfschrijving/ Boekwaarde
vesteringen aflossing
31-12-2013
1

250

1.992

41
260
-28

41
260
-28

944
1.006
1.950

77
0

9.838

35

207
14.509

36

324
324

574

77

867
682
1.549

296

9.577

17
390

190
13.581

Overige langlopende leningen
De toename betreft het verstrekken van 4 startersleningen.
Vlottende activa

Boekw aarde
Bestemmingsplannen

per

Mutaties in het jaar 2013
Uitgaven

Boekw aarde
Inkomsten

per

1 jan.2013
1

31 dec.2013

(* € 1.000)

(* € 1.000)

(* € 1.000)

(* € 1.000)

Ruilgronden

779

EuroEiland

315

315

Rossum Noord overig

111

111

Drostew eg Saasveld

104

104

1.309
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Boekw aarde
Bestemmingsplannen

Mutaties in het jaar 2013

per

Uitgaven

Inkomsten

1 jan.2013
(*1.000)
1. Plan Pierik II fase 1

(*1.000)
-851

(*1.000)
622

2. Plan Pierik II fase II

Boekw aarde

Nog te verw achten mutaties

Totaal nog

Nog uit te

per

volgens voorcalculatie

te verw achten

geven grond

31 dec.2013

Uitgaven

resultaat

31.12.2013

(*1.000)

Inkomsten

(*1.000)

(*1.000)

(*1.000)

-29

-200

179

334

355

1.591 m2

246

-246

-176

5.044

5.466

24.021 m2

3. Plan De Mors IV

2.100

228

193

2.135

2.636

5.321

550

69.200 m2

4. Plan Brookhuis

1.272

2.688

655

3.305

2.527

6.234

402

30.490 m2

5. Plan Reestman

-114

49

-65

65

387

387

1.936 m2

6. Plan Echelpoel III

1.236

732

1.968

930

3.219

321

35.771 m2

7. Plan Deurninger Es

1.686

155

1.841

2.210

4.181

130

16.931 m2

8. Plan De Schil

430

49

379

182

579

18

4.410 m2

-154

-7

-161

211

1.073

1.023

5.800 m2

10. Plan Sombeek IV

853

51

904

1.415

2.610

291

29.000 m2

11. Plan Rossum Noord

860

49

909

1.887

2.897

101

15.576 m2

12. Plan Kraakenhof

145

11

156

205

369

8

2.050 m2
47.157 m2

9. Plan Diezelkamp

13. Plan 't Spikkert

100

3.703

564

633

3.634

6.274

9.964

56

18

1.597

1.615

0

0

0

0

0 m2

1.751

657

292

2.116

4.277

7.993

1.600

20.723 m2

16. Plan Noord-Deurningen III

153

90

117

126

212

1.747

1.409

9.740 m2

17. Plan Tilligte West

159

57

50

166

164

873

543

4.848 m2

13.247

7.592

3.872

16.967

23.198

52.825

14. Plan Sportzaal Rossum
15. Plan Commanderie

Totaal

12.660 *

319.244 m2

In het complex ‘t Spikkert is een perceel grond van ad € 334.720 opgenomen waarvan de
eigendomsoverdracht nog niet heeft plaatsgevonden.
*) Van het nog te verwachten resultaat dient nog € 1.360 miljoen aan de algemene reserve te worden afgedragen.
Dit in verband met de reeds afgeboekte boekwaarde van de oude gemeentewerf Ootmarsum. Deze is vooralsnog
gedekt uit de algemene reserve en wordt opgebracht door het complex Commanderie.

Overige voorraden
Overige voorraden

(Bedragen x € 1.000)
Voorraad gebouwen
Voorraad geschenken
Totaal

Saldo
31-12-2013
2.000
6
2.006

Saldo
31-12-2012
2.601
6
2.607

De voorraad gebouwen is afgenomen met een bedrag van € 601.000. Dit betreft de afwaardering van
de boekwaarde van het Klooster.
Voor de ontwikkelingsrichting hebben wij een nieuwe financiële doorrekening laten maken wat de
huidige waarde van het Klooster zou zijn. In de huidige berekening komen wij uit op een totale
marktwaarde van het Klooster van ca. € 2.000.000. Dit betekent dat we de huidige boekwaarde met
€ 600.000 moeten afwaarderen.
In 2012 zijn de vastgoedlocaties in Dinkelland in kaart gebracht. Aanleiding hiervoor was de
historische belasting van een aantal locaties en de sindsdien veranderende tijdgeest (economische
crisis en een vastzittende vastgoedmarkt). Locaties dreigden qua ontwikkelingsmogelijkheden op slot
te geraken. Met de raad zijn toen afspraken gemaakt over het bijstellen van het kader. Locaties
werden niet langer één op één op hun haalbaarheid beoordeeld maar als gehele portefeuille. Deze
benadering heeft ertoe geleid dat lastig te ontwikkelen locaties, vanwege historische belasting
(bijvoorbeeld hoge boekwaarde of een bestemming), konden worden vlot getrokken door kanslocaties
(zonder historische belasting).
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Alle locaties zijn voorzien van een actuele taxatie passend bij de geldende bestemming en tevens is
per bestemming de gewenste ontwikkelingsrichting aangegeven. Vervolgens zijn een drietal
scenario’s uitgewerkt ieder met een eigen financieel kader. Er is een startkapitaal van € 800.000
bijeen gebracht en een reserve ingesteld. Afgesproken is dat de eventuele verliezen en winsten,
binnen het financiële kader, verrekend kunnen worden met de reserve vastgoed. Het Klooster was
één van de vastgoedlocaties die destijds in kaart gebracht is en maakt derhalve onderdeel uit van de
portefeuille.
Het past binnen de overeengekomen kaders om het boekverlies van € 600.000 ten laste te brengen
van de reserve vastgoed. De stand van de reserve vastgoed laat deze afwaardering toe. Inmiddels is
ook de ontwikkeling van een aantal kanslocaties in gang gezet teneinde de reserve te voeden om ook
in de toekomst de ontwikkeling van locaties met historische belasting vlot te kunnen trekken binnen de
overeengekomen kaders.
Vorderingen
Vorderingen

(Bedragen x € 1.000)

Saldo

Saldo

31-12-2013

Vordering op openbare lichamen

31-12-2012

5.161

2.590

Belastingvorderingen

377

Overige vorderingen

1.684

3.644

7.222

6.601

Totaal

367

De vordering op openbare lichamen betreft een nog te ontvangen bedrag inzake (compensabele)
BTW.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende onderdelen:
Liquide middelen

(Bedragen x € 1.000)

Saldo

Saldo

31-12-2013

31-12-2012

Kas

10

9

Bank

5.878

959

Totaal

5.888

968

Deze gelden staan zijn ter vrije en onmiddellijke beschikking van de gemeente.
Overlopende Activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Overlopende activa

(Bedragen x € 1.000)
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Totaal

Saldo

Saldo

31-12-2013

31-12-2012

447

754

1.712

1.801

2.159

2.555

In het bedrag van vooruitbetaalde bedragen is onder meer de betaling van een perceel grond voor
het complex ‘t Spikkert ad € 334.720 opgenomen waarvan de eigendomsoverdracht nog niet heeft
plaatsgevonden.
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In het saldo van nog te ontvangen bedragen is opgenomen:
Nog te ontvangen bedragen

(Bedragen x € 1.000)
Verkoop Bornsestraat

Saldo
31-12-2013
465

Nog op te leggen kohieren belastingen 2013

436

Voorschot Dorpsplein Saasveld

224

Voorschot Dinkellandwerkt!

109

Subsidies

134

Overige

344

Totaal

1.712
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PASSIVA
Vaste passiva
Reserves
De reserves vormen het eigen vermogen van de gemeente. Hieronder zijn vermogensbestanddelen
begrepen die enerzijds ter vrije beschikking (vrije reserves) staan of waarover al een
bestedingsbeslissing is genomen (bestemmingsreserves). De reserves zijn onderverdeeld in
algemene reserves en bestemmingsreserves. Aan enkele reserves is rente toegevoegd voor een
bedrag van € 857.000.
Reserves

bedragen x € 1.000

Saldo

Saldo

31-12-2013

31-12-2012

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming
Totaal

5.664

4.409

41.171

44.638

-528

1.724

46.307

50.771

Hieronder worden alle mutaties van de reserves en voorzieningen toegelicht:

Reserves
Algemene reserve
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Buffer om in uiterste noodzaak incidentele onverwachte/onvoorziene uitgaven maar ook rekeningterkorten te dekken.
Haalbaarheids onderzoek De Dinkel

25.992,00

Top Craft

123.800,00

Budgetoverheveling bestemmingsplannen

25.852,00

rente reserve bovenwijkse voorziening

13.980,85

Opheffen reserve groenvoorziening

27.277,00

Opheffen reserve flexibel personeelsbeleid

438.693,00

boeking reserves 2013 resultaat 2012

1.723.553,00

Invoeringskosten decentrentralisatie AWBZ

5.843,00

Storting in de reserve grondexploitatie

1.210.000,00

Storting in de reserve vastgoed

600.000,00

kosten KIGO 2013

16.442,00

project dinkelstenen

6.908,00

Sociale werkvoorziening Dinkellandwerkt!

43.611,00

Vakantiegeld 2012

503.500,00

Verlofdagen 2012

557.000,00

WOT verlaging voorziening ontmanteling
Algemene reserve - Totaal

50.200,00
€ 4.408.537,35

3.314.203,85

2.058.448,00

€ 5.664.293,20

Reserve dekking kapitaallasten accommodaties
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Dekking kapitaallasten uitvoering accommodatieplan 1992 en verstrekte investeringsbijdragen 1994-1999.
Kapitaallasten diverse investeringen 2013

125.952,12

9900020 Renteberekening 2013

186.462,96

Subsidie kleedkamer DSVD

250.000,00

Reserve dekking kapitaallasten accommodaties - Totaal

€ 3.729.258,20

186.462,96

375.952,12

€ 3.539.769,04

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: De reserve is in het verleden om fiscale motieven ingesteld. De BTW over investeringen in bovenwijkse voorzieningen kon worden
teruggevraagd aangezien over de verkochte grond (inclusief een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen) BTW was afgedragen.
Renteberekening 2013

13.980,96

Rente naar de algemene reserve

13.980,78

DK Overboeken saldo reserve Bovo
Reserve bovenwijkse voorzieningen - Totaal

699.046,00
€ 699.045,82
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Reserve grondexploitatie
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Buffer voor activiteiten verband houdend met de exploitatie van gronden voor woningbouw en bedrijfsterreinen.
9900080 Renteberekening 2013

20.873,64

DK Overboeken saldo reserve Bovo

449.046,00

Veldzijde West

5.000,00

Diverse kosten grondbeleid/uitvoering

26.081,79

Saldering nog uit te voeren afgesloten projecten

50.302,47

Verliesneming De Schil Rossum

100.000,00

Verliesneming Spikkert Weerselo

600.000,00

Winstneming Pierik II 1e fase

500.000,00

Dotatie vanuit algemenereserve

1.210.000,00

Raadsplan 2012 overheveling Grex naar majeure projecten
Reserve grondexploitatie - Totaal

122.200,00
€ 1.043.681,68

2.179.919,64

903.584,26

€ 2.320.017,06

Reserve groenvoorziening
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Reconstructies van openbaar groen uit het gemeentelijk groenplan. realiseren.
Saldo reserve overboeken naar algemene reserve
Reserve groenvoorziening - Totaal

27.276,73
€ 27.276,73

27.276,73

€ 0,00

Reserve kunst
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Incidenteel realisering kunstwerken.
Kunstwerk rotonde Denekamp

33.000,00

Reserve kunst - Totaal

€ 100.000,00

33.000,00

€ 67.000,00

Reserve rente egalisatie
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Om rentefluctuaties te kunnen beheersen binnen de begroting.
Renteberekening 2013

40.828,92

Aanvulling reserve 2013

182.247,00

Reserve rente egalisatie - Totaal

€ 1.020.724,40

223.075,92

€ 1.243.800,32

Reserve digitalisering archief en bestemmingsplannen
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Dekking inhuur derden om inhaalslag in het archivering van bouwvergunningen te realiseren.
Renteberekening 2013

5.603,76

Reserve digitalisering archief en bestemmingsplannen - Totaal

€ 280.187,96

5.603,76

Stand 1/1

Bij

€ 285.791,72

Reserve ICT-plan/dienstverleningsconcept
Omschrijving boeking

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Implementatie informatieplan en dienstverleningsconcept (organisatieontwikkeling).
Renteberekening 2013

9.154,20

Reserve ICT-plan/dienstverleningsconcept - Totaal

€ 457.707,21

9.154,20

Stand 1/1

Bij

€ 466.861,41

Reserve gemeentehuis
Omschrijving boeking

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Het saldo van deze reserve is noodzakelijk om de eerste jaren de hogere lasten van realisatie in eigen beheer ten opzicht van huren te
dekken
Renteberekening 2013

18.167,16

Aanwending verkoop gemeentehuis

85.000,00

Verbeter werkzaamheden gemeentehuis

75.250,00

Vereveningsbijdrage gemeentehuis

107.751,00

Reserve gemeentehuis - Totaal

€ 454.179,44

18.167,16

268.001,00

€ 204.345,60

Reserve onderhoud gebouwen
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Spreiden van de lasten welke voortvloeien uit het groot onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen (met uitzondering van
onderwijsgebouwen).
groot onderhoud 2013

105.087,00

Vereveningsbijdrage gemeentehuis

41.500,00

Reserve onderhoud gebouwen - Totaal

€ 1.439.151,54

146.587,00

€ 1.292.564,54

\

Reserve huisvesting onderwijs
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Gelijkmatige verdeling van lasten betreffende onderwijshuisvesting.
AM dotatie onderwijshuisvesting 2013

1.237.035,00

AM onttrekking onderwijshuisvesting 2013
Reserve huisvesting onderwijs - Totaal

1.025.884,00
€ 1.230.715,61
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Reserve dividend WMO Beheer
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Afgezonderd houden van algemene reserve en (deels) inzetten om verlies structureel dividend als gevolg van verkoop te compenseren.
Renteberekening 2013

320.000,04

Dekkingsmiddelen WMO

125.000,00

Dekkingsmiddelen WMO

195.000,00

Reserve dividend WMO Beheer - Totaal

€ 8.000.000,04

320.000,04

320.000,00

€ 8.000.000,08

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

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Dekking kapitaallasten conform voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording.
Kapitaallasten 2013

7.143,84

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

€ 233.946,00

7.143,84

€ 226.802,16

Reserve majeure projecten
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Realiseren viertal majeure projecten uit het collegeprogramma “Bouwen aan de toekomst”.
Aanpassing Nicolaasplein

59.997,00

Afkoop SDC 12

200.000,00

Overboeking invest gymzaal Lattrop

969.354,00

Bijdrage agrarische structuurversterking

10.000,00

Co-financiering leader projecten Dinkelland

98.992,00

diverse kosten v.d. Heijdenstraat

5.309,00

Overboeken saldo reserve Bovo

250.000,00

dorpsplan plus Tilligte(raadsplan 2014)

100.000,00

Dusinksweg

84.075,00

extra dividend cogas

277.800,00

Fiets en wandelpaden

128.985,00

herinrichting Vledder, Brink, Ootmarsumsestraat

695,00

Herinrichting centrum Weerselo

26.254,00

herinrichting Deurningen

25.812,00

Herinrichting Eurowerf

52.876,00

Herinrichting Nordhornsestraat

184.655,00

ILG Gebiedsuitwerking

6.755,00

Dorpsplan Agelo

18.400,00

Kerkplein Ootmarsum

47.113,25

Kloostertuin

5.318,00

Kuiperberg plan en uitvoering

3.751,00

Kultuurhus Deurningen

100.000,00

Kultuurhus Weerselo

74.000,00

Landinrichting Saasveld/Gammelke

43.271,00

Master beeldkwaliteits Plan Ootmarsum

1.250,00

Molenbeek

4.402,00

Natura Docet

769.987,48

Overheveling van de reserve grondexploitatie

122.200,00

taxatie Frensdorferweg, project DTC

1.531,00

Terug storting te veel voorgeschoten Dorpsraad Saasveld voor dorpsplein

56.314,00

Uitvoering 't Stift

34.055,00

Voorbereidingskosten verplaatsing vv DTC 07
Reserve majeure projecten - Totaal

1.531,00
€ 9.779.837,56

706.314,00

3.058.368,73

€ 7.427.782,83

Reserve FPU
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: De FPU-regeling is door het bereikte CAO akkoord per 1 juli 2006 gewijzigd. Meerdere personeelsleden hebben op het laatste moment nog
besloten gebruik te maken van de oude regeling. Hierdoor ontstaan meerkosten. In totaliteit maken er 19 (oud) medewerkers gebruik van de FPUregeling (oude stijl). Daarnaast is er een groep van 25 medewerkers die, gezien de leeftijd, mogelijk de komende jaren gebruik gaan maken van de FPUregeling (nieuwe stijl). De reserve wordt ingezet om te voorkomen dat de exploitatie de komende jaren belast wordt met pieken in de lasten.

9900420 Renteberekening 2013

2.646,48

Arbeidsvoorwaarden FPU

51.000,00

Reserve FPU - Totaal

€ 132.324,88

2.646,48

51.000,00

Stand 1/1

Bij

Af

€ 83.971,36

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

Stand 31/12

Doel/motief: Dekking van de investeringen in de centrale gemeentewerf en kazernes. Activa met een meerjarig economisch nut moeten geactiveerd
worden en er dient op consistente wijze op te worden afgeschreven. Reserves mogen hier niet ineens op in mindering gebracht te worden.
Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut mogen, mits gedaan in de openbare ruimte, geactiveerd worden. Het is wel wenselijk ze in een
zo kort mogelijke termijn af te schrijven en derhalve is het ook toegestaan reserves hierop in mindering te brengen.

Kapitaallasten 2013
Reserve dekk.kap.lst.werf O/brdw.kaz.O+W - Totaal

188.753,60
€ 2.464.770,87
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Reserve invoering Wmo en zorgloket
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Realisatie zorgloket (WMO) en afdekken risico’s WMO.
Renteberekening 2013

3.365,64

Salariskosten

85.885,00

Reserve invoering Wmo en zorgloket - Totaal

€ 168.280,13

3.365,64

85.885,00

Stand 1/1

Bij

Af

€ 85.760,77

Reserve conversie aandelen Vitens
Omschrijving boeking

Stand 31/12

Doel/motief: Reserveren opbrengst aandelen ter aflossing lening.
Aflossing lening Vitens

188.773,00

Reserve conversie aandelen Vitens - Totaal

€ 1.697.825,44

188.773,00

€ 1.509.052,44

Reserve Basispakketten bibliotheek 2011-2015
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: In het kader van de voor- en vroegschoolse educatie heeft de ST. Bibliotheek Dinkelland het initiatief genomen tot het verzorgen van
Basispakketten op scholen in dorpen waar geen bibliotheekvoorziening meer is. Het doel is taalachterstanden bij kinderen voorkomen/bestrijden.
Reserve Basispakketten bibliotheek 2011-2015 - Totaal

€ 46.200,48

€ 46.200,48

Reserve dekk.kap.lst. arch.stell/dig. infob.
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Reserveren gelden t.b.v. dekking van de kapitaallasten van archiefstellingen en digitale informatieborden.
Kapitaallasten 2013

16.831,72

Reserve dekk.kap.lst. arch.stell/dig. infob. - Totaal

€ 40.311,69

16.831,72

€ 23.479,97

Reserve dekking afschrijving sportcomplex de Es Saasveld
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Dekken van de kapitaallasten van de investering in sportcomplex De Es in Saasveld.
Reserve dekking afschrijving sportcomplex de Es Saasveld - Totaal

€ 250.018,00

€ 250.018,00

Reserve Dusinksweg Oms
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Reserveren gelden t.b.v. dekking van de afschrijving van de Dusinksweg Ootmarsum.
Renteberekening 2013

11.059,44

Reserve Dusinksweg Oms - Totaal

€ 552.972,36

11.059,44

€ 564.031,80

Reserve riolering
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Egalisatierekening die dient om ongewenste schommelingen (sterke fluctuatie) van door de gemeente aan burgers in rekening te brengen
tarieven voor rioolrecht op te vangen. Uitgangspunt hierbij is kostendekkende tarieven voor rioolrecht.
Uitvoering riolering

9.000,00

Uitvoering riolering

25.000,00

Dekking tekort exploitatie 2013

277.717,69

Reserve riolering - Totaal

€ 2.360.881,00

311.717,69

€ 2.049.163,31

Reserve afval
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Egalisatierekening die dient om ongewenste schommelingen (sterke fluctuatie) van door de gemeente aan burgers in rekening te brengen
tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht op te vangen. Uitgangspunt hierbij is kostendekkende tarief.
Dekking exploitietekort afval 2013

287.612,10

Reserve afval - Totaal

€ 1.689.741,00

287.612,10

€ 1.402.128,90

Reserve Essentgelden
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Reserveren gelden verkoop aandelen Essent.
Renteberekening 2013

150.000,00

Compensatieverlies dividend

150.000,00

Afkoop sportpark de Molendijk

380.000,00

Reserve Essentgelden - Totaal

€ 5.000.000,00

150.000,00

530.000,00

€ 4.620.000,00

Reserve flexibel personeelsbeleid
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Ontwikkelen flexibel personeelsbeleid.
Renteberekening 2013

8.601,84

boeking reserves 2013 res. flex pers. beleid
Reserve flexibel personeelsbeleid - Totaal

438.693,34
€ 430.091,50

8.601,84

Stand 1/1

Bij

438.693,34

€ 0,00

Egalisatiereserve algemene uitkering
Omschrijving boeking

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Reserveren extra middelen 2011-2014 in het gemeentefonds voor het nationaal uitvoeringsprogramma (NUP).
Junicircualire correctie onttrekking 2013

150.000,00

Correctie verevening gemeentefonds

50.000,00

effect mei circulaire 2013/voorjaarsbericht

255.877,00

Progr begr 2012 egalisatie gemeentegfonds

175.000,00

Storting algemene reserve
Egalisatiereserve algemene uitkering - Totaal

146.000,00
€ 710.354,00
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Reserve dekking afschrijving gymzaal Lattrop
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Dekken van de kapitaallasten van de investering in sportcomplex De Es in Saasveld.
Overboeking investering gymzaal Lattrop van reserve Majeure projecten

969.354,00

Reserve dekking afschrijving gymzaal Lattrop - Totaal

€ 0,00

969.354,00

€ 969.354,00

Reserve vastgoed
Omschrijving boeking

Stand 1/1

JK: dotatie vanuit alg. reserve (dividend Cogas)

Bij

Af

600.000,00
601.000,00

afwaardering boekwaarde Klooster
Reserve vastgoed - Totaal

Stand 31/12

€ 200.529,75

600.000,00

601.000,00

€ 199.529,75

Reserve desintegratie- en frictiekosten
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Bijdrage desintegratie en frictiekosten

Stand 31/12

500.000,00

frictie 2012 diverse posten

101.749,00

Reserve desintegratie- en frictiekosten - Totaal
Reserves - Totaal

€ 398.251,00

101.749,00

500.000,00

€ 0,00

€ 49.046.801,64

10.381.694,03

12.593.416,06

€ 46.835.079,61

Voorzieningen
Hieronder worden alle mutaties van de voorzieningen toegelicht:
Voorzieningen
Voorziening pensioenaanspraken wethouders
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: (Oud-)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken op een pensioenuitkering. Om deze toekomstige verplichting te kunnen
volldoen, is deze voorziening in het leven geroepen.
Renteberekening 2013

65.352,36

Pensioenaanspraken 2013

109.706,67

Storting pensioen aanspraken wethouders
Voorziening pensioenaanspraken wethouders - Totaal

57.709,00
€ 1.633.808,15

123.061,36

109.706,67

€ 1.647.162,84

Voorziening hoogrenovatieregeling (RGSVH 1987)
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Reserveren van de van het ministerie ontvangen afkoopsommen hoogrenovatieregeling t.b.v. de te betalen bijdragen.
9910250 Renteberekening 2013

904,32

Voorziening hoogrenovatieregeling (RGSVH 1987) - Totaal

€ 22.607,39

904,32

€ 23.511,71

Voorziening egalisatie wachtgeld wethouders
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand 31/12

Doel/motief: Opvangen pieken in aanspraken (oud) wethouders op wachtgeld.
Wachtgelden 2013

83.793,57

Voorziening egalisatie wachtgeld wethouders - Totaal

€ 210.472,79

83.793,57

€ 126.679,22

Voorziening liquidatie Top Craft
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Top Craft aanpassing voorziening

Af

Stand 31/12
50.200,00

Top Craft herberekening voorziening

209.800,00

Voorziening liquidatie Top Craft - Totaal

€ 1.656.800,00

209.800,00

50.200,00

€ 1.816.400,00

Voorzieningen - Totaal

€ 3.523.688,33

333.765,68

243.700,24

€ 3.613.753,77
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste schulden (bedragen x € 1.000)
Rentetypische looptijd 1 jaar of langer

Saldo

Saldo

31-12-2013

31-12-2012

Onderhandse leningen:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Totaal

1.207

1.352

34.001

27.202

35.208

28.554

Er zijn 3 nieuwe lening aangetrokken van elk € 5miljoen met een looptijd van 1 jaar, 10 jaar en 25 jaar.
Daarnaast is er € 8,3 miljoen afgelost waardoor het totaal aan leningen komt op € 35,2 miljoen. De
rentelast in 2012 bedroeg € 1,2 miljoen.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Netto-vlottende schulden (bedragen x € 1.000)

Rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Bank- en girosaldi

Saldo

Saldo

31-12-2013

31-12-2012

8.000

8.000

5.208

3.605

Overige schulden:
Crediteuren
Waarborgsommen

66

66

Verplichtingen

290

475

Transitorische rente

304

360

13.868

12.506

Totaal

Overlopende passiva
Overlopende passiva

bedragen x € 1.000
Van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen op specifieke
uitkeringen
Nog te betalen bedragen
Totaal
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Overlopende passiva
van derden ontvangen bedragen

Saldo

Stortingen

1-1-2012

Ont-

Saldo

trekkingen

31-12-2013

Regeling:
ILG Nationaal Landschap

941.164

Kulturhusen

262.451

RMC gelden (reg.meld-en coordinatiefunctie)

111.841

ISV gelden herinrichting centrum Denekamp
Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS)
Herstructurering ind.terrein Kloppendijk/Sombeek D

66.909

249.025

200.000

62.451

24.293

62.452
324.235

759.048

233.615

136.134
62.000

452

350.000

207.850

82.960

82.960

Herstructurering ind.terrein De Mors Ootmarsum

290.485

290.485

Herstructurering ind.terrein Echelpoel Weerselo

75.900

Externe Veiligheid (MEVO)

24.207

19.140

4.000

16.000

20.000

-

Volkshuisvesting/Wonen, zorg en welzijn

223.105

221.455

200.000

244.560

Volkshuisvesting/Woningbouwprogramma

230.760

530.000

280.000

480.760

Investeren met gemeenten: project Masterplan O'sum

652.291

103.546

755.837

-

Volkshuisvesting/Duurzaamheid en woonkwaliteit

Energieloket, Energiebesparen Dinkelland

1.200

Opstellen van 8 bedrijfsnatuurplannen

2.715

IMG: project Weerselo

75.900

1.200

2.715

170.122

IMG: Centrum Weerselo

43.347

125.254
99.000

44.868
99.000

Exploitatiebijdragen van derden

86.400

86.400

-

Ruimtelijk beleid, locatie Ten Dam te Tilligte

20.000

20.000

-

Kunstwerken buitenruimte Natura Docet

102.275

Subsidie sportaccommodaties Ti-Volly Tilligte

119.720

Investering kwaliteitsimpuls groene omgeving

39.561

Planvorming Vliegveldstraat

45.000

Agenda van Twente/Fonds Recreatie en Toerisme 2012

60.544

Subsidie Camping De Haer

0

Kropsbeek Ootmarsum

Kwaliteit stedelijke leefomgeving De Timp

41.250
60.544

479.515

750

2.948

0

479.515
310.500

42.162

54.000

292.304

292.304

93.749
3.991.086

39.561

3.750

310.500
54.000

Commanderie Ootmarsum
Totaal

117.275

119.720

3.698

Stadsbbeek Ootmarsum
Gemeentelijk energieloket 2.0

15.000

2.547.188

42.162
93.749

3.327.818

3.210.456

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Waarborgen en garanties
Gegarandeerde leningen
In onderstaande tabel zijn leningen opgenomen, waarvoor de gemeente een achtervangpositie
inneemt. In geval van achtervang houdt het risico in dat de gemeente kan worden aangesproken, mits
in eerste instantie de instelling zelf en het WSW in tweede instantie niet aan hun verplichtingen
kunnen voldoen.
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Geldnemer

Aard /
omschrijving

Oorspronkelijk
bedrag
x € 1.000

Percentage

Restant per
31-12-2013
x € 1.000

dekking

Stichting Mijande Wonen

garantie

1.550

100%

1.395

St. Bibliotheek Dinkelland

garantie

330

100%

330

St. Zorggroep Sint Maarten

garantie

1.544

100%

996

Totaal
* WSW= Waarborgfonds Sociale
Woningbouw

3.424

2.719

Geborgde leningen
Het risico voor de gewaarborgde geldleningen doet zich voor als de instelling niet langer aan zijn
financiële verplichting kan voldoen.
geldnemer

Aard /

Oorspronkelijk

Restantschuld per

bedrag

31-12-2012

x € 1.000

x € 1.000

Omschrijving
Stichting Mijande Wonen

borg WSW

Totaal

89.715

87.621

89.715

87.621

Daarnaast staat de gemeente Dinkelland borg voor een tweetal geldleningen van Twence Holding
B.V.. De borgstelling is naar ratio van het aantal aandelen en bedraagt
€ 941.786.
Langlopende financiële verplichtingen
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet in uit de balans
blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze
verplichtingen:
Leerlingenvervoer
Leverancier
DVG

Looptijd
Schooljaar 2013/2014 t/m schooljaar
2015/2016. Optionele verlenging van 2x1
jaar.

Jaarlijkse verplichting
ca.
€ 660.000 voor
Dinkelland en
Tubbergen samen.

Omdat dit een gezamenlijke aanbesteding is en er ritten gepland worden waar kinderen van beide gemeenten in
zitten kan dit bedrag niet gesplitst worden tussen Dinkelland en Tubbergen.

Levering elektra en gas
Leverancier
Greenchoice (gas)
Twence (electra)

Looptijd
1 januari 2013 tot en met 31 december
2015

Jaarlijkse verplichting
ca.
€ 550.000

In samenwerking met het inkoopcollectief van Twentse gemeenten zijn contracten afgesloten.
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Huisvuilinzameling
Leverancier
ter Horst Milieu BV

Looptijd
Tot 1 januari 2014. Optionele verlenging
van 2x1 jaar.

Jaarlijkse verplichting
ca.
€ 300.000

Inzake het ophalen van huisvuil en het transporteren hiervan naar Twence.

Wmo Huishoudelijke hulp
Leverancier
Tzorg, TSN, Bureau SPV
en Solace
Verschillende leveranciers

Looptijd
1 januari 2010 t/m 31-12-2013

Jaarlijkse verplichting
ca.
€ 1.300.000

1 januari 2014 t/m 31-12-2014

€ 2.584.000

t/m 2013:
De gemeente heeft voor de duur van 2 jaar een raamovereenkomsten afgesloten. Klanten die zorg in natura
wensen kunnen kiezen uit de vier aanbieders.
2014:
De gemeente heeft voor de duur van 1 jaar een raamovereenkomsten afgesloten. Klanten die zorg in natura
wensen kunnen kiezen uit verschillende aanbieders. Het contract kan na 2014 worden verlengd of er volgt een
nieuwe aanbesteding voor deze dienst.

Wmo hulpmiddelen
Leverancier
Harting-Bank

Regio Taxi
Leverancier
Brookhuis

Looptijd
1 januari 2013 t/m

Looptijd
1 oktober 2011 t/m 30 juni 2016

Jaarlijkse verplichting
ca.
Verschilt erg per jaar,
afhankelijk van afname.

Jaarlijkse verplichting
ca.
€ 500.000

De gemeente heeft eenzijdig de mogelijkheid te bepalen dat de overeenkomst op 1 juli 2014 of 1 juli 2015 eindigt.

Trapliften
Leverancier
Otto Ooms BV

Looptijd
2011 t/m 2014 Twee keer optionele
verlenging met telkens een jaar.

Jaarlijkse verplichting
ca.
Verschilt erg per jaar,
afhankelijk van afname.

Inzake levering,onderhoud en reparatie van trapliften.

Gebeurtenissen na balansdatum
Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie
per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt.
Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan
die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.
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*) Overheveling naar reserve dekking afschrijvingsl.gymzaal Lattrop

Dorpsplan Plus Saasveld
Revitalisering industrieterreinen
Kulturhus Ootmarsum
Cofinanciering fiets- en wandelpaden
Herinrichting Vledderstraat-Brinkstraat Denekamp
Herinrichting Vledderstraat-Brinkstraat Denekamp (2e fase)
Bezoekerscentrum Natura Docet
Dusinksweg (afwerking fase 1)
Nicolaasplein Denekamp
Kerkplein Ootmarsum
Verplaatsing vv DTC '07
"Zuinig op sport" -kunstgrasvelden
"Zuinig op sport" - onderhoud voetbalvelden en tennisbanen
Uitvoering dorpsplan plus Tilligte
Uitvoering dorpsplan plus Agelo
Eindtotaal

923
156
1.822
364
500
231
500
408
540
41
242
-705
7
-303

193
314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

969

969

0

267
655
100
200
266
184
1.312
350
60
50
500
600
355
120
100
17.350

-56
655
100
135
-2
184
786
350
0
0
0
0
0
0
0
6.876

0
0
0
0
0
0
0
0
60
50
500
600
355
0
0
3.041

-56
0
0
129
0
1
770
84
60
47
3
200
0
100
18
3.002

0
655
100
6
-2
183
16
266
0
3
497
400
355
-100
-18
6.914

werkelijk 2013

2.225
1.760
2.072
690
500
350
500
410
540
1.500
436
394
135
720

toekenning 2013

Saldo 1 jan. 2013

ILG-nationaal landschap
Klooster + tuin - parkeren
Centrumplein Weerselo
Eurowerft
Fietstunnel Ensink
Verbinding Meierij
Fietstunnel Oostzijde
Nordhornsestraat Denekamp
Landbouwroute Siemertstraat-Abdijweg
Dorpsplan Plus Deurningen
Leader
Kulturhus Denekamp
Kwaliteitsgroep Ootmarsum
Dorpsplan Plus Lattrop variant B *)

Toekenning

Majeure projecten

saldo 31 dec. 2013

Specificatie majeure projecten

Status

3.7

276
5
26
53
0
0
0
185
0
26
99
5
1
0

839
465
1.795
312
500
231
500
223
540
15
143
-710
5
-303

Verklaring status:
Voorbereidingsfase, budgetten grotendeels heroverweegbaar
Realisatiefase, budgetten in geringe mate heroverweegbaar
Beheersfase

Leeswijzer:
Het saldo 31 december 2013 is als volgt opgebouwd: saldo 1 januari 2013 + saldo toekenning 2013 -/- saldo
werkelijk 2013 = saldo 31 december 2013.
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3.8 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector in werking getreden (WNT). De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de
bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen, en ook over de openbaarmaking van
deze gegevens welke voor het eerst zijn opgenomen in de jaarrekening 2013.
De gemeentesecretaris van Dinkelland heeft binnen de gemeente Dinkelland een onbezoldigde
functie. Hij bekleedt binnen het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een
bezoldigde functie als algemeen directeur en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in
de jaarstukken 2013 van Noaberkracht.
De griffier van de gemeente Dinkelland heeft binnen Dinkelland een bezoldigde functie.

Naam

Functie

A. Damer

Secretaris

R. Huitema

Griffier

Duur dienstverband

1 januari t/m 31
december 2013
1 januari t/m 31
december 2013

Omvang
Beloning
dienstverband

n.v.t.
1 fte

€0
€ 86.120

Belastbare
kostenvergoedingen

Voorzieningen
betaalbaar
Beëindigings- Jaar
uitkeringen
beëindiging
op termijn

Motivering

€0

€0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.691

€ 30.602

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Ontvanger

D9

Juridische
grondslag

OCW

Specifieke
uitkering

Nummer

SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
Departement

3.9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
Gemeenten
166, eerste lid WPO)

I
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E3

Subsidieregeling
sanering
verkeerslawaai
(inclusief bestrijding
spoorweglawaai)

€0
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

N D I C A T O R E N
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 39.780
Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 2.941
Overige bestedingen (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Eindverantwoording Ja/Nee

Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

SZW

SZW

G1

G1A

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

1 LMV 2006304695
Wet sociale
Het totaal aantal geïndiceerde
werkvoorziening
inwoners van uw gemeente dat
(Wsw)_gemeente 2013
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
Wet sociale
beschikbaar is om een
werkvoorziening (Wsw) dienstbetrekking als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, of artikel
Alle gemeenten
7 van de wet te aanvaarden op
verantwoorden hier het 31 december (jaar T)
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of er
in (jaar T) geen, enkele
of alle inwoners
Aard controle R
werkzaam waren bij
Indicatornummer: G1 / 01
een Openbaar lichaam
2,00
o.g.v. de Wgr.
Wet sociale
Hieronder per regel één
werkvoorziening
gemeente(code) uit (jaar T-1)
(Wsw)_totaal 2012
selecteren en in de kolommen
ernaast de
Wet sociale
verantwoordingsinformatie voor
werkvoorziening (Wsw) die gemeente invullen

€0
Het totaal aantal inwoners dat
is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in (jaar T),
uitgedrukt in arbeidsjaren

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus:
deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1)
regeling G1B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G1C-1) na
controle door de
gemeente.

G2

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 02

Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal
gerealiseerde begeleid
werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in
(jaar T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar
lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 05

169,50
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

5,64
Besteding (jaar T) IOAW

124,03
2,36
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

€ 1.853.116
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 13.702
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 274.890
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

€ 2.421

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1 / 03

Nee
Het totaal aantal inwoners dat
is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in
(jaar T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

1 1774 (Dinkelland)
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
WWB_gemeente 2013
Gemeente
Alle gemeenten
verantwoorden hier het I.1 Wet werk en bijstand
gemeentedeel over
(WWB)
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.
Aard controle R

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 04

Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze

Aard controle R
Indicatornummer: G1 / 02

0,00
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, of artikel
7 van de wet te aanvaarden op
31 december (T-1);

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1A / 01

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

€0
Nee
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04
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Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0

Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze.

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 2.473
€ 31.792
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 10

Nee
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SZW

G3

Besluit
Besteding (jaar T)
bijstandverlening
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen 2004
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
e 2013
Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

SZW

G5

Wet participatiebudget
(WPB)_gemeente 2013
Wet participatiebudget
(WPB)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€ 74.175
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 75.000
€ 7.498
€ 166.816
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze.

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
Het aantal in (jaar T) bij een
ROC ingekochte contacturen

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€ 63.233

€0

Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Nee

Let op: Dit is de enige
gelegenheid om
verantwoording af te leggen
over deze taakuitvoering
Let op: Deze verantwoording
kan niet door een
gemeenschappelijke regeling
worden uitgevoerd, ongeacht
de keuze van de gemeente bij
indicator G5/02
Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01

425
Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T)
Ja/Nee
participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)
educatie bij roc's
participatiebudget

Dit onderdeel is uitsluitend
van toepassing op
gemeenten die in (jaar T-1)
duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk
hebben gerealiseerd en
verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering
betreft de indicatoren G5/03
tot en met G5/07
Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 02

Ja

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03

€ 332.846

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04

€ 67.923
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Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05

€ 152

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 06

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 07

€0
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3.10 Subsidie IMG

Aard controle

Besteed tlv
Project
In de verlenings- provinciale
afgerond / beschikking
middelen 2013
eindverant- opgenomen
(conform
Beschikkings-nummer woording
subsidie voor dit baten/lastenprovincie
Ja-Nee
project
stelsel)
D1
D1
R
R

Centrum Weerselo

2011/0161443/1507771 Nee

€ 110.000 €

Herinrichting Centrum
Weerselo

2011/0325439/1657813 Nee

€ 1.067.850 €

Externe veiligheid Overijssel
deel 1

2011/0098212

Nee

€ 45.944 €

Masterplan Ootmarsum

2010/0167924

Nee

€ 2.876.000 €

Parkeerplaatsen museum
Natura Docet

2011/0106786

Ja

€ 250.000 €

-

Besteed t.l.v.
gemeentelijke
middelen 2013
(conform
baten/lastenstelsel)
R
€

26.254,00 €

-

Cumulatief
besteed tlv
provinciale
middelen 2013
(conform
baten/lastenstelsel)
R
€

-

Cumulatief
besteed tlv
gemeentelijke
middelen dec
2013 (conform
baten/lastenstelsel)
R
€

26.254,00 €

55.132,00 €

€

19.850,00 €

505.837,00 €

596.907,00 €

1.839.219,00 €

239.676,00 €

240.181,00 €

250.000,00 €

-

€

-

55.132,00
1.930.288,00

Optionele
toelichting
op één van
de
Geplande voorgaande
einddatum kolommen
D1
D1
1-1-2015
1-1-2016
31-12-2014
1-1-2015

250.505,00 medio 2013

4 Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
(wordt afzonderlijk bijgevoegd)

5 Voorstel
Wij leggen u ter vaststelling voor bijgaand ontwerpbesluit om:
- De jaarstukken 2013 vast te stellen hetgeen betekent:
 Instemmen met het rekeningtekort 2013 van € 528.000;
 Instemmen met de niet of niet volledig benutte budgetten 2013 voor een totaalbedrag
van € 131.000 en om deze opnieuw in de begroting 2014 op te nemen;
 Instemmen met het hierdoor totale ontstane rekeningtekort van € 659.000 en dit tekort
ten laste te brengen van de algemene reserve.
Voorstel rekeningsaldo 2013
(bedragen x € 1.000
Resultaat na bestemming
Voorstel: de niet of niet volledig benutten budgetten 2013 over te hevelen naar 2014
Ontstane rekening tekort ten laste brengen van de algemene reserve
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6 Besluit
De raad van de gemeente Dinkelland;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2014;
gelet op de Gemeentewet;
Besluit
-

De jaarstukken 2013 vast te stellen hetgeen betekent:
 Instemmen met het rekeningtekort 2013 van € 528.000;
 Instemmen met de niet of niet volledig benutte budgetten 2013 voor een totaalbedrag
van € 131.000 en om deze opnieuw in de begroting 2014 op te nemen;
 Instemmen met het hierdoor totale ontstane rekeningtekort van € 659.000 en dit tekort
ten laste te brengen van de algemene reserve.

Voorstel rekeningsaldo 2013
(bedragen x € 1.000
Resultaat na bestemming
Voorstel: de niet of niet volledig benutten budgetten 2013 over te hevelen naar 2014
Ontstane rekening tekort ten laste brengen van de algemene reserve

-528
-131
-659

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

De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier
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