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1 Inleiding 

Het raadsperspectief 2017 is de aftrap van een nieuwe Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar 

2017. De gemeente Dinkelland is gestart met programmasturing. Deze programmasturing is leidend 

en is verweven in de P&C cyclus. Het raadsperspectief 2017 is voor de tweede keer opgebouwd 

volgens deze programmasturing. 

 
 

In het raadsperspectief 2017 staan de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes, die in de komende 

jaren bepalend zijn voor het beleid en de begroting. Het te voeren beleid heeft het coalitieprogramma 

2014 – 2018 “Nieuw Perspectief”  als basis. Nu we halverwege de uitvoering van dit programma zijn, 

kunnen we zeggen dat er zowel tegenslagen als successen te melden zijn geweest.   

Daarnaast hebben uw raadsfracties van de gemeente Dinkelland beleidsambities kunnen aandragen. 

Aan de hand van dit richtinggevende document  voert uw raad het debat over de kaders voor de 

programmabegroting 2017.  

 

Na de behandeling van het raadsperspectief 2017 in de raadsvergadering gaat het college de door uw 

raad aangegeven kaders omzetten in concrete voorstellen en verder uitwerken in de 

programmabegroting 2017. In de maanden juli, augustus en september 2016 wordt deze 

programmabegroting 2017 opgesteld evenals het meerjarenperspectief 2017 - 2020. In de 

raadsvergadering van november 2016 wordt deze begroting aan uw raad voorgelegd ter 

besluitvorming. 

 

Zonder vooruit te willen lopen op het debat en de besluitvorming willen wij in deze inleiding even stil 

staan bij hetgeen we in de eerste helft van deze coalitieperiode hebben bereikt dan wel in gang 

hebben gezet. Conform het coalitieprogramma 2014-2018 “Nieuw perspectief” heeft de afgelopen 

twee jaar besluitvorming plaatsgevonden over de 2
e
 fase van de Dusinksweg, het toekomstbestendig 

maken Dorper Esch, het afschaffen van de hondenbelasting, het Klooster, Natura 2000, enz. Ook 

hebben de transities inzake de 3 decentralisaties hun plek gekregen. Dit alles hebben we samen met 

u als raad weten te bewerkstelligen binnen de kaders van een financieel solide beleid. De lokale 

lasten hebben we niet meer dan trendmatig laten stijgen terwijl ook ons weerstandsvermogen keurig 

op orde is. 
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2 Leeswijzer 

Programmasturing 

Voor de gehele P&C cyclus is programmasturing leidend met andere woorden programmasturing is 

verweven in de P&C cyclus. De P&C documenten zullen, zoals we inmiddels al vaker gezien hebben,  

worden opgebouwd uit vier programma’s, die op hun beurt zijn onderverdeeld in thema’s. Het vullen 

van deze programma’s door het formuleren van beoogde maatschappelijke effecten, doelen en 

indicatoren heet programmasturing.  

Programmasturing is dus de manier waarop uw raad invulling geeft aan zijn rol van kadersteller en 

regievoerder van beleid. De geactualiseerde P&C cyclus is afgestemd op programmasturing en heeft 

als doel uw raad de middelen in handen te geven om een nog betere invulling te geven aan sturing en 

control. 

 

Programmasturing houdt in dat vier programma’s onderscheiden worden, deze zijn: 

 Krachtige Kernen (KK) 

 Economische Kracht en Werk (EK&W) 

 Omzien naar elkaar (ONE) 

 Burger & Bestuur (B&B) 

Het vijfde programma Algemene Dekkingsmiddelen is een wettelijk voorgeschreven programma. 

 

Vanaf de programmabegroting 2015 zijn bovengenoemde programma’s voor het eerst verwerkt.  

Aan de hand van het eerder genoemde programmasturing is het instrument Doel Inspanningen 

Netwerk (DIN)) gebruikt om in grote lijnen de thema’s, doelen, indicatoren en inspanningen te 

benoemen per programma. Hierdoor ontstaat een bundeling van een (groot) aantal inhoudelijke 

inspanningen (waaronder projecten) en hun onderlinge samenhang in relatie met de na te streven 

doelen. Deze DIN is opgebouwd uit verschillende niveaus: 

 

 Strategische programmadoelen  

Voorbeeld EK&W: Versterken van de economische positie van Dinkelland en Tubbergen 

 

 Thema’s (rood) 

Voorbeeld Vrijetijdseconomie : Verhogen van de toeristische bestedingen en de toeristische 

werkgelegenheid in Dinkelland en Tubbergen 

 

 Ideaaldoelen (groen) 

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 

 

Verblijven:  In Dinkelland en Tubbergen verblijven de komende jaren meer gasten  

Beleven:  Gasten beleven Dinkelland en Tubbergen intensiever en besteden meer 

 

 Indicatoren (geel) 

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 

 

Het aantal overnachtingen in NOT (prestatie indicator) 

Aantal bedrijven in sector vrijetijdseconomie binnen  Dinkelland en Tubbergen (prestatie indicator) 

De beleving van vrijetijdseconomie binnen Dinkelland en Tubbergen (belevingsindicator) 

 

 Inspanningen en resultaten (blauw) 

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 
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Ruimte bieden voor ondernemers (inspanning) 

Drie vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen mogelijk maken (resultaat) 

 

De kleuren van elk afzonderlijk niveau worden gebruikt om intern op een overzichtelijk manier de 

programma DIN’s grafisch weer te geven.  

Vanaf de programmabegroting 2015 zijn de programma’s opgebouwd volgens bovengenoemde DIN’s. 

Deze DIN’s zijn in dit raadsperspectief 2017 verder geactualiseerd met de begroting 2016 als basis. 

 

Hoofdstukkenstructuur 

In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de meerjarenbegroting 2017 – 2020. Zoals u van ons 

gewend bent, zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting bij het laatst 

vastgestelde document. Voor het raadsperspectief 2017 betekent dit dat we voor de jaarschijven 2017 

en verder aansluiting zoeken bij het saldo van de programmabegroting 2016 en de meerjarige 

mutaties uit het 2e programmajournaal van 2015. Op dit moment zijn de jaarstukken 2015 en het 1e 

programmajournaal 2016 in de afrondende fase. De structurele mutaties uit deze P&C documenten 

worden ook meegenomen bij de bepaling van het startsaldo van het raadsperspectief 2017. Dit 

financiële startpunt wordt beschreven in paragraaf 3.1. 

 

In paragraaf 3.2 worden de mutaties als gevolg van bestaand beleid in beeld gebracht. Daarnaast 

hebben wij in beeld gebracht welke specifieke mutaties de komende jaren verwacht mogen worden. 

Deze specifieke mutaties in paragraaf 3.3 gaan vaak net iets verder dan de uitvoering van het 

bestaande beleid, zonder dat er sprake is van intensiveringen. Paragraaf 3.3 wordt afgesloten met het 

herzien meerjarig saldo na de mutaties als gevolg van bestaand beleid en de specifieke mutaties 

 

Hoofdstuk 4 is gereserveerd voor het Sociaal Domein en de nadere concretisering van de invulling 

taakstelling Noaberkracht krijgt in hoofdstuk 5 zijn plaats. Hoofdstuk 6 geeft de verwachte stand  van 

de algemene reserves per 1 januari 2017 weer. Hierdoor is het mogelijk een indicatie van het ratio 

weerstandsvermogen te geven 

 

In hoofdstuk 7 worden de bovengenoemde programma’s verder uitgewerkt. Begonnen wordt met de 

actualisatie van de programmatische opgave (de DIN). Daarna worden per programma en per thema 

de in de begroting 2016 benoemde resultaten geactualiseerd voor het raadsperspectief 2017. Dit 

houdt in dat op procesmatig en financieel gebied wordt weergegeven wat de mutaties hieromtrent zijn 

binnen de benoemde resultaten. Bij procesmatig wordt bedoeld het continueren, beëindigen, bijstellen  

of vervangen van een benoemd resultaat. Bij nieuwe resultaten is de optie om deze op te nemen in de 

begroting 2017  dan wel meerjarenbegroting. Op financieel gebied wordt er in richtinggevende zin 

aangegeven of er meer, minder, gelijkblijvende middelen of procesgelden voor het benoemde 

resultaat beschikbaar moeten worden gesteld (t.o.v. de begroting 2016). Gelijkblijvend bij afronding 

van een resultaat betekent dat er geen financiële consequenties zijn voor 2017 (en verder): er is geen 

tekort en ook geen overschot. De menskracht wordt ingezet voor een andere inspanning.  

Ook kan de optie nntb (nog nader te bepalen) worden aangegeven. Hiermee wordt bedoeld dat er wel 

financiële effecten kunnen optreden, maar dat de grootte ervan op dit moment nog niet ingeschat kan 

worden. De algehele actualisatie is verwerkt volgens onderstaand format: 

 

 

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

themanaam  

Benoeming resultaat  Continueren, beëindigen, 
bijstellen of vervangen   

Meer,  minder,  
gelijkblijvend of 
pm 
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De door uw raadsfracties ingediende beleidsambities zijn reeds in de raadsvergadering van 29 maart 

2016 behandeld. De aangenomen ambities hebben hun plek gevonden in de uitwerking van de 

hierboven genoemde actualisatie van de programmatische opgave (de DIN).  

 

Paragraaf 7.6 eindigt met een herzien meerjarig saldo na verwerking van alle mutaties uit de 

hoofdstukken 3 tot en met 7. 

 

In bijlage 1 is het totaaloverzicht van alle ingediende beleidsambities opgenomen inclusief  het besluit 

van 29 maart 2016. 
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3 Meerjarenbegroting 2017 – 2020 

In dit hoofdstuk treft u een uiteenzetting aan van het herziene meerjarige saldo zoals die op dit 

moment voorhanden zijn. 

3.1 Financieel startpunt 

Zoals u van ons gewend bent, zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting 

bij het laatst vastgestelde document. Voor het raadsperspectief 2017 betekent dit dat we voor de 

jaarschijven 2017 en verder aansluiting zoeken bij: 

 het meerjarige saldo van de programmabegroting 2016 (vastgesteld november 2015) en  

 de structurele meerjarige mutaties uit het 2e programmajournaal van 2015 (vastgesteld 

december 2015). 

 

Als we al deze mutaties verwerken in een totaaloverzicht, wordt onderstaand beeld zichtbaar: 

 
 

Op dit moment zijn de jaarstukken 2015 en het 1e programmajournaal 2016 in de afrondende fase. 

Hieruit vloeien de volgende structurele doorwerkingen voor de jaren 2017 en verder voort: 

 
 

1 Dubbel geraamde taakstelling onderhoud wegen 

Door het twee maal doorvoeren van dezelfde taakstelling op wegenonderhoud kan de contractuele 

verplichting richting de aannemer niet worden nagekomen. Voorgesteld wordt het verschil van  

€ 75.000 structureel bij te ramen. 

 

2 Huurderving restaurant Dorper Esch 

In verband met de nieuwe ontwikkelingen rondom Dorper Esch zijn er onderhandelingen met de 

exploitant gevoerd voor beëindiging van de huurovereenkomst voor de sportkantine. Voor de tijdelijke 

situatie, tot de oplevering van het nieuwe wedstrijdbad,  is een andere exploitant benaderd. De 

huurinkomsten van € 21.000 per jaar zullen daarbij komen de vervallen. Dit geldt voor de periode 

2016-2018. 

 

3 Uitwerking sport en bewegen Lattrop 

Op 23 februari 2016 hebt u ingestemd met de uitvoering van het projectplan Lattrop in beweging. De 

budgettaire consequenties verwerken wij, zoals afgesproken, in het 1e programmajournaal 2016. 

Onderdeel van de bijdrage is de contante waarde (€ 77.000 in 2016) van een 10 jarige reeks, omdat  

‘t Höske niet meer als gymzaal geëxploiteerd wordt. De daar tegenover staande structurele besparing 

ingaande 2016 bedraagt € 10.000 per jaar. 

Daarnaast moeten we rekening houden met een jaarlijkse bijdrage voor het bewegingsonderwijs 

basisonderwijs vanaf 2016 van ruim € 5.000. 

 

 

 

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000) jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Saldo begroting 2016 18 131 59

Mutaties 2e programmajournaal 2015 141 376 421

Startsaldo voor 1e PJ 2016 159 507 480 328

Nr. Meerjarige mutaties uit 1e PJ 2016 (× € 1.000) jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

1 Dubbel afgeraamde taakstelling onderhoud wegen -75 -75 -75 -75 

2 Huurderving restaurant Dorper Esch -21 -21 0 0

3 Uitwerking sport en bewegen Lattrop 5 5 5 5

4 Effecten decembercirculaire 2015 54 47 47 48

5 Aanbod voor aflossing Enexis-geldlening -12 -12 -12 -12 

Totaal kleine verschillen -23 -34 -25 5

Totale meerjarige mutaties uit 1e PJ 2016  -72 -90 -60 -29 



 

Raadsperspectief 2017 gemeente Dinkelland – pagina 9 
 

4 Effecten decembercirculaire 2015 

De effecten van de decembercirculaire 2015 zijn berekend voor de diverse jaren. Het voordelige 

budgettaire verschil voor 2015 is verwerkt in de jaarstukken 2015. Het  voordelige budgettaire verschil 

voor 2016 wordt meegenomen bij het 1
e
 programmajournaal van 2016. De voordelen voor de jaren 

2017 en verder worden nu bij dit raadsperspectief 2017 meegenomen voor een integrale afweging. 

 

In principe zijn gelden uit het gemeentefonds vrij besteedbare middelen. Bij de begroting 2015 is 

besloten dat alle oude en nieuwe taken binnen het sociaal domein gedekt moeten worden binnen de 

bestaande budgetten vermeerderd/verminderd met de middelen die we krijgen vanuit het rijk voor het 

sociaal domein. 

Van de middelen die voor het sociaal domein worden toegevoegd dan wel onttrokken aan het 

gemeentefonds wordt verondersteld dat deze binnen het sociaal domein worden verwerkt. Dit 

uitgangspunt hanterende ziet het budgettair verschil tussen de decembercirculaire 2015  en de 

voorgaande septembercirculaire 2015 er als volgt uit:  

 

 
 

De ontwikkelingen van de decembercirculaire 2015 laten voor de begrotingsjaren 2017 en verder een 

reeks van voordelige effecten zien van € 54.000 in 2017 tot aan € 48.000 in 2020. 

 

5 Aanbod voor aflossing Enexis-geldlening 

In 1993 hebben de toenmalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo een overeenkomst 

van geldlening afgesloten met IJsselmij. Via een reeks van fusies in de energiewereld is deze 

geldlening in 2009 bij Enexis onder gebracht. Het betreft een achtergestelde lening met een vaste 

rente van 9%. Deze lening staat op dit moment voor een bedrag van € 136.000 in de boeken. Jaarlijks 

wordt € 12.250 aan rente ontvangen. 

Enexis gaat gebruik maken van de (juridische) mogelijkheid om deze lening vervroegd af te lossen. 

Dinkelland heeft gekozen voor aflossing in kas. Bij aflossing in kas wordt op 31 december 2016 een 

bedrag ineens ontvangen inclusief de rente over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.  

Door de boekwaarde in mindering te brengen van het te ontvangen bedrag ineens, blijft er voor de  

begroting 2016 een incidenteel voordeel van € 37.000 over. Daar staat dan wel tegenover dat de 

jaarlijks te ontvangen geraamde rentebaten vanaf 2017 moeten worden afgeraamd met € 12.000 per 

jaar. 

 

De structurele meerjarige mutaties uit het 1
e
 programmajournaal 2016 worden ook meegenomen bij 

de bepaling van het startsaldo van het raadsperspectief 2017. Alle voorgaande mutaties verwerkt in 

het totaaloverzicht levert onderstaand startsaldo voor het raadsperspectief 2017 op: 

 
 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het financieel startpunt voor dit raadsperspectief 2017 en 

deze saldi te verwerken in de meerjarenbegroting. 
 

Nr Effecten decembercirculaire (× € 1.000) jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Totaal verschil decembercirculaire 2015 en septembercirculaire 2015 31 17 17 18

Verwerken binnen budgetten  Sociaal Domein 23 30 30 30

4 Budgettair verschil ten gunste van de algemene middelen bestaande uit: 54 47 47 48

→ uitkeringsfactor 2015 0 0 0 0

→ hoeveelheidsverschillen 56 49 49 50

→ kleine verschillen per saldo -2 -2 -2 -2 

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000) jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Startsaldo voor 1e PJ 2016 159 507 480 328

Totale meerjarige mutaties uit 1e PJ 2016 -72 -90 -60 -29 

Startsaldo voor raadsperspectief 2017 87 417 420 299
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3.2 Mutaties als gevolg van bestaand beleid 

De mutaties waar we het hier over hebben zijn het gevolg van het uitvoeren van bestaand beleid of 

zaken die reeds eerder zijn voorzien van afzonderlijke besluitvorming. In principe zijn al deze mutaties 

vaststaande gegevens en dus niet meer afweegbaar. Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle 

mutaties als gevolg van bestaand beleid. 

 
 

6. Verbonden partijen → VRT ontwerp begroting 2017 

In de ontwerpbegroting 2017 van de Veiligheidsregio Twente (VRT) is verwoord welke taken de 

organisatie het komende jaar verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële 

implicaties daarvan zijn. De VRT geeft uitvoering aan de programma’s Brandweer, GHOR, 

Multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten. Deze programma-indeling sluit aan op de structuur van 

de organisatie.  

Het begrotingssaldo is voor het dienstjaar 2017 geraamd op € 41,3 miljoen. Daarmee is de 

gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2016 gestegen met € 0,8 miljoen, ofwel 1,9%. 

Dit verschil ten opzichte van de begroting wordt vooral verklaard door geraamde loonontwikkelingen 

op basis van technische uitgangspunten die met gemeenten zijn overeengekomen en gemaakte 

afspraken in het principebesluit van 22 februari 2012. De stijging van de geraamde loonsom is 

substantieel, maar vergelijkbaar met de werkelijke looneffecten (onderhandelingsakkoord cao 2016-

2017 duidt op een forse loonstijging, terwijl de werkgeverspremies per saldo constant blijven).  

 

De bijdrage per gemeente is verdeeld op basis van de Cebeon-norm (Gemeentefonds), rekening 

houdend met de afgesproken ingroeiregeling. Het algemeen bestuur heeft op 30 juni 2015 besloten tot 

deze gewijzigde financieringswijze. Tegen dit besluit is beroep aangetekend door de gemeenten 

Oldenzaal, Borne en Tubbergen. De Kamer uit Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel heeft 

besloten het beroep ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.  

Aangetekend wordt dat de bijdrage per gemeente (in vergelijking met die van vorig jaar) voor enkele 

gemeenten substantieel is beïnvloed door de effecten van het groot onderhoud (herijking) van het 

gemeentefonds in het voorjaar van 2015. Dit vanwege het feit dat de koppeling is gelegd naar de 

maatstaven van het Gemeentefonds.  

Bij de begroting 2016 was reeds een verhoging van de gemeentelijke bijdrage geprognosticeerd op 

basis van deze nieuwe financieringssystematiek. Het groot onderhoud van het Gemeentefonds heeft 

echter een zodanige invloed op de maatstaven die voor de gemeente Dinkelland van toepassing zijn 

(aantal kernen, oppervlakte) binnen het cluster Openbare Orde en Veiligheid, dat de op dit moment 

geraamde gemeentelijke bijdragen voor met name 2017 en 2018 alsnog een aanpassing behoeven. 

Vanaf 2019 verloopt de jaarlijkse bijdrage in de lijn der verwachtingen. 

 

 
 

7. Verbonden partijen → Twentebedrijf   

Twentebedrijf staat voor de bedrijfsvoeringsregeling (Wet gemeenschappelijke regelingen) waaraan 

de 14 Twentse gemeenten en Regio Twente begin 2016 hebben besloten deel te nemen en die 

gevormd is om de samenwerkingen op het gebied van de bedrijfsvoering een landingsplaats te 

bieden. Onder bedrijfsvoering wordt in dit verband verstaan de dienstverlening op de werkvelden 

Nr. Mutaties bestaand beleid (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

6 Verbonden partijen → VRT ontwerp begroting 2017 -218 -230 -242 -267 

7a Verbonden partijen → Twentebedrijf  begr. 2017 bijdrage Casco -30 -30 -30 -30 

7b Verbonden partijen → Twentebedrijf  begr. 2017 bijdrage Casco via Noaberkr. 30 30 30 30

8 RUD ontwikkelingen → wettelijk verplichte basistaken naar GR-RUD nntb nntb nntb nntb

Totaal mutaties bestaand beleid 0 -218 -230 -242 -267 

Nr. gemeente Dinkelland (*€ 1.000) jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

6 Veiligheidsregio Twente:  stijging bijdrage o.b.v. begroting 2017 -218 -230 -242 -267 
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Personeel & Organisatie, Informatisering & Automatisering, Financiën & Control, Juridische Zaken, 

Facilitaire Zaken, Communicatie, Basisregistraties en Belastingen. 

 

Het Twentebedrijf wordt in de periode 2016-2018 stapsgewijs verder opgebouwd. Hiervoor is een 

vernieuwd organisatieconcept ontwikkeld (het zogenoemde casco-plug-in-concept). Het Twentebedrijf 

gaat naast aan de deelnemers, de 14 Twentse gemeenten en Regio Twente, ook aan niet-

deelnemers, zoals de Veiligheidsregio (VRT) en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), 

ondersteunende producten en diensten leveren. In het groeimodel wordt in elk geval voor de eerste 

drie jaren (2016-2018) een onderscheid gemaakt tussen de kosten en financiering van instandhouding 

van de casco-organisatie en de kosten en financiering van de dienstverlening. De kosten van de 

casco organisatie (circa € 0,8 - € 0,9 miljoen per jaar; in de ontwerpbegroting 2017 nog op PM 

gesteld) worden door de deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden gedragen vanuit het 

solidariteitsbeginsel: zonder casco kan er immers geen dienstverlening plaatsvinden. De financiering 

van de dienstverlening vindt plaats op basis van het profijtbeginsel. In 2018 wordt dit model 

geëvalueerd en wordt besloten over het bekostigingsmodel dat met ingang van 2019 wordt gebruikt. 

De bijdrage voor Dinkelland voor de casco organisatie bedraagt € 30.000 per jaar. Voorgesteld wordt 

deze bijdrage binnen Noaberkracht te verwerken, omdat het Twentebedrijf ondersteunende diensten 

kan leveren die binnen Noaberkracht ondergebracht zijn. 

 
 

8. RUD ontwikkelingen → wettelijk verplichte basistaken naar GR-RUD 

Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (Wet VTH) aangenomen. Met deze wet is de wettelijke basis van het nieuwe VTH-stelsel 

verankerd. De wet is een aanpassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 

regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van VTH te 

komen.  

 

Als gevolg van de Wet VTH dienen netwerk-RUD’s zich uiterlijk 1 januari 2018 te hebben omgevormd 

tot een openbaar lichaam in de zin van Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Om die reden 

wordt de komende periode een bedrijfsplan uitgewerkt op basis waarvan gedegen kan worden 

besloten over de doorontwikkeling van de RUD Twente, teneinde voor 1 januari 2018 de wettelijk 

gewenste situatie te bereiken. Daarnaast wordt ook een gemeenschappelijke regeling uitgewerkt. 

Om in dit stadium van het traject een financiële berekening van de kosten te maken is niet haalbaar.  

Er zijn nog teveel onduidelijkheden die invloed hebben op personele kosten, overhead, frictiekosten 

etc. Vandaar dat er voor deze specifieke mutatie een nog nader te bepalen bedrag (nntb) opgevoerd 

is. Wanneer besluitvorming aan de orde komt zal er een nader onderbouwd advies volgen. 

 
 

Wanneer alle bovenstaande mutaties als gevolg van bestaand beleid verwerkt worden bovenop het 

startsaldo van dit raadsperspectief 2017 uit p 3.1 wordt het onderstaande verloop van het herzien 

meerjarige saldo zichtbaar: 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven mutaties als gevolg van bestaand beleid 

en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting. 

Nr. gemeente Dinkelland (*€ 1.000) jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

7a Verbonden partijen → Twentebedrijf  begr. 2017 bijdrage Casco -30 -30 -30 -30 

7b Verbonden partijen → Twentebedrijf  begr. 2017 bijdrage Casco via Noaberkr. 30 30 30 30

Nr. Mutaties bestaand beleid (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

8 RUD ontwikkelingen → wettelijk verplichte basistaken naar GR-RUD nntb nntb nntb nntb

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Startsaldo voor raadsperspectief 2017 0 87 417 420 299

Totaal mutaties bestaand beleid 0 -218 -230 -242 -267 

Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid 0 -131 187 178 32
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3.3 Specifieke mutaties 

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven laat het totaal aan mutaties als gevolg van bestaand 

beleid een verslechtering zien van ons herziene meerjarige saldo (met uitzondering van de jaarschijf 

2019). Dit herziene meerjarige perspectief is echter in zijn geheel gebaseerd op het doortrekken van 

bestaand beleid. In deze paragraaf wordt ingegaan op zaken die eveneens zijn verwerkt in onze 

meerjarenbegroting maar die een zeker risico met zich meebrengen of waarover nieuws te melden is. 

Daarnaast staan we in deze paragraaf stil bij zaken die (nog) niet in onze meerjarenbegroting zijn 

opgenomen waar dat om verschillende redenen wel zou moeten.  

 

Achtereenvolgens komen de volgende specifieke mutaties aan de orde: 

 
 

9. Inschatting effecten groot onderhoud Gemeentefonds  

In het kader van de 2
e
 fase van het groot onderhoud aan het Gemeentefonds heeft in 2015 een 

onderzoek plaatsgevonden naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en stedelijke 

vernieuwing (VHROSV) van het Gemeentefonds. Het gaf omvangrijke herverdeeleffecten te zien in 

het voordeel van kleinere gemeenten met een groot buitengebied. Met ingang van 2016 is 1/3  deel 

van de resultaten ingevoerd, waarbij besloten is een verdiepingsonderzoek in te voeren. Dat 

verdiepingsonderzoek is inmiddels gereed.  

Het verdiepingsonderzoek bevestigt grotendeels de resultaten van het eerste onderzoek. Ook de 

Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) adviseert minister Plasterk om vast te houden aan de 

voorgenomen herverdeling van het Gemeentefondscluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Stadsvernieuwing ten gunste van kleine gemeenten. De Rfv sluit daarmee aan bij de conclusie van de 

onderzoekers dat gemeenten met een groot buitengebied veel geld uitgeven aan het maken van 

bestemmingsplannen en daarvoor op dit moment relatief te weinig geld krijgen.  

 

Advies Rfv 

In zijn advies van 25 april schrijft de Rfv dat 'in elk geval tegemoet moet worden gekomen aan de 

kosten die vooral kleine en uitgestrekte gemeenten hebben.' De Rfv is minder uitgesproken over 

kostenontwikkeling binnen de onderdelen Gebiedsontwikkeling en Wonen. Het blijkt lastig om 

geconstateerde verschillen in uitgaven eenduidig te interpreteren. Na verloop van tijd zal duidelijk 

worden hoe de uitgaven zich ontwikkelen. Volgens de Rfv is er geen aanleiding om nu af te zien van 

de herverdeling ten gunste van de plattelandsgemeenten. 

 

VNG-reactie 

Minister Plasterk (BZK) heeft ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om advies 

gevraagd over de voorgenomen herverdeling. Op 18 mei 2016 heeft de VNG geadviseerd nog een 

keer 1/3 deel van het initiële onderzoek door te voeren en tegelijkertijd de herverdeeleffecten te 

mitigeren.  Dat is wat anders dan wat de Raad voor de Financiële Verhoudingen adviseerde, die kiest 

voor onverkorte doorvoering van het initiële onderzoek.  

Ervan uitgaande dat onverkort alsnog 1/3 deel wordt doorgevoerd betekent dit indicatief voor de 

gemeente Dinkelland: 

Nr. Specifieke mutaties (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

9 Inschatting effecten groot onderhoud GF (1/3 deel uitkering) 300 300 300 300

10a Vergunninghouders -> uitgaven -550 -600 -600 -600 

10b Vergunninghouders -> inkomsten vanuit rijk via Gemeentefonds 275 300 300 300

11 Tegenboeking restant taakstelling kaasstolp 223 329 273 273

12 Begrotingspositie toetsen aan geactualiseerde wet- en regelgeving (o.a. BBV) -300 -300 -275 -250 

13 Beleidsambities raadsfracties (Raad 29 maart 2016) -190 -52 -52 -52 -52 

14 Meerjarenonderhoudsprogramma's gemeentelijke kapitaalgoederen nntb nntb nntb nntb

Totaal specifieke mutaties -190 -104 -23 -54 -29 
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10. Vergunninghouders 

Eerst een toelichting op de begrippen asielzoeker, vluchteling, statushouder, vergunninghouder? 

 Een asielzoeker is een vluchteling die formeel ingeschreven staat omdat hij asiel wil 

aanvragen. 

 Statushouder en vergunninghouder zijn woorden van gelijke strekking. Het betreft 

asielzoekers, die een vergunning hebben gekregen om – vaak voor een bepaalde tijd – in 

Nederland te blijven. 

 

De VNG en het kabinet hebben afspraken gemaakt om de integratie en participatie van 

vergunninghouders te bevorderen, door in te zetten op onderwijs, werk en gezondheidsbevordering. 

De afspraken zijn er op gericht dat vergunninghouders zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig en 

gezond meedoen, werken of naar school gaan en in de maatschappij hun bijdrage leveren aan de 

Nederlandse samenleving. “Blijven is meedoen.” Het plaatsen van vergunninghouders in de 

gemeenten brengt op tal van terreinen kosten met zich mee. Die kosten worden nu vergoed aan de 

gemeenten. 

 

Het budget: € 500 miljoen 

Het Rijk heeft als gevolg van de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 extra kosten 

moeten maken voor de jaren 2015 t/m 2017. Het kabinet heeft besloten deze extra kosten zo onder te 

brengen in de Rijksbegroting dat ze meetellen in de groei van het gemeentefonds. Als gevolg hiervan 

komen er voor de gemeenten via het gemeentefondsaccres extra middelen beschikbaar. Voor 2015 

tot en met 2017 gaat het om totaal € 353 miljoen (2015: € 178 miljoen. 2016: € 90 miljoen. 2017: 

€ 85 mln.). 

Aanvullend daarop stelt het Rijk aan gemeenten voor 2016 en 2017 in totaal € 140 miljoen 

additioneel beschikbaar, zodat gemeenten maximaal kunnen inzetten op de integratie en participatie 

van vergunninghouders (€ 140 miljoen. uitvoering Participatiewet). Tenslotte wordt ook € 7 miljoen 

beschikbaar gesteld voor een impuls en een tool-kit lokale gezondheidsbevordering en preventie. Dit 

maakt samen € 500 miljoen.  

Bij de septembercirculaire 2015 is reeds € 108 miljoen van de € 353 miljoen uitgekeerd aan de 

gemeenten. Het resterende deel, € 245 miljoen. wordt in een aparte uitkering ondergebracht en onder 

gemeenten verdeeld naar rato van het aantal statushouders dat een gemeente huisvest. Hiermee 

volgt het geld de statushouder.  

Aan de besteding van het geld worden geen voorwaarden gesteld en gelden de regels van het 

gemeentefonds. Ook de € 140 miljoen aan participatiebudget wordt verdeeld via de methodiek ‘geld 

volgt statushouder’. 

Over de omvang van de uitgaven en de inkomsten zijn op dit moment nog de nodige vraagtekens, 

omdat niet bekend is over hoeveel personen het zal gaan en van welke gezinssamenstellingen er 

sprake zou kunnen zijn. Duidelijk is wel dat de gemeente met eigen middelen moet bijdragen. 

Getracht is een richtinggevende inschatting te maken, waarbij uitgegaan is van € 25.000 aan kosten 

en € 12.500 aan inkomsten per vergunninghouder. Voor 2017 is een gemiddelde toename van 22 

personen ingeschat en vanaf 2018 gemiddeld 24 personen. 

 

 

 

 

 

Nr. Specifieke mutaties (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

9 Inschatting effecten groot onderhoud GF (1/3 deel uitkering) 300 300 300 300
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11. Tegenboeking restant taakstelling kaasstolp 

Bij de begroting 2016 zijn een viertal stappen geschetst om te komen tot bepaling van de omvang en 

de reikwijdte van de kaasstolp. De probleemstelling (stap 3) liet zien dat deze vanaf 2017 een tekort 

(taakstelling) vertoonde van ongeveer € 8 à € 9 ton. Na aftrek van de aangedragen oplossingen 

resteerde een meerjarig tekort. 

 
 

Dit is bij de begroting 2016 opgenomen als restant taakstelling kaasstolp en ten laste van de 

algemene middelen gebracht. 

Bij de invoering van het sociaal domein is besloten dat alle oude en nieuwe taken binnen het sociaal 

domein gedekt moeten worden binnen de bestaande budgetten vermeerderd met de extra middelen 

die we krijgen vanuit het rijk voor de nieuwe taken. Wanneer we dit besluit kracht bijzetten, betekent 

dit dat we de bedragen van de restant taakstelling, die bij de begroting 2016 ten laste van de 

algemene middelen zijn gebracht, terug moeten draaien en toe moeten voegen aan de budgetten van 

het sociaal domein. Hierdoor blijven alle middelen die te maken hebben met het sociaal domein ook 

daadwerkelijk binnen het sociaal domein en voorkomt het vertroebeling en vermenging met de 

budgetten van de algemene middelen. Helderheid van deze budgetten is ook een vereiste om de  

kaasstolp binnen het sociaal domein zo snel mogelijk te kunnen laten verdwijnen.   

 
 

12. Begrotingspositie toetsen aan geactualiseerde wet- en regelgeving (o.a. BBV) 

Om de begrotingen en jaarrekeningen begrijpelijker te maken én om het beter vergelijkbaar te maken 

tussen gemeenten heeft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wijzigingen ondergaan per 1 

januari 2016. Deze wijzigingen moeten met ingang van de begroting 2017 worden doorgevoerd. Dit 

betekent dat 2016 opnieuw een druk jaar wordt voor de interne organisatie. Niet alleen het inregelen 

van de vennootschapsbelasting en het op orde brengen van de samenwerking met de zorgaanbieders 

vraagt de aandacht, ook de begroting 2017 wordt qua opzet anders dan we gewend zijn. De vereisten 

aan de financiële administratie worden uitgebreider en er kunnen ook budgettaire gevolgen gaan 

optreden.  

De wijzigingen hebben betrekking op:  

 Uitvoeringsinformatie 

 Beleidsindicatoren  

 Kengetallen financiële positie  

 Verbonden partijen: goede info nodig om risico’s in te schatten 

 Inzicht in overhead en kosten: methode van kostentoerekening en rentetoerekening moet 

aangepast worden en  

 Het stelsel van baten en lasten: investeringen met maatschappelijk nut  moeten geactiveerd 

worden  

Met name de laatste twee kunnen budgettaire gevolgen hebben. Ingeschat wordt dat we de 

rekenrente van 5% moeten gaan omzetten naar een marktconforme rente. En we weten allemaal dat 

deze op dit moment geen 5% is. De impact is op dit moment niet in te schatten, omdat diverse interne 

werkgroepen aan de gang zijn om deze veranderingen uit te werken door te voeren. 

 

Nr. Specifieke mutaties (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

10a Vergunninghouders -> uitgaven -550 -600 -600 -600 

10b Vergunninghouders -> inkomsten vanuit rijk via Gemeentefonds 275 300 300 300

bron: begroting 2016 (pagina 15 en 16) (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Totaal probleemstelling sociaal domein -838 -944 -888 -888 

Totaal oplossingen sociaal domein 615 615 615 615

Taakstelling sociaal domein -223 -329 -273 -273 

Nr. Specifieke mutaties (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

11 Tegenboeking restant taakstelling kaasstolp 223 329 273 273
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Naast veranderende landelijke regelgeving hebben we ook te maken met Financieel Toezicht van de 

provincie Overijssel. Elk jaar worden de door de toezichthouder gehanteerde begrotingsrichtlijnen en 

toetsingsaspecten gepubliceerd. Om voor 2017 aan repressief toezicht te voldoen worden er 

stringente eisen gesteld . Wij zijn van mening dat wij de programmabegroting 2017 op enkele punten 

moeten gaan aanpassen om aan deze richtlijnen en aspecten te voldoen. Voorbeeld hiervan is de 

prijsindex die in de begroting reeds enige jaren op 0% is gesteld. In het kader van reëel ramen dient 

dit aangepast te worden. Leveranciers van bijvoorbeeld nutsvoorzieningen berekenen hun stijgingen 

wel door. In het verlengde hiervan is het reëel ramen van areaal uitbreidingen. Wanneer 

bouwgrondexploitaties woonrijp zijn gemaakt, moeten ze in de toekomst qua openbare ruimte 

onderhouden worden. Dit oppervlakte wordt alleen maar groter en niet kleiner. Hiermee moeten we 

ook rekening gaan houden. 

 

Veel gemeenschappelijke regelingen (GR’s) leggen nog te weinig aandacht bij de meerjarenraming. 

Veel aandacht krijgt de jaarbegroting en is er te weinig inzicht in de te verwachten ontwikkelingen en 

wat de deelnemende gemeenten meerjarig verwachten aan gemeentelijke bijdragen. Met betrekking 

tot verbonden partijen worden de dividendinkomsten vaak tot een maximum geraamd. Bij de minste of 

geringste tegenvaller heeft dit effect op de dividenduitkering aan de deelnemende gemeenten. Om 

onze begrotingspositie te verduurzamen en minder afhankelijk te maken van derden (GR’s en 

verbonden partijen) stellen wij voor hiermee rekening te houden. 

 

Voorgesteld wordt om onze begrotingspositie te toetsen aan de geactualiseerde wet- en regelgeving 

en daar waar nodig en vereist is deze aan te passen. Ingeschat wordt dat onderstaande bedragen 

hiermee gemoeid zullen zijn: 

 
 

13. Beleidsambities raadsfracties (Raad 29 maart 2016) 

De door uw raadsfracties ingediende beleidsambities zijn in de raadsvergadering van 29 maart 2016 

behandeld. De aangenomen ambities die in geld zijn uitgedrukt hebben wij onder de specifieke 

mutaties gebracht. 

 
 

14. Meerjarenonderhoudsprogramma’s gemeentelijke kapitaalgoederen 

In de begroting is de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ opgenomen. Daarin staat aangegeven 

hoe de gemeente omgaat met het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen (wegen, riolering, 

openbare verlichting, kunstwerken en vastgoed). De provincie Overijssel heeft in 2015 aangekondigd 

vanuit het toezichtsregime aan deze paragraaf de komende jaren extra aandacht te geven. Aanleiding 

hiervoor is dat veel gemeenten de laatste jaren bezuinigd hebben op de onderhouds- en 

vervangingskosten van de kapitaalgoederen, waardoor mogelijk de kwaliteit in gevaar komt. Gevaar 

dat ontstaat door de kapitaalvernietiging, maar ook door de verhoogde kans op aansprakelijkheid bij 

schade en ongevallen. 

Nr. Specifieke mutaties (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

12 Begrotingspositie toetsen aan geactualiseerde wet- en regelgeving (o.a. BBV) -300 -300 -275 -250 

Nr. Specifieke mutaties (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Beleidsambities raadsfracties (Raad 29 maart 2016)

programma Krachtige Kernen; thema Mobiliteit en Bestendigheid

beleidsambitie herinrichting Denekamperstraat tussen rotonde en Molenstraat -42 -42 -42 -42 

programma Krachtige Kernen; thema Wonen en Vastgoed

beleidsambitie starterslening; rentelasten structureel -10 -10 -10 -10 

beleidsambitie deregulering bestemmingsplannen -40 

programma Omzien Naar Elkaar; thema Zelf

beleidsambitie stimuleringsfonds (bevorderen samenwerk. Inw./maatsch.inst.) -150 

13 Totaal beleidsambities raadsfracties (Raad 29 maart 2016) -190 -52 -52 -52 -52 
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Via meerjarenonderhoudsprogramma’s moet worden aangetoond dat de er geen achterstallig 

onderhoud of kapitaalvernietiging gaat ontstaan. De financiële consequenties moeten daarbij zijn 

aangegeven. 

Voor de riolering, openbare verlichting en vastgoed bestaan hiervoor programma’s. Voor de wegen en 

kunstwerken bestaan die nog niet. Deze zijn op dit moment in voorbereiding, zoals aangekondigd in 

de begroting 2016.  

Daarbij wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om op basis van assetmanagement en minimale 

financiële middelen te kunnen voldoen aan de eisen zoals hierboven omschreven. Daarbij spelen 

onderwerpen als krimp, economie, mobiliteit en bedrijvigheid een belangrijke rol.  

De voorstellen zullen in augustus 2016 worden gepresenteerd. Deze voorstellen bevatten in ieder 

geval een scenario met betrekking tot de huidige situatie. Daarnaast zullen keuzemogelijkheden met 

betrekking tot risico’s en kansen worden aangeboden. De financiële impact zal hier voor een groot 

deel door worden bepaald.  

 

 
 

Wanneer alle bovenstaande specifieke mutaties verwerkt worden bovenop het eindsaldo van 

paragraaf 3.2 wordt het onderstaande verloop van het herzien meerjarige saldo zichtbaar: 

 
 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven specifieke mutaties en de daaruit 

voortvloeiende meerjarige financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting. 

 

 

  

Nr. Specifieke mutaties (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

14 Meerjarenonderhoudsprogramma's gemeentelijke kapitaalgoederen nntb nntb nntb nntb

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Startsaldo voor raadsperspectief 2017 0 87 417 420 299

Totaal mutaties bestaand beleid 0 -218 -230 -242 -267 

Totaal specifieke mutaties -190 -104 -23 -54 -29 

Herzien meerjarig saldo na specifieke mutaties -190 -235 164 124 3
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4 Sociaal domein 

 
Binnen het sociaal domein houden we ons vast aan het raadsbesluit betreffende budgettaire 

neutraliteit. Bij de begroting 2015 is besloten dat alle oude en nieuw taken binnen het sociaal domein 

gedekt moeten worden binnen bestaande budgetten vermeerderd met de extra middelen die we 

krijgen vanuit het rijk voor de nieuwe taken. Om deze budgetten goed te kunnen monitoren is de 

zogenaamde kaasstolp op het sociaal domein toegepast. Voor- en nadelen binnen het sociaal domein 

moeten dus binnen de kaasstolp opgevangen worden. Het saldo van de kaasstolp komt tot uiting in de 

stelpost sociaal domein. 

 

 In de begroting 2016 hebben we hiertoe de volgende stappen bepaald en doorlopen: 

1. Bepalen omvang en reikwijdte sociaal domein (kaasstolp gedachte) 

2. Reëel ramen 

3. Bepalen probleemstelling 

4. Oplossingen  

 

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 is aangegeven dat het in het kader van een integrale 

benadering van alle gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden wenselijk is dat onderzocht wordt 

of het mogelijk is dat we de kaasstolp benadering los laten. Om u hier in mee te nemen zijn in dit 

raadsperspectief de stappen 2,3, en 4 opnieuw doorlopen.   

 

Perspectief bij  begroting 2016 

 

Netto budget kaasstolp (bepalen omvang en reikwijdte) 

In de vastgestelde begroting 2016 is ten aanzien van de jaren 2017 en volgende het netto budget voor 

de kaasstolp als volgt vastgesteld: 

 

  

gemeente Dinkelland (*€ 1.000) jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Netto budget kaasstolp 7.056 6.679 6.516 6.498 6.498
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Deze bedragen zijn als volgt opgebouwd: 
 

Begroting 2016 
     Budget kaasstolp Sociaal Domein jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 

(bedragen x € 1.000)           

bruto budget (bladzijde 13 begroting 
2016) 20.700 20.099 19.689 19.664 

           
19.664  

af: doorbelasting Noaberkracht oude 
taken (zie bladzijde 13 begroting 2016) - 2.335 - 2.377 - 2.297 - 2.297 -2.297 

af: overige kostensoorten zoals kap 
lasten en huisvestingskosten, welke op 
basis van notitie bepaling reikwijdte 
kaasstolp niet tot kaasstolp behoren 35 -84 -4 3 

                   
3  

af: taakstelling heroriëntatie 
maatschappelijke voorzieningen (zie 
bladzijde 12 gemeentebegroting 2016) 0 - 100 - 200 - 200 - 200 

af: gemeentelijke bijdrage SW  (zie 
bladzijde 14 gemeentebegroting 2016), -243 

                
- 243  -243 -243 -243 

af: kosten uitkeringen bovenop 
rijksvergoeding (zie bladzijde 14 
gemeentebegroting 2016)  -100 

                 
- 50        

basis budget kaasstolp (incl. 
bedrijfsvoeringskosten nieuwe taken) 
(a) 

           
18.057  

           
17.245  

         
16.945  

          
16.927  

         
16.927  

rijksvergoeding drie 3 taken           

rijksvergoeding Wmo nieuw taken 
             

4.026  
             

3.914  
           

3.903  
            

3.903  
           

3.903  

rijksvergoeding Jeugd nieuwe taken 
             

3.905  
             

3.773  
           

3.797  
            

3.797  
           

3.797  

rijksvergoeding Participatewet 
             

3.070  
             

2.879  
           

2.729  
           

2.729  
           

2.729  

totaal rijksvergoeding (b) 
          

11.001  
          

10.566  
       

10.429  
         

10.429  
        

10.429  

            

netto budget kaasstolp (c=a-b) 
             

7.056  
             

6.679  
           

6.516  
            

6.498  
           

6.498  

 
 
Saldo stelpost kaasstolp Sociaal Domein 

Binnen bovenstaande budgetten is  de stelpost sociaal domein in de begroting 2016 als volgt 

vastgesteld: 
(bedragen x € 1.000) Jr 2016 Jr  2017 Jr. 2018 Jr 2019 

Stelpost kaasstolp Sociaal Domein (zie 
bladzijde 16 begroting 2016) 

 23 - 223 -329 -273 

 
 
Herzien meerjarenperspectief (reëel ramen) 

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 waren er nog nauwelijks ervaringscijfers 

beschikbaar voor de nieuwe taken Wmo en jeugd en de participatiewet. 

Inmiddels zijn wij een jaar verder en hebben wij de werkelijke bedragen over 2015 in beeld. Op basis 

van de werkelijke bedragen over 2015 en een analyse hiervan hebben wij een herzien 
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meerjarenperspectief opgesteld. Daarnaast zijn de overige onderdelen doorgerekend op basis van de 

huidige inzichten. 

 

Een en ander leidt tot het volgende herzien meerjarenperspectief waarbij ook het jaar 2020 in beeld is 

gebracht:  

Raadsperspectief 2017           

Bruto budget kaasstolp jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 

bedragen x € 1.000           

Wmo bestaande taken, daling vanaf 
2016 heeft betrekking op niet meer 
ramen HHT van € 260.000, geraamde 
daling vervoer € 45.000 en geraamde 
daling rolstoelvoorziening  
€ 4.000 

              
2.268  

              
1.959  

            
1.959  

             
1.959  

            
1.959  

Wmo nieuwe taken (incl. vanaf 2016 
correctie WLZ € 180.000, demografische 
ontwikkelingen € 25.000, cumulatief per 
jaar, compensatie bovenmatige 
ziektekosten € 290.000 per jaar vanaf 
2016; in 2015 € 122.000 dus extra in 
2016 en verder € 168.000)  

              
3.693  

              
3.718  

            
3.743  

             
3.768  

            
3.793  

Jeugd bestaande taken  
                   

90  
                   

82  
                

82  
                  

82  
                 

82  

Jeugd nieuwe taken (incl. vanaf 2016 
correctie WLZ ( € 200.000, bandbreedte 
€ 150.000, exclusief correctie 
inkomsten) 

              
3.602  

              
3.602  

            
3.602  

             
3.602  

            
3.602  

Participatiewet,  incl. stijging bijdrage 
Stichting Participatie Dinkelland  en 
daling  doorsluizen rijksvergoeding door 
uitstroom 6% per jaar en daling 
rijksvergoeding  
€ 500 per AJ per jaar. Exclusief nieuw 
beleid minima 

              
4.288  

              
4.017  

            
3.775  

             
3.581  

            
3.338  

vrij toegankelijke voorzieningen  in 2016  
€ 150.000 extra i.v.m. stimuleringsfonds 
Sociaal Domein 

              
3.180  

              
3.029  

            
3.029  

             
3.029  

            
3.029  

bedrijfsvoeringskosten nieuwe taken 
incl. 1e actualisatie € 37.000 extra, 
vastgesteld bij begroting 2016 maar 
exclusief effecten evaluatie 
bedrijfsvoeringsplan   

                 
520  

                 
520  

               
520  

                
520  

               
520  

basis budget kaasstolp (incl. 
bedrijfsvoeringskosten nieuwe taken) 
(d) 

           
17.641  

           
16.927  

         
16.710  

          
16.541  

         
16.323  

rijksvergoeding drie D taken           

rijksvergoeding Wmo nieuw taken, icl 
verwachte daling vergoeding van 100 k 
per jaar vanaf 2017 

              
3.494  

              
2.951  

            
2.780  

             
2.744  

            
2.752  

rijksvergoeding Jeugd nieuwe taken 
inclusief verwachte daling van € 100.000 
per jaar vanaf 2017 

              
4.564  

              
4.521  

            
4.591  

             
4.608  

            
4.639  

rijksvergoeding Participatiewet incl. 
correctie aantal aj x bedrag per aj  

              
3.084  

              
2.835  

            
2.605  

             
2.455  

            
2.300  

Totaal rijksvergoeding (e) 
           

11.142  
           

10.307  
           

9.976  
            

9.807  
           

9.691  
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Netto budget kaasstolp (f=d-e) 
              

6.499  
              

6.620  
            

6.734  
             

6.734  
            

6.632  

 
Effect herzien meerjarenperspectief op stelpost sociaal domein (bepalen probleemstelling) 

Ten opzichte van het meerjarenperspectief in de begroting 2016 heeft het herzien 

meerjarenperspectief het volgend effect op de stelpost Sociaal Domein: 

bedragen x € 1.000 jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 

Uitgaven:      

geraamde uitgaven Sociaal Domein 
begroting 2016 (a)  18.057   17.245   16.945   16.927   16.927  

geraamde uitgaven raadsperspectief 
2017 (d)  17.641   16.927   16.710   16.541   16.323  

verschil (+ = meevaller)       416        318        235        386        604  

Inkomsten:           

geraamde inkomsten Sociaal Domein 
begroting 2016 (b)  11.001   10.566   10.429   10.429   10.429  

geraamde inkomsten raadsperspectief 
2017 (e)  11.142   10.307     9.976     9.807     9.691  

verschil (+ = meevaller)       141      -259      -453      -622      -738  

            

herzien saldo kaasstolp (+ = positief)      557         59     -218     -236     -134  

 
Zoals uit bovenstaande tabel valt af te lezen verwachten we op basis van de huidige gegevens en 

inzichten een klein voordeel binnen het sociaal domein in het jaar 2017 wat in de jaren daarna 

omslaat in een tekort. De tekorten zijn echter minder groot dan we een aantal maanden verwachtten. 

Hierbij moeten wel de volgende opmerkingen worden gemaakt: 

 De basis voor deze ramingen ligt in de werkelijke cijfers over het jaar 2015. Dit betreffen 

ervaringscijfers over 1 jaar. Willen we echt kunnen spreken van ervaringscijfers die als basis 

kunnen dienen voor meerjarige ramingen dan moeten we minimaal beschikken over 

werkelijke cijfers die betrekking hebben op drie jaar. Voorzichtigheid blijft derhalve geboden.  

 Daarnaast moet worden opgemerkt dat de ramingen die wat verder weg liggen in de tijd ook 

wat minder “hard” zijn dan de ramingen voor de eerste jaren. 

 De mogelijke gevolgen van het geactualiseerde bedrijfsvoering plan zijn nog niet 

meegenomen. Dit betrekken we bij het opstellen van de begroting 2017. 

 

Al met al zijn wij echter van mening dat we u op dit moment geen drastische voorstellen te hoeven 

doen om te komen tot budgettaire neutraliteit binnen het sociaal domein. Sterker nog,  wij denken dat 

we door het verder uitvoeren van ons beleidsplan “omzien naar elkaar” kunnen komen tot verdere 

voordelen (zowel op het gebied van efficiency als op het gebied van zorgconsumptie) .  

 

Verdere uitvoering van het beleidsplan “omzien naar Elkaar” (oplossingen) 

Vanuit de visie Omzien naar Elkaar is een integrale aanpak in het sociale domein van groot belang om 

de decentralisatieopgave succesvol te kunnen uitvoeren. Afgelopen jaar is fase 1 - de transitie van de 

nieuwe taken - uitgevoerd. Hiervan zijn de eerste effecten en resultaten zichtbaar.  Het is onze ambitie 

om de Eigen Kracht van de inwoner maximaal te faciliteren en te stimuleren. De rol van de gemeente 

gaat van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Om daaraan te voldoen gaan we verder met fase 2 van het 

beleidsplan Omzien naar Elkaar. In deze fase gaan we verder met het uitdiepen van het systeem en 
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de cultuurverandering. Aan de hand van de opgedane ervaringen bepalen wij de nieuwe werkwijze. 

Dit betekent dat het beleid, maar ook de uitvoering, nog volop in ontwikkeling blijven. De komende 

periode stellen wij voor om de volgende thema’s uit te voeren c.q. nader te verkennen. Mochten hierin 

wijzigingen van beleid uit voortvloeien dan komen deze via de reguliere weg in het 

besluitvormingsproces terecht. 

Allereerst is het van belang om verder te werken aan de integrale benadering van de doelgroep. En in 

die 15% waarin 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur van toepassing is de samenwerking te intensiveren met 

het voorliggend veld maar ook de verbinding met de uitvoering van de Participatiewet te versterken. 

Tevens zijn er afgelopen jaar ervaringen opgedaan waaruit verschillende mogelijkheden tot integrale 

benadering geïdentificeerd zijn zoals het slim combineren van zorg met de inzet van doelgroepen en 

faciliteiten uit de P-wet. In de onderstaande thema’s komt dit dan ook terug. 

4.1.1 Thema 1: Arbeidsmatige dagbesteding 

Voor een specifieke doelgroep die een dermate beperkte loonwaarde heeft, wordt onderzocht of voor 

deze groep dichtbij huis een dagbesteding te organiseren is. Het gaat hierbij om mensen met een 

chronische verstandelijke en/of lichamelijke beperking met een loonwaarde minder dan 30%, 

waarvoor het georganiseerde beschut werken geen werkbare optie meer is. De meerwaarde zit in de 

combinatie met lokale dagbesteding en inzet van faciliteiten, kennis en kunde van SOWECO. Dit zou 

per 1 januari 2018 bij de nieuwe aanbesteding van de Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 

gerealiseerd kunnen worden.  

4.1.2 Thema 2: Herijken kleine subsidies 

Er komt een voorstel om de kleine subsidies tot € 7.500 te inventariseren en in kader van Mijn 

Dinkelland 2030! kerngericht en efficiënt in te zetten. Het gaat om ongeveer 200 subsidies voor kunst, 

sport, muziek, ouderenverenigingen en jongerenverenigingen. Dit moet worden bekeken in 

samenhang met de mogelijkheden en de opgehaalde wensen binnen Mijn Dinkelland.  

Termijn: per 1 januari 2018. 

4.1.3 Thema 3: Hulpmiddelen inkoop 

De hulpmiddelen worden nu gekocht en zijn in eigendom van de gemeente. De mogelijkheid bestaat 

om de hulpmiddelen  te huren in plaats van te kopen. Een andere optie is om hulpmiddelen meer 

lokaal te betrekken. De komende periode wordt verkend welke opties er zijn voor het betrekken van 

hulpmiddelen zodat per 2018 (afloop huidige inkoopcontract) een passende oplossing voorligt. 

4.1.4 Thema 4: Minimabeleid 

Herijken van het minimabeleid zodat het beter aansluit bij de behoefte en de beoogde doelstellingen. 

Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de verbindingen tussen bijvoorbeeld Participatiewet, 

Jeugdwet en Wmo 2015 als het gaat om de integrale benadering van schuldhulpverlening en  burgers 

die van een sociaal minimum moeten leven. Het is hierbij verstandig om vanuit de vindplaats te 

redeneren en slimme combinaties in oplossingen te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inzet van 

een zogenaamd kindpakket voor de consulenten jeugd een van de mogelijke oplossingen van een 

hulpvraag kan zijn. Dit alles moet plaatsvinden binnen de bestaande budgetten. 

4.1.5 Thema 5: Rol van de praktijkondersteuner huisarts versterken 

Uitgangspunt is van de gemeente is om de positie en de rol van de Praktijkondersteuner Huisarts 

(POH) ten opzichte van het Team Ondersteuning en Zorg en professionele algemene voorzieningen 

verbeteren. Hiervoor zou in overleg met de huisartsen de middelen van de zorgverzekering voor POH 

beter benut kunnen worden. Zodat er in samenwerking met huisartsen een laagdrempelige, effectieve 

en efficiënte inrichting van  de zorgstructuur per medio 2017 gerealiseerd is. Dit kan gefinancierd 

worden met middelen vanuit de zorgverzekering i.c.m. aanvullende middelen van de gemeente.  
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4.1.6 Thema 6: Vervoer 

Voor jeugd geldt een afname van het aantal kinderen. Er wordt onderzocht of zich dit ook vertaalt ook 

in het aantal gebruikers van het leerlingenvervoer.  

Het nieuwe contract van de RegioTaxi hanteert goedkopere tarieven. Dit levert een besparing van  

€ 56.000 op. De vermindering van het gebruik van de RegioTaxi is hierin nog niet verdisconteerd.  

Bij het vaststellen van de lokale visie besloten is om de gelden die overblijven binnen het thema 

vervoer te reserveren voor het Project Toekomstbesteding en Toegankelijk vervoer en de 

implementatie van de nieuwe Maatwerkvoorziening Vervoer per 1-7-2017. Wij stellen voor om dit geld 

dat overblijft in 2015 en eventueel 2016 voor het Sociaal Domein aan te wenden en voor eventuele 

nieuwe vervoersactiviteiten op dat moment budget beschikbaar te stellen.  

4.1.7 Thema 7: Andere principes bij inkoop en aanbesteding jeugdzorg 

Voor Jeugdzorg is het van belang dat er vrije keuze van aanbieder is. Echter, binnen het gehele 

pakket zorgaanbieders zijn er aanzienlijke verschillen in tarieven die niet voortvloeien uit kwaliteit. Er 

zijn bepaalde jeugdGGZ-producten waar soms wel 30% tariefverschil zit in hetzelfde product. 

Daarnaast zijn vervoerskosten een element dat mee weegt. In de aanbesteding per 2018 willen wij 

door andere principes te gebruiken bij de inkoop en aanbesteding aanbieders uitgedagen om tegen 

een concurrerend tarief kwalitatief goede zorg te bieden. 

4.1.8 Thema 8: Re-integratie 

Voor de ontwikkeling van het bestand bijstand moet geïnvesteerd worden om zo veel mogelijk 

mensen aan het werk te helpen. De re-integratiemiddelen van het rijk drogen binnen enkele jaren op. 

Door extra te investeren in de re-integratie worden grotere uitkeringslasten tegen gegaan. Er komt een 

voorstel op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.  

4.1.9 Thema 9: Vervangen van SW-ers door doelgroepers 

De huidige  SW ‘ers vergrijzen en de verwachting is dat de populatie uit de Participatiewet daarvoor in 

de plaats kan komen. De gemeentelijke taken die nu worden uitgevoerd door doelgroepen willen we 

ook in de toekomst door hen laten verrichten. Het organiseren van deze nieuwe instroom vraagt om 

een investering. Daarvoor worden nu de beleidskaders uitgewerkt en de budgettaire gevolgen in beeld 

gebracht. Via het herijken van maatschappelijk voorveld in samenhang met Noaberkracht wordt 

gekeken naar ‘nieuwe ‘ kansen en nieuw aanbod van diensten.  

4.1.10 Thema 10: heroriëntatie 2016 

Dit sluit aan bij de heroriëntatie van de voorliggende voorzieningen zoals die nu al binnen Dinkelland 

uitgevoerd wordt. Het gaat hierbij om het openstellen van bestaande budgetten en het herverdelen 

ervan op basis van doelen, effecten en criteria vanuit de visie op het sociaal domein. Dit stimuleert de 

samenwerking tussen de voorliggende partijen. Hierbij wordt uitgegaan van 1 toegang en 1 

hoofdaannemer en sturing op resultaat waardoor vooral in de doorverwijzing naar geïndiceerde 

vormen van zorg een afname optreedt.  

4.1.11 Thema 11: Combinatiefunctionaris 

De Buurtsportcoaches worden ingezet om mensen meer en beter te laten bewegen. Er wordt goed 

gekeken binnen welke doelgroepen winst te behalen zowel fysiek als mentaal bij de individuele 

inwoner. Tevens is het een mogelijkheid om mensen door te laten stromen naar reguliere 

sportverenigingen en activiteiten waardoor de maatschappelijke deelname toeneemt. Dit voorkomt 

zwaardere vormen van zorg. Bepalen waar de Buurtsportcoaches het meest effectief ingezet kunnen 

worden, willen we doen aan de hand van de eerste inzichten in het gebruik van gecontracteerde zorg 

binnen jeugd en nieuwe taken Wmo. De verwachting is dat in ieder geval bij de jeugdaanvragen hierin 

een positieve bijdrage geleverd kan worden vanaf 2018. 
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4.1.12 Thema 12: Mijn Dinkelland 2030!: focus op Sociaal Domein 

Inwoners zijn gemotiveerd om  de uitdagingen op het terrein van het sociaal domein te realiseren. De 

inwoners zien deze uitdagingen op zich af komen en willen hier graag handen en voeten aan geven. 

Binnen Mijn Dinkelland 2030! liggen hier mogelijkheden en faciliteiten, maar onze buurtmannen en -

vrouwen moeten nog beter toegerust worden om dit proces te begeleiden en te faciliteren. Hiervoor is  

een plan van aanpak nodig  om kennis en kunde beschikbaar te stellen en over te dragen aan de 

buurtmannen en –vrouwen en daarmee  inwoners te faciliteren om de door hun gewenste activiteiten 

te ontplooien.  

 

4.1.13 Thema 13: Maatschappelijke voorzieningen 

Naast de hiervoor genoemde thema’s willen we nog breder kijken binnen het totaal van de 

maatschappelijke voorzieningen. We willen de volgende onderwerpen nader onderzoeken en toetsen 

aan de visie zoals die is opgenomen in de nota “Omzien naar Elkaar”: 

1. (Gemeentelijke) monumenten en molens zijn recentelijk gerestaureerd. Dit betekent dat er binnen 

dit kader ruimte is voor herbestemming van middelen, die op een andere manier kunnen bijdragen 

aan versterking van de maatschappelijke organisaties.  

2. Herijking activiteiten bibliotheekwerk betreft het herorganiseren van de activiteiten van het 

bibliotheekwerk zodat het beter aansluit bij de behoefte en de beoogde doelstellingen. Hierbij 

wordt nadrukkelijk gekeken naar de verbindingen tussen bijvoorbeeld Participatiewet, Jeugdwet 

en Wmo 2015 als het gaat om de integrale benadering van ondersteuning van kinderen en 

ouderen. Een hernieuwde visie op het bibliotheekwerk wordt nog voor de zomer door het college 

vastgesteld.. 

3. Verdere privatisering en op afstand zetten van dorpshuizen,  kulturhusen en sportvoorzieningen. 

Uitgaande van de kracht die in de verschillende kernen aanwezig is, willen we onderzoeken of het 

mogelijk is te komen tot een verdere privatisering van (exploitaties) van dorpshuizen en  

kulturhusen. Dit uiteraard op een manier die aansluit bij de behoefte in de betreffende kern en 

volgens het proces Mijn Dinkelland 2030. We wijzen u erop dat deze actie mogelijk wel gepaard 

gaat met eenmalige bijdrages.   

 

Financiële gevolgen Sociaal Domein voor het herzien meerjarig saldo: 

 
 

Voorgesteld wordt kennis te nemen van het herzien meerjarige saldo Sociaal Domein en in te 

stemmen met de in richtinggevende zin beschreven verkenning van de thema’s en de 

uitkomsten van deze verkenningen te betrekken bij het opstellen van de begroting 2017. Aan 

de hand hiervan ook de discussie te voeren over het opheffen van de zogenaamde “kaasstolp”. 

 

Het sociaal domein levert dus geen verandering op bovenop het eindsaldo van paragraaf 3.3. in het 

verloop van het herzien meerjarige saldo: 

 

 
 

  

Nr. Sociaal domein (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

15 Totaal sociaal domein 0 0 0 0 0

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Startsaldo voor raadsperspectief 2017 0 87 417 420 299

Totaal mutaties bestaand beleid 0 -218 -230 -242 -267 

Totaal specifieke mutaties -190 -104 -23 -54 -29 

Totaal sociaal domein 0 0 0 0 0

Herzien meerjarig saldo na sociaal domein -190 -235 164 124 3
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5 Taakstelling bedrijfsvoering Noaberkracht 

 

Inleiding 

Bij de vaststelling van de begroting 2016 van Tubbergen en Dinkelland is aan Noaberkracht een 

aanvullende taakstelling van € 700.000 opgelegd. De directie van Noaberkracht heeft van het bestuur 

van Noaberkracht de opdracht gekregen om met voorstellen te komen ter invulling van deze 

aanvullende taakstelling. Eerder heeft de directie van Noaberkracht reeds laten weten dat het niet 

reëel is om te veronderstellen dat deze aanvullende taakstelling uitsluitend met efficiencymaatregelen 

kan worden ingevuld. Deze verwachting is uitgesproken omdat bij de realisatie van eerdere 

taakstellingen tot een bedrag van € 2.500.000 de grenzen van verdere efficiencyverbetering zijn 

genaderd. Bij het opleggen van de aanvullende taakstelling is Noaberkracht dan ook de ruimte 

geboden om voorstellen aan te reiken die van invloed kunnen zijn op het niveau van dienstverlening in 

brede zin. 

 

De directie heeft zich vervolgens beraden over de vraag in hoeverre de aanvullende taakstelling kan 

worden bezien in het licht van de doorontwikkeling van Noaberkracht naar een nog meer 

toekomstbestendige organisatie. De nadere concretisering van de aanvullende taakstelling is daarmee 

in een breder perspectief geplaatst. 

 

De hieronderstaande voorstellen zijn dan ook vanuit Noaberkracht gezien beredeneerd, waarbij alle 

mogelijkheden in beeld zijn gebracht. 

 

Uitgangspositie 

Bij de bouw van Noaberkracht is in 2013 een organisatievisie opgesteld, die richtinggevend is voor de 

inrichting van de organisatie. De organisatievisie beschrijft voor Noaberkracht de volgende 

doelstelling:  

“Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame 

samenleving. Een samenleving die vanuit eigen kracht en initiatief maatschappelijke doelen realiseert. 

Wij zorgen er daarbij voor dat kwetsbare groepen binnen de samenleving mee kunnen blijven doen.” 

 

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is een organisatie met specifieke kenmerken 

noodzakelijk. Een flexibele, efficiënte, zelfbewuste en professionele ambtelijke organisatie die in staat 

is om nieuwe ontwikkelingen snel en adequaat op te pakken, aldus de organisatievisie. 

 

Centraal binnen de organisatievisie staat dan ook het streven naar een flexibele, efficiënte, 

zelfbewuste en professionele ambtelijke organisatie, die in staat is om nieuwe ontwikkelingen snel en 

adequaat op te pakken. 

 

Richting 

Sinds de start van Noaberkracht zijn flinke stappen gezet in het efficiënter inrichten van processen en 

is daarnaast flink ingezet op het meer toekomstbestendig inrichten van de organisatie, mede door het 

introduceren van strategische personeelsplanning. Ook wordt op andere terreinen fors ingezet op 

organisatieontwikkeling. Echter, de omgeving van Noaberkracht verandert zo ingrijpend, dat het van 

belang is om de toekomstbestendigheid van Noaberkracht nader te concretiseren. Wat daarin centraal 

staat, is het meer flexibel inrichten van Noaberkracht, omdat de overtuiging bestaat dat dit een 

noodzakelijke voorwaarde is om nieuwe ontwikkelingen snel en adequaat op te kunnen pakken. Deels 

wordt daar al invulling aan gegeven door binnen Noaberkracht meer met (wisselende) rollen te 

werken, in plaats van uitsluitend functies, maar naar verwachting zal dit niet voldoende zijn. 

 

Reeds eerder is uitgesproken dat met name het domein Maatschappelijke Effecten zo flexibel mogelijk 

ingericht zou moeten worden om adequaat in te kunnen spelen op een veranderende vraag. Dat kan 
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gerealiseerd worden door toe te groeien naar een kleinere vaste kern van medewerkers en een 

flexibele schil die kan worden ingezet op het moment dat daar behoefte aan is. Inmiddels is echter ook 

het inzicht ontstaan dat een dergelijke inrichting ook noodzakelijk is voor de domeinen Dienstverlening 

en Bedrijfsvoering, omdat een substantieel deel van de personele capaciteit binnen deze domeinen 

een directe bijdrage leveren aan de doelen die vanuit het domein Maatschappelijke Effecten worden 

nagestreefd. Een flexibele inzet vanuit het domein Maatschappelijke Effecten brengt daarmee 

eveneens de noodzaak tot flexibele inzet vanuit de domeinen Dienstverlening en Bedrijfsvoering met 

zich mee. Deze flexibiliteit is evenwel niet per direct te realiseren, aangezien er binnen Noaberkracht 

in belangrijke mate sprake is van aanstellingen voor onbepaalde tijd. Wel wordt door de strategische 

personeelsplanning bevestigd dat zich de komende jaren aan aanzienlijk aantal natuurlijke momenten 

zal voordoen dat medewerkers uit zullen stromen vanwege pensionering. Het ligt dan ook voor de 

hand om deze natuurlijke momenten aan te grijpen om de flexibiliteit van de organisatie te vergroten. 

Een ander principieel aspect is, dat Noaberkracht is ontstaan ter ondersteuning van de 

gemeentebesturen van Dinkelland en Tubbergen. Het primaat tot het maken van specifieke 

beleidskeuzes ligt dan ook volledig bij de beide gemeentebesturen. Het zou dan ook logisch zijn dat 

dit primaat meer expliciet verbonden wordt met het budgetrecht van de beide afzonderlijke 

gemeentebesturen. In de huidige situatie worden de beleidskeuzes weliswaar bepaald door de beide 

afzonderlijke gemeentebesturen, maar wordt vervolgens (in belangrijke mate) aan Noaberkracht de 

opdracht gegeven om e.e.a. binnen de bestaande formatie uit te voeren, zeker waar het gaat om 

project-ondersteunende activiteiten. In dat verband zou het logischer zijn om toe te groeien naar een 

meer zuivere projectfinanciering. Dat maakt het voor de beide gemeentebesturen bovendien beter 

mogelijk om een integrale afweging te maken ten aanzien van de wenselijkheid van een specifiek 

project. Het gemeentebestuur kan dan namelijk tevens besluiten welke financiële middelen (in de volle 

breedte) daarvoor beschikbaar worden gesteld. Het toepassen van projectfinanciering maakt het voor 

Noaberkracht ook beter mogelijk om toe te groeien naar een meer flexibele totale organisatie. 

 

De hierboven beschreven richting heeft betekenis voor de aard en de omvang van de (vaste) 

organisatie van Noaberkracht. Enerzijds zal Noaberkracht toegroeien naar een kleinere vaste 

organisatie die zich in overwegende mate bezighoudt met going-concerntaken, anderzijds zal dit ook 

van betekenis zijn voor de inrichting van management en bestuurs- en managementondersteuning 

van Noaberkracht. Zowel in structuur alsook in omvang. Daarnaast vraagt het werken in een 

projectgeoriënteerde organisatie ook andere managementvaardigheden. 

 

Deze visie op de verdere ontwikkeling van onze organisatie en de koppeling met het toekomstig 

natuurlijk verloop maakt het volgens ons mogelijk een slag te maken met de doorontwikkeling van 

Noaberkracht en de aanvullende taakstelling op Noaberkracht in te vullen. 

Hiervoor hebben wij de volgende denkrichtingen uitgewerkt: 

 Optimaliseren dienstverlening 
 Gevolgen voor aantal uit te voeren taken 
 Invoeren gemeente specifieke dienstverlening 
 Invoeren afdelingsspecifieke dienstverlening 

 

 

Optimaliseren dienstverlening 

 

 
 

Dit optimaliseren van de dienstverlening kunnen wij realiseren door de volgende acties: 

1) Verdere digitalisering 

 

Optimaliseren dienstverlening via verdere digitalisering en optimalisering P&C cyclus 

2016 2017 2018 2019 2020

Optimaliseren dienstverlening  13.000       236.300    404.300    490.300    507.300    



 

Raadsperspectief 2017 gemeente Dinkelland – pagina 26 
 

We blijven bezig onze P&C cyclus te optimaliseren (meer aandacht voor maatschappelijke effecten, 

actueel en flexibel) en te digitaliseren (pepperflow en begrotingsapp). Ook zien we kans het aantal 

producten te reduceren zonder dat de informatievoorziening richting de raad daar onder te lijden heeft. 

Door deze ontwikkelingen kan de personele inzet rondom onze P&C documenten efficiënter en 

effectiever worden ingericht. Dit levert een besparing op die voor een deel via natuurlijk verloop kan 

worden “verzilverd” en voor een deel niet. 

 

Digitalisering receptiefunctie  - Ticketzuil in plaats van receptie 

Het volledig digitaliseren van de receptiefunctie betekent dat mensen alleen nog via een ticketzuil 

binnen kunnen komen. Daarnaast zal iedereen zijn/haar eigen afspraak op moeten halen. Hiermee 

zou een besparing van € 60.000 op de inhuur gerealiseerd kunnen worden. Een tussenvariant is ook 

mogelijk waarbij gekozen wordt voor een ticketzuil met op de achtergrond iemand aanwezig voor 

eventuele vragen. De eerste inschatting zou een besparing van € 12.000 betekenen en daarnaast een 

eenmalige investering in een ticketzuil. Een kosten en batenanalyse moet dan nog gemaakt worden. 

 

Verdere digitalisering en vereenvoudiging proces  subsidieverlening/leerlingenvervoer 

Door de digitalisering en vereenvoudiging van het subsidieproces en leerlingenvervoerproces kan hier 

op termijn minder inzet gepleegd worden. De bezuiniging loopt samen met het natuurlijke verloop 

binnen de afdeling per medio 2018.  

 

Verder uitbreiden digitaal werken 

In 2016 zullen wij verder aandacht schenken aan het invoeren en bewust maken van Digitaal 

(papierloos) werken. Het papierverbruik willen we hierdoor terugbrengen en het aantal printers kan 

omlaag (€ 18.000). Ook de personele inzet kan door deze maatregel worden beperkt. Dit lukt echter 

niet via natuurlijkverloop maar zal moeten worden ingevuld door een herschikking van taken en 

functies. 

Door meer stukken digitaal te verzenden is bij informatiebeheer wel een personele besparing mogelijk 

die in te vullen is via natuurlijk verloop. 

 

Volledige digitalisering Archief 

In 2011 heeft Tubbergen substitutie gekregen en is het digitale archief leidend. In 2013 geldt dit voor 

Dinkelland en voor Noaberkracht. 

In 2016 is gestart met het digitaal maken van de Wmo cliëntendossiers en de Milieudossiers. Eind 

2017/begin 2018 vindt er een onderzoek plaats naar het digitaliseren van de bouwarchieven. 

Uitvoering hiervan is afhankelijk van het nieuwe zaaksysteem. Met het digitaliseren van de 

bouwarchieven is een incidentele investering gemoeid van ongeveer € 300.000 die op termijn een 

besparing op de personele inzet oplevert van € 57.000. Deze besparing kan via natuurlijk verloop  

worden opgevangen en wordt aangewend voor de taakstelling die specifiek geldt voor het domein 

bedrijfsvoering. 

 

2) Interne dienstverlening aan personeel 

 

Kostendekkende kantinefaciliteiten in Denekamp respectievelijk Tubbergen 

Op de locatie Denekamp kunnen bestuur en medewerkers gebruik maken van een lunchfaciliteit bij 

het Podium. Op basis van afspraken met de exploitant wordt een korting gegeven per persoon per 

(standaard-)lunch. Op jaarbasis is hiermee een bedrag gemoeid van ruim € 6.000.  

 

Op de locatie Tubbergen verzorgt de bodedienst van maandag tot en met donderdag (vrijdags niet) de 

kantinefaciliteit. Uit een overzicht van de financiële gegevens blijkt, dat de kosten van aankopen 

ongeveer zo’n € 2.000 op jaarbasis hoger zijn dan de verkopen, maar daarbij moet worden 
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aangetekend, dat in de aankoopkosten ook de bedrijfslunches (op afroep) zijn begrepen. Zonder deze 

lunches op afroep zullen de kosten in redelijke mate worden gedekt door de kantineverkopen.  

Daarbij is echter geen rekening gehouden met personele inzet. De kosten daarvan bedragen op 

jaarbasis plm. € 12.500. Vervanging van deze personele inzet door selfservice betekent een directe 

besparing op de uitvoeringskosten. Het beheer van de kantine komt daarmee (gedeeltelijk) te 

vervallen en voor de bedrijfslunches zal een beroep op externe bedrijven moeten worden gedaan. 

 

Digitalisering postvoorziening en vermindering of afschaffen van (interne) postrondes 

Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke digitale informatie-uitwisseling naar externe partijen 

(burgers, bedrijven, overheidsinstellingen, enz.). De vraag is of daardoor de fysieke postverzending op 

korte dan wel middellange termijn kan worden beëindigd..  

 

De interne postverzending kan worden vervangen door een afhaalsysteem te creëren in plaats van 

een brengsysteem. Op dit moment brengen en halen de bodes de post op vanaf decentrale adressen 

binnen de gebouwen. Door dit systeem te vervangen door een systeem, waarbij medewerkers de post 

afhalen vanaf één centrale plaats in het gebouw en de te verzenden post zelf aan te leveren bij de 

bodekamer kan er besparing op de formatie worden gerealiseerd van ongeveer € 16.000 in te vullen 

via natuurlijk verloop. 

 

Geen facilitaire ondersteuning op vrijdagmiddag 

Vanuit de situatie vóór de totstandkoming Noaberkracht was het gemeentehuis van Tubbergen op 

vrijdagmiddag voor publiek (telefonie én bezoek) gesloten.  Medewerkers werden echter wel in staat 

gesteld om hun taken op vrijdagmiddag uit te voeren. 

Het doortrekken van dit beleid naar de locatie Denekamp heeft echter meerdere consequenties: 

 de centrale postverzending moet daardoor worden vervroegd van de middag naar de 

morgen; 

 bij huwelijken is geen bode meer aanwezig; 

 de BHV-voorziening kan daardoor in gevaar komen omdat er geen andere BHV-ers aanwezig 

zijn; 

 de afsluiting van het gebouw na kantoortijd moet worden geregeld. 

 

Wanneer ook de receptiefunctie op vrijdagmiddag wordt geschrapt betekent dat, dat het 

gemeentehuis na 13.00 uur op slot gaat voor bezoekers (al dan niet op afspraak). 

Sluiting van de locatie in Denekamp op de vrijdagmiddag levert ongeveer een besparing op van 

€ 16.000 in te vullen via natuurlijk verloop. 

 

3) (Interne) dienstverlening aan burger en bestuur  

 

Sluiting beide gemeentehuizen op vrijdagmiddag 

Sluiting op de vrijdagmiddag voor de gemeente Dinkelland betekent een besparing van € 12.000. Op 

de vrijdagmiddag komen ongeveer 75% minder telefonische oproepen binnen als op de andere 

middagen, waarbij de meeste klanten niet goed geholpen kunnen worden i.v.m. afwezigheid van de 

backoffice.  

 

Afschaffen belastinggids 

Bij de verzending van de WOZ-beschikkingen in combinatie met de aanslagen gemeentelijke 

heffingen wordt tevens een belastinggids meegestuurd. Daarin staat informatie over de 

totstandkoming respectievelijk inhoud van de WOZ-waarderingen en van de gemeentelijke 

belastingen. Met de belastinggids wordt beoogd om ook langs schriftelijke weg informatie te 

verschaffen, waardoor telefonische contacten niet (meer) nodig zijn. 
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De kosten ter zake bedragen voor Dinkelland op basis van plm. 12.000 aanslagen zo’n € 4.500 en 

voor Tubbergen (plm. 10.000 aanslagen) zo’n € 3.500. 

Deze kosten ad € 8.000 worden (tot dusverre) bij de betreffende gemeente in rekening gebracht en 

niet bij Noaberkracht. 

 

Gevolgen voor uit te voeren taken 

 

 
 

Om invulling te kunnen geven aan deze opbrengsten hanteren we een aantal uitgangspunten die 

resulteren in een aantal acties. 

 

1) Meer zelfregulering, zelfredzaamheid en burgerparticipatie in de openbare ruimte 

 

Niet meer of incidenteel controleren Parkeerbeleid 

Parkeerbeleid is juist voorwaardenscheppend voor allerlei ontwikkelingen en niet beperkend. Loslaten 

van parkeerbeleid levert geen besparing op in uren, maar werkt eerder kostenverhogend. Zonder 

parkeerbeleid moeten zaken ad hoc worden beoordeeld met de juridische risico’s van dien. Doordat 

parkeerbeleid beschikbaar is, kunnen tijdrovende procedures beperkt worden. Afschaffen van 

parkeerbeleid lijkt daarom eerder kostenverhogend dan -verlagend uit te pakken. 

De controle op het parkeerbeleid kan door het vervallen van controles leiden tot een besparing, niet in 

te vullen door natuurlijk verloop maar door herschikking van taken binnen handhaving. Daarbij bestaat 

altijd de mogelijkheid om incidenteel bij excessen hiervoor BOA’s in te zetten. 

 

Minder verkeersborden in de kernen 

Het beheer en onderhoud van verkeersborden kan in de kernen verminderd worden door zoveel 

mogelijk borden te laten vervallen. Filosofieën als ‘Shared Space’  nodigen uit om de 

verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij weggebruikers te laten. De invoering van 30 km gebieden met 

bijbehorende inrichting moet de maximale snelheid zoveel mogelijk fysiek worden ondersteund.  

 

RVV verkeerborden die zijn geplaatst op grond van een verkeersbesluit (ge- en verbodsborden uit cat. 

A t/m H) kunnen uitsluitend ook op grond van een verkeersbesluit weggehaald worden. Dat houdt in 

dat daarvoor een Awb besluit van toepassing is, met inspraak. Intrekken kan leiden tot een grote 

administratieve last als gevolg van bezwaren. De juridische kosten worden ingeschat op € 75.000. 

Voor borden in de categorieën waarschuwing, bewegwijzering en informatie is dat niet het geval. 

Binnen de kom omvatten deze categorieën ongeveer 20 % van het totaal aan verkeersborden. Het 

afschaffen van deze borden levert een besparing in menskracht op. 

 

Afschaffen van verkeersborden levert op termijn een besparing van maximaal 1 Fte in menskracht op 

die opgevangen kan worden via natuurlijk verloop (Openbare ruimte).  Daarnaast vervallen de 

vervangingskosten. Deze bedragen per jaar ongeveer € 25.000 (op basis van 2.400 borden binnen de 

bebouwde kom). Deze kosten zijn verantwoord in de beide gemeentebegrotingen.  

Verwijderen van verkeersborden kan uitsluitend plaatsvinden indien vergezeld van projectmatige 

aanpak. Er  zal een afweging worden gemaakt in welke mate het aantal verkeersborden kan worden 

verminderd op basis van wettelijke verplichtingen, nut en noodzaak. Ook het communicatietraject zal 

een belangrijk onderdeel zijn. De kosten voor dit project worden geschat op € 15.000. 

 

Minder verkeersmaatregelen treffen 

Dit voorstel is gekoppeld aan het voorstel voor minder verkeersborden in de kern.  

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Gevolgen voor aantal uit te voeren taken 12.000       138.500    264.500    313.500    338.500    
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Geen kerstbomen meer plaatsen 

Kan zonder probleem worden doorgevoerd. Dit voorstel kan ingevuld worden via natuurlijk verloop. 

 
Kerstboominzameling afschaffen 

In Tubbergen zamelt Soweco jaarlijks kerstbomen in. De kosten worden verrekend in de 

afvalstoffenheffing. De daarmee gemoeide kosten bedragen € 15.000. Nu de GFT container gratis is 

kan de inzameling kerstbomen vervallen.  

 

In Dinkelland vindt inzameling plaats door verenigingen, waarna Noaberkracht de bomen wegbrengt 

naar de verwerker. Er vindt ook nog inzameling plaats op de voormalige gemeentewerf in Weerselo.  

In kader van harmonisatie wordt voorgesteld Noaberkracht niets meer laten doen. Inzameling door 

verenigingen blijven stimuleren, maar die moeten dan zelf zorgdragen voor afvoer/verwerking. De 

inzet voor het transport door Noaberkracht kan dus komen te vervallen (invulling via natuurlijk 

verloop). 

 

Versoberen en anders organiseren gladheidsbestrijding 

Huidig beleid is er op gericht dat de strooiroutes zijn bepaald op basis van routes hulpdiensten, 

openbaar vervoer en (school)-fietsroutes. Daarnaast vanuit economische overwegingen 

winkelgebieden opgenomen. Vanuit sociaal-historische overwegingen zijn ook zorgcentra en 

bejaardenwoningen meegenomen. 

Mogelijke versoberingen kunnen worden geïmplementeerd door de routes in te perken. Deze 

maatregel levert naast een besparing op het overwerk ook een besparing op binnen de beide 

gemeentebegrotingen (zout e.d.) 

 

Extensiveren Virtual Tree Assessment (VTA) 

Het bomenbestand is recent volledig geïnspecteerd. Uit deze inspectie blijkt dat er een achterstand is 

in het onderhoud. De werkzaamheden om achterstand in onderhoud in de vorm van verwijderen van 

dood hout is in gang gezet. Na afronding van het onderhoud is sprake van dermate goed inzicht in 

kwaliteit dat inspectiefrequentie kan worden verlaagd naar eens per 5 jaar. Bij risicobomen naar eens 

per 2 jaar. De specialistische inspectietaken kunnen worden uitbesteed. (kosten  structureel € 10.000 

per jaar). De besparing op de uitvoering door Noaberkracht is in te vullen via natuurlijk verloop. 

 

2) Vergunningverlening, toezicht en controle naar wettelijk minimum 

 

Minimaliseren controle op herplant 

Controles kunnen worden verminderd door uitsluitend steekproefsgewijs te gaan controleren. Dit 

levert een besparing in uitvoeringskosten op welke ingevuld kan worden via natuurlijk verloop. 

  

Verdere vereenvoudiging kapvergunning / meer vrijgeven 

Invulling kan worden gegeven door vrijgeven van bomenkap binnen de bebouwde kommen. Betreft in 

meeste gevallen particulieren bomen in tuinen. Voor bomen in de openbare ruimte is gemeente als 

eigenaar zelf bevoegd om te bepalen of boom gekapt moet worden. Dit levert een besparing in 

uitvoeringskosten op welke ingevuld kan worden via natuurlijk verloop. 

 

Uitwegvergunning afschaffen 

Hiervoor moet  de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) worden aangepast en worden omgezet 

naar eventueel melding met randvoorwaarden. 

Dit levert een besparing in uitvoering op die door natuurlijk verloop op termijn kan worden ingevuld. 

Daarbij verder ook geen verdere controles laten plaats vinden door andere afdeling(en). Dit overlaten 

aan de bevolking. 
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Geen bouwbesluittoets onder de € 25.000  

Door het nieuwe vergunningsvrije stelsel qua bouwen zijn er steeds minder bouwwerken die onder de 

€ 25.000 uitkomen. Ons bouwbeleidsplan is daarnaast zo opgebouwd dat dit soort bouwwerken vaak 

al niet meer getoetst worden qua bouwbesluit. 

Wel wordt hier een toets gedaan m.b.t. constructieve veiligheid.  

We kunnen ervoor kiezen om het bouwbeleidsplan te actualiseren en bijvoorbeeld op te nemen geen 

bouwbesluittoets bij bouwwerken onder de € 75.000. 

Dit zal ons een besparing in de uitvoering opleveren. Door natuurlijk verloop kan dit op termijn worden 

ingevuld .Een risico hierin is als we dit vervatten in het bouwbeleidsplan dan worden ook constructieve 

veiligheid en brandveiligheid niet meer getoetst. 

 

Versoberen welstandsnota (nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen) 

Heroverweging van het Kwaliteitsteam kan plaatsvinden. Door het Kwaliteitsteam af te schaffen of af 

te bouwen levert dit een besparing op van ongeveer € 10.000 aan externe inhuur en ambtelijke uren. 

Door aanpassing van de Nota Omgevingskwaliteit  Dinkelland en Tubbergen en  natuurlijk verloop kan 

dit op termijn worden ingevuld. 

  

Parkeertoets/Controles op parkeren 

De uitvoering van de parkeertoets, als onderdeel van de bouwverordening en welke op termijn zal 

worden opgenomen in het bestemmingsplan, is een wettelijke verplichting. Bij verruimende 

aanpassingen van het beleid (niet afschaffen van) kan bij een aanvraag Omgevingsvergunning sneller 

en effectiever gehandeld worden. 

Ook kunnen parkeercontroles worden geminimaliseerd. 

Dit zal ambtelijke besparing op kunnen leveren. Door natuurlijk verloop kan dit op termijn worden 

ingevuld. 

 

3) Doelstellingen Thema plattelandseconomie behaald 

Het programma EKW is overwegend  gebaseerd op de akkoorden (lees de ambities)  van de 

gemeentebesturen. De beïnvloedbaarheid  is daarom groot en vraagt een nadere beschouwing van 

de ideaaldoelen per thema. In het voorliggende ombuigingsvoorstel is het Thema 

Plattelandseconomie als voorbeeld  van een groter geheel van programma ombuigingen genomen om 

uiteindelijk per thema (dus ook voor de programma’s ONE en KK) de ideaaldoelen en de daaraan 

gekoppelde resultaten te beoordelen op het beoogde maatschappelijke  effect en op basis van deze 

analyse keuzes te maken. 

 

Voorbeeld thema Plattelandseconomie 

Naar verwachting  is het realistisch om het thema Plattelandseconomie in de periode t/m 2018 af te 

bouwen. De ambitie om een bijdrage te leveren aan de ideaaldoelen “Ontwikkelen” en “ 

Transformeren”  wordt steeds meer een zaak van de sector zelf en de vele stakeholders die aan de 

sector zijn gekoppeld.  Onze directe rol en inbreng  neemt af  en  maakt plaats voor een meer 

verbindende/ faciliterende  rol (= minder actief).   

 

Voorstel: 

 In de nieuwe raadsperiode geen apart thema Plattelandseconomie opnemen maar als 1 

ideaal doel formuleren  en onderbrengen bij het thema Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 Inspanningen vanaf 2019 beperken tot: 

o Projecten  N2000 

o Faciliteren processen Mest, Bodem, Biogas, etc.,  etc. 

o Administratief volgen van  LEADER en Groene Diensten 

o VAB en andere aan  leegstand gekoppelde inspanningen en projecten 

o Asbest 
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o Accent leggen op een verbindende rol  en deze maximaliseren  

o Activiteiten die op dat moment actueel zijn en waarin de gemeente 

verbindend/faciliterend kan/moet optreden 

 

Dit levert een besparing op van ambtelijke inzet, in te vullen via natuurlijk verloop. 

 

4) Beleidsontwikkeling meer in samenwerking met andere (regio) gemeenten 

We willen op het gebied van beleidsontwikkeling meer meeliften met andere (regio) gemeenten. Dit 

levert een besparing in ambtelijke capaciteit op in te vullen via natuurlijk verloop. 

 

Invoeren gemeente specifieke dienstverlening 

 

 
 

Geen kermis meer organiseren 

In principe kunnen alle kermissen door derden (ondernemersverenigingen, Oranjevereniging, etc.) 

worden georganiseerd. Is niet primair een taak van de overheid. Gemeentelijke taak blijft het 

organiseren van verkeersmaatregelen. Deze en alle overige maatregelen (afval e.d.) doorberekenen 

aan organisatie. Dit levert een besparing op in ambtelijke uren, in te vullen via natuurlijk verloop. 

 

Evenementen niet meer ondersteunen 

Het ondersteunen van evenementen zien we niet langer als een reguliere activiteit binnen 

Noaberkracht. Hierbij moet gedacht worden aan het CSI, sportgala, carnaval, glasrijk Tubbergen, enz. 

en aan ondersteuning via de buitendienst, het team communicatie en het bestuurssecretariaat. Dit 

levert een besparing die deels ingevuld kan worden via natuurlijk verloop en deels zal moeten worden 

gevonden door een herschikking van taken en functies. 

De beide gemeenten kunnen indien gewenst ondersteuning bij Noaberkracht inkopen. 

 

Invoeren afdelings specifieke dienstverlening 

 

 
 

Invoeren afdelingsspecifieke dienstverlening t.a.v. loopbaanbegeleiding en teamontwikkeling 

We willen loopbaanbegeleiding en teamontwikkeling niet langer via het team HRM van Noaberkracht 

faciliteren maar nadrukkelijk beleggen bij de verschillende afdelingshoofden. Loopbaanbegeleiding en 

teamontwikkeling behoort immers tot de verantwoordelijkheid van de managers. De betrokken 

manager kan aan de hand van nut en noodzaak bepalen of hij/zij behoefte heeft aan specifieke 

ondersteuning door specialisten. Hiervoor kan capaciteit worden ingehuurd via de opleidingsbudgetten 

van de afdelingen. 

De ruimte die hierdoor ontstaat bij de afdeling BMO kan niet worden “verzilverd” via natuurlijk verloop 

maar zal moeten ontstaan door herschikking van taken en functies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoeren gemeentespecifieke dienstverlening 2016 2017 2018 2019 2020

 - t.b.v. evenementen 14.000       74.000       74.000       74.000       

Invoeren afdelingsspecifieke dienstverlening 2016 2017 2018 2019 2020

 - t.b.v. teamontwikkeling en loopbaanbegeleiding 30.000       30.000       30.000       30.000       
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Samenvatting 

 

 

 
 

Zoals uit bovenstaande tabel valt af te lezen kan de resterende aanvullende taakstelling op 

Noaberkracht (de € 7 ton) worden ingevuld door de verschillende maatregelen die in deze notitie zijn 

benoemd en toegelicht. Op termijn zou zelfs een klein bedrag resteren. Daarnaast dient een deel van 

de opbrengst in 2017 te worden overgeheveld naar het jaar 2018 omdat in dat jaar de aanvullende 

taakstelling nog niet in zijn geheel kan worden ingevuld door de benoemde en toegelichte 

maatregelen. 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat Noaberkracht voort de uitdaging staat om personele gevolgen 

als gevolg van de benoemde en toegelichte maatregelen die niet via natuurlijk verloop zijn in te vullen 

op te lossen. Verwacht wordt dat dit door een herschikking van taken en functies in samenhang met 

het creëren van garantiebanen mogelijk moet zijn. Hiervoor is echter ook de nodige flexibele ruimte in 

de personeelsbegroting nodig (de zogenaamde flexibele schil). De huidige flexibele schil komt met 

ingang van het jaar 2018 nagenoeg in zijn geheel te vervallen omdat op dat moment de “oude” 

taakstelling op Noaberkracht in zijn geheel moet zijn ingevuld en verzilverd. Het werken met een 

flexibele schil heeft zijn nut en noodzaak de afgelopen jaren bewezen en past ook uitstekend in de 

organisatievisie zoals die in de inleiding is weergegeven. Het bestuur van Noaberkracht wil de 

komende jaren opnieuw een flexibele schil creëren. In het licht van het projectmatig werken en het 

werken met projectfinanciering zal een deel van deze flexibele schil moeten worden gevonden binnen 

de gemeentebegrotingen en ook daar belegd moeten worden. Met deze gemeentelijke flexibele schil 

kan ambtelijke capaciteit voor projecten/ niet reguliere activiteiten worden ingekocht. 

De flexibele schil binnen Noaberkracht is nodig om (bovenmatige) ziekte en piekwerkzaamheden op 

te vangen. Het bestuur van Noaberkracht ziet de volgende richtingen om deze flexibele schil de 

komende jaren te voeden: 

 Inkrimping management en ondersteuning als gevolg van het feit dat de totale organisatie 

krimpt vanwege het doorvoeren van de voorgestelde maatregelen; 

 Verdere inkrimping management en ondersteuning als gevolg van projectmatig werken en 

projectfinanciering waardoor een slankere organisatie (vaste kern) ontstaat; 

 Natuurlijk verloop dat uitgaat boven hetgeen in deze notitie is vermeld in eerste instantie 

toevoegen aan flexibele schil. Daarna vanuit flexibele schil nut en noodzaak tot vervanging 

bepalen; 

 Mogelijke vroegere (vervangings) voordelen als gevolg van het invoeren van een generiek 

generatiepact dan wel maatwerk op individueel niveau. 

 

Financiële gevolgen Sociaal Domein voor het herzien meerjarig saldo: 

Totaal bruto opbrengst denkrichtingen 2016 2017 2018 2019 2020

25.000       418.800    772.800    907.800    949.800    

Waarvan "te verzilveren" via natuurlijk verloop 25.000       317.800    652.800    809.800    885.800    

Waarvan niet "te verzilveren" via natuurlijk verloop -             101.000    120.000    159.000    159.000    

gerelateerde bestedings-/ bestemmingrichtingen 2016 2017 2018 2019 2020

 - invoeren gemeentespecifieke dienstverlening evenementen -74.000     -74.000     -74.000     

 - invoeren afdelingsspecifieke dienstverlening -30.000     -30.000     -30.000     -30.000     

 - ruimte creeren voor garantiebanen -25.000     -50.000     -75.000     -100.000   -125.000   

Totaal gerelateerde bestedings-/bestemmingsrichtingen -25.000     -80.000     -179.000   -204.000   -229.000   

2016 2017 2018 2019 2020

Netto opbrengst -             338.800    593.800    703.800    720.800    

Resterende aanvullende taakstelling op Noaberkracht -             -             -765.101   -681.021   -681.021   

Saldo - te reserveren voor invoeren projectmatig werken en projectfinanciering -             338.800    -171.301   22.779       39.779       
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Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven denkrichtingen om te komen tot de 

invulling van de aanvullende taakstelling op Noaberkracht en opdracht te geven om te 

komen tot nadere uitwerkingen en deze te betrekken bij het opstellen van de begroting 

2017. 

 

De taakstelling Noaberkracht levert dus geen verandering op bovenop het eindsaldo van hoofdstuk 4  

in het verloop van het herzien meerjarige saldo: 

 

 
 

6 Reserves versus weerstandsvermogen 

6.1 Reserves 

In april 2015 is de nota reserves (en voorzieningen) vastgesteld in uw raad. In deze nota zijn de 

kaders opgenomen die bepalen hoe we omgaan met reserves (en voorzieningen). Feitelijk worden in 

deze nota de spelregels beschreven betreffende het vormen, in stand houden, storten, onttrekken, 

wijzigen en opheffen van reserves (en voorzieningen) beschreven. Na het vaststellen van deze nota 

zijn alle reserves (en voorzieningen) getoetst aan deze kaders. Dit heeft geleid tot een aantal 

mutaties, in de zin van instellen of opheffen van reserves met de daaraan verbonden financiële 

consequenties, maar ook tot een aantal uitgezette (vervolg)opdrachten. De uitkomsten van deze 

toetsing zijn opgenomen in het raadsperspectief 2016 en verder verwerkt in de programmabegroting 

2016. Deze gedetailleerde screening van de reserves heeft voor dit raadsperspectief 2017 niet 

opnieuw plaatsgevonden, omdat alle aanwezige reserves op dit moment up to date en voorzien zijn 

van een gefundeerde bestemming. 

 

Voor het raadsperspectief zijn de algemene reserves en de reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen van belang. Deze worden hieronder toegelicht. 

 

Algemene reserves 

 

Algemene reserve, exploitatie 

De algemene reserve dient als buffer om toekomstige incidentele financiële tegenvallers en risico´s op 

te vangen om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. 

De begrote stand per 1 januari 2017 bedraagt € 8.700.000 conform onderstaande tabel: 

 

Nr. Invulling taakstelling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

16 Totaal invulling taakstelling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 0 0 0 0 0

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Startsaldo voor raadsperspectief 2017 0 87 417 420 299

Totaal mutaties bestaand beleid 0 -218 -230 -242 -267 

Totaal specifieke mutaties -190 -104 -23 -54 -29 

Totaal sociaal domein 0 0 0 0 0

Totaal invulling taakstelling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 0 0 0 0 0

Herzien meerjarig saldo na taakstelling Noaberkracht -190 -235 164 124 3
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Reserve grondexploitatie 

De reserve grondexploitatie treedt op als buffer voor activiteiten die verband houden met de risico’s 

van de exploitatie van gronden voor woningbouw en bedrijfsterreinen. 

De begrote stand per 1 januari 2017 bedraagt € 1.669.000 conform onderstaande tabel: 

 
 

Reserve vastgoed 

Het doel van deze reserve is: “Het veiligstellen van de financiële claims die rusten op te verkopen 

vastgoedlocaties.” Het voordeel van deze reserve is dat we mee- en tegenvallers in opbrengsten met 

elkaar verevenen. Kortom risicospreiding op de langere termijn.  

 

Op jaarschijf-niveau kan deze reserve een overschot dan wel een tekort aan middelen vertonen. We 

moeten ons realiseren dat de waarde op een bepaalde peildatum slechts een momentopname is. De 

financiële graadmeter is de meerjarige som van alle gerealiseerde en nog te realiseren resultaten 

minus de daar aan gekoppelde claims en boekwaardes. Op dit moment wordt deze voor de langere 

termijn positief ingeschat. 

 

Algemene reserve, exploitatie Bedragen x € 1.000

Jaar Saldo Structurele Incidentele Structurele Incidentele Saldo

begin dotatie dotatie onttrekking onttrekking einde

van het van het

jaar jaar

jr 2016 8.357 1.636 1.293 8.700

Toelichting jr 2016

Opheffen saldo reserve gemeentehuis 3

Groeimodel weerstandsvermogen 1.633

Incidentele dotatie 2016 1.636

Vrijval reserve tgv de incidenteel beschikbare algemene middelen 837

Dekking kapitaallasten bouw zwembad 340

Voorbereidingskosten bouw zwembad 116

Incidentele onttrekking 2016 1.293

Reserve grondexploitatie Bedragen x € 1.000

Jaar Saldo Structurele Incidentele Structurele Incidentele Saldo

begin dotatie dotatie onttrekking onttrekking einde

van het van het

jaar jaar

jr 2016 663 6 1.000 1.669

Toelichting

rente 2% jr 2016

Structurele dotatie 6

Winstneming: jr 2016

Pierik fase 2 500

Reestman 100

Pierik fase 1 200

Noord Deurningen III 100

Diezelkamp 100

Incidentele dotatie 1.000
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Ondertussen is besloten op het Klooster € 613.000 af te boeken. Door de huisvesting van 

statushouders in de Julianaschool wordt deze voor de duur van deze huisvesting onttrokken aan de 

reserve. Inkomsten uit de verkoop van de Julianaschool moeten daarom worden opgeschort. Op korte 

termijn kunnen wij hier geen andere inkomsten uit de verkoop van andere locaties tegenover zetten.  

 

Gezien genoemde ontwikkelingen voorzien we ultimo 2016 een tekort aan middelen. Op het moment 

van het schrijven van dit raadsperspectief achten we het juist het saldo van 1 januari 2017 december 

2016 daarom op € 0 te stellen. Bij de begroting 2017 zullen we de situatie actualiseren. 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de in richtinggevende zin beschrijving van de algemene 

reserves. 

6.2 Weerstandsvermogen 

Uitgangspunt voor het bepalen van de financiële positie is de werking van het drieluik waartoe bij het 

vaststellen van de nota reserves (en voorzieningen) is besloten. 

In grote lijnen komt deze werking er op neer dat eerst de weerstandscapaciteit op orde moet alvorens 

er sprake is van incidentele middelen die beschikbaar zijn voor incidentele bestedingen en 

bestemmingen. 

 

Toelichting op een aantal begrippen 
Beschikbare weerstandscapaciteit: 

 de algemene reserve, exploitatie 
 de algemene reserve, grondexploitatie 
 de reserve vastgoed 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Op basis van een risicoprofiel wordt ingeschat wat het benodigde vermogen zou moeten zijn om 

financiële risico’s af te dekken. 

 

Weerstandsvermogen 

De middelen en mogelijkheden, waarover de gemeente beschikt om substantiële niet begrote, 

onverwachte kosten af te dekken zonder dat dit ten koste gaat van het bestaand beleid. 

De beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit levert de ratio 

weerstandsvermogen op. 

 

Incidentele middelen 

Uitgangspunt voor het bepalen van deze financiële positie is de werking van het drieluik waartoe bij 

het vaststellen van de nota reserves (en voorzieningen) is besloten. In grote lijnen komt de werking 

van het drieluik er op neer dat eerst de weerstandscapaciteit op orde moet zijn alvorens er sprake is 

van incidentele middelen die beschikbaar zijn voor incidentele bestedingen en bestemmingen. 

 

De middelen worden eerst geparkeerd in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen  

 

Uitgangspunten 

De berekening van de ratio weerstandsvermogen in dit raadsperspectief is met name gebaseerd op 

de cijfers die in het voorjaar, o.a. tijdens de afwikkeling van de jaarstukken 2015, bekend zijn. Tijdens 

het opstellen van de begroting worden alle risico’s en reserveposities geactualiseerd. 
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Beschikbare weerstandscapaciteit 

 
 

Benodigde weerstandscapaciteit 

 
 

Verklaring van de kolom mutatie 

De risico’s zijn hoofdzakelijk afgenomen als gevolg van lagere boekwaardes (aanzienlijke verkopen) 

en de lagere rentevoet op grondexploitaties. Daarnaast wordt in 2017 de inschatting lagere 

rijksvergoeding jeugd van € 1 miljoen niet meer meegenomen, omdat (met inachtneming van de 

jaarcijfers 2015) verwacht wordt dat hiervoor  geen risico meer hoeft te worden opgenomen.  

Nieuw is het eventuele risico inzake de meerkosten voor de op te vangen vergunninghouders. Zeker 

is dat de te ontvangen rijksmiddelen niet toereikend zullen zijn voor de gemeentelijke uitgaven. 

Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van €  250.000 als risico op te nemen.  

 

Ratio Weerstandsvermogen 

 

 
 

We streven naar een ratio in de hogere regionen van de norm voldoende (1,0 ↔ 1,4). Vandaar dat er 

is gekozen voor een gefaseerde verhoging van ons weerstandsvermogen. We hebben telkens 

aangegeven ook graag verder te willen met de uitvoering van de overige zaken uit ons 

coalitieprogramma. 

 

Tijdens het opstellen van dit raadsperspectief blijkt dus dat de “ratio weerstandsvermogen” op 1 

januari 2017 op 1,53 komt en dus boven de streefwaarde van 1,4.  

Beschikbare weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000

jr 2017

Algemene reserve, exploitatie 8.700

Reserve grondexploitatie 1.669

Reserve vastgoed 0

beschikbaar op 1 januari 10.369

Benodigde weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000

begroting raads- mutatie

perspectief

jr 2016 jr 2017

benodigde weerstandscapaciteit 6.368 5.688 -680 

inschatting 3 decentralisaties 800 800 0

inschatting lagere rijksvergoeding jeugd 1.000 -1.000 

inschatting vergunninghouders 250 250

Totaal benodigd 8.168 6.738 -1.430 

Ratio weerstandsvermogen Bedragen x € 1.000

jr 2017

Beschikbare weerstandscapaciteit 10.369

Benodigde weerstandscapaciteit 6.738

Ratio 1,53

Verschil met voorgaande berekening

Ratio begroting 2016 jr 2017 mutatie

Beschikbare w eerstandscapaciteit 11.295 -926 

Benodigde w eerstandscapaciteit 8.168 -1.430 

Ratio 1,38
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Vanuit het voorzichtigheidsprincipe hechten wij eraan een aantal opmerkingen te plaatsen zodat dit 

hogere ratio wel in de juiste context wordt gezien. De ramingen die ten grondslag liggen aan 

ingeschatte risico-analyse voor  de berekening van het benodigde weerstandscapaciteit zijn 

gebaseerd op: 

 de huidige informatie op de diverse vakgebieden. Met name de herverdeling van het groot 

onderhoud Gemeentefonds is op dit moment een grote onzekerheid. Diverse deskundigen op 

het vakgebied spreken elkaar tegen. Kleinere gemeenten lobbyen voor snelle doorvoering 

uitkomsten onderzoek en de grotere gemeenten steken hun hakken in het zand. Met andere 

woorden hoe hard zijn de cijfers van nu voor de toekomst van morgen?  

 het bestaande beleid en de huidige ervaringscijfers. Zeker op het gebied van de nieuwe taken 

(de drie decentralisaties) gaan wij de ramingen consequent en nauwlettend volgen omdat 

echte ervaringscijfers pas in de loop van tijd ontstaan. Aanvullende (nieuwe) risico’s zijn dan 

ook zeker niet uit te sluiten.  

 het huidige onderhoudsniveau van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Zoals bij punt 14 van 

de specifieke mutaties op bladzijde 15 is aangegeven gaat de provincie Overijssel vanuit het 

toezichtsregime de komende jaren extra aandacht geven aan het onderhoudsniveau van de 

kapitaalgoederen. Via meerjaren onderhoudsprogramma’s moet worden aangetoond dat de er 

geen achterstallig onderhoud of kapitaalvernietiging gaat ontstaan. De financiële 

consequenties moeten daarbij zijn aangegeven. Voor de riolering, openbare verlichting en 

vastgoed bestaan hiervoor programma’s. Voor de wegen en kunstwerken bestaan die nog 

niet. Deze zijn op dit moment in voorbereiding, zoals aangekondigd in de begroting 2016. 

Daarbij wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om op basis van assetmanagement en 

minimale financiële middelen te kunnen voldoen aan de eisen zoals hierboven omschreven. 

De voorstellen zullen in augustus 2016 worden gepresenteerd. Deze voorstellen bevatten in 

ieder geval een scenario m.b.t. de huidige situatie. Daarnaast zullen keuzemogelijkheden 

m.b.t. risico’s en kansen worden aangeboden. De financiële impact zal hier voor een groot 

deel door worden bepaald. Wanneer blijkt dat de gemeente hiervoor risico’s loopt zal de 

benodigde weerstandscapaciteit naar boven worden bijgesteld. 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het in richtinggevende zin geschetste 

weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit inclusief: 

 het berekende ratio weerstandsvermogen van 1,53; 

 de voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties van € 800.000 en 

 de voorlopige risico inschatting meerkosten opvang vergunninghouders van €  
250.000. 

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 

De reserve incidenteel beschikbare algemene middelen is een vrij besteedbare reserve. Hieraan ligt 

geen bestemming aan ten grondslag. De raad kan hieraan een eigen bestedingsrichting geven. 

De begrote stand per 1 januari 2017 bedraagt € 300.000 conform onderstaande tabel: 
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Bij de begroting 2016 is aangegeven dat het bedrag “inzetten stelpost crisismaatregelen” van € 70.000 

tijdelijk geparkeerd wordt op deze reserve. Dat is daarmee direct de eerste harde verplichting. Dit 

betekent dat de eigenlijke begrote stand per 1 januari 2017 € 230.000 bedraagt. 

 

 
 

Wij stellen voor de vrij besteedbare middelen van de reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen mee te nemen bij de financiële afwegingen van de begroting 2017. 

 

De reserves leveren dus een verandering op bovenop het eindsaldo van hoofdstuk 5  in het verloop 

van het herzien meerjarige saldo en wel als volgt: 

 

 
 

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen Bedragen x € 1.000

Jaar Saldo Structurele Incidentele Structurele Incidentele Saldo

begin dotatie dotatie onttrekking onttrekking einde

van het van het

jaar jaar

jr 2016 4.540 507 1.220 5.967 300

Toelichting

resultaten jr 2016

begroting 2016 330

2e programmajournaal 177

Structurele dotatie 507

Vrijval reserve tgv de incidenteel beschikbare algemene middelen 837

Inzetten stelpost crismaatregelen 70

Restant gebiedsvisie reserve majeure projecten 313

Incidentele dotatie 2016 1.220

Vrijval ivm afboekeninvesteringen maatschappelijk nut (wegen) 836

Naar reserve Majeure Projecten 645

Groeimodel weerstandsvermogen naar 1,2 1.633

2e fase Dusinksweg 2.500

Sanering Diepengoor 300

Werkbudget kanaal Almelo Nordhorn 50

Opheffen reserve gemeentehuis 3

Incidentele onttrekking 2016 5.967

Nr. Mutaties reserves en incidentele middelen  (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Saldo vrij besteedbare incidentele middelen per 1 januari 2017 230

17 Totaal mutaties reserves en incidentele middelen 230 0 0 0 0

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Startsaldo voor raadsperspectief 2017 0 87 417 420 299

Totaal mutaties bestaand beleid 0 -218 -230 -242 -267 

Totaal specifieke mutaties -190 -104 -23 -54 -29 

Totaal sociaal domein 0 0 0 0 0

Totaal invulling taakstelling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 0 0 0 0 0

Totaal mutaties reserves en incidentele middelen 230 0 0 0 0

Herzien meerjarig saldo na verrekening algemene reserves ivm weerstand 40 -235 164 124 3
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7 Programmavelden 

7.1 Programma Krachtige Kernen (KK) 

7.1.1 Thema Wonen en Vastgoed  

V
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RESULTAAT

Resultaat 1 

Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in 

woninbouwlocaties

Resultaat 2

 initiatieven ontplooien die tot beweging leiden in de 

woningmarkt

Resultaat 1 

Afstoten gemeentelijk vastgoed

Resultaat 3 

Her ontwikkelen Commanderie terrein

 WONEN EN VASTGOED

HUISVESTEN

Afstemming woningbouwprogramma anticiperend op 

demografie

IDEAAL 

DOEL

THEMA

HERONTWIKKELEN

(Her)invulling bestaand vastgoed of locaties waarbij 

fysiek en digitale bereikbaarheid leidend zijn

MEETBAAR 

DOEL SALDO VESTIGING EN VERTREK (prestatie)

WAARDERING WOON- EN LEEFKLIMAAT (beleving)

INDEX WOON- EN LEEFKLIMAAT (prestatie)

DINKELLAND Programma KRACHTIGE KERNEN  2014-2018

Dorpen aantrekkelijk houden door sociale cohesie en instandhouding van levensvatbare 

voorzieningen gebaseerd op demografische ontwikkelingen

INDEX HERONTWIKKELING VASTGOEDLOCATIES (prestatie)

Resultaat 3

Nieuwe prestatieafspraken woningbouwverenigingen

Resultaat 4 

Regionale woonvisie/woonafspraken

Resultaat 5 

Vaststellen gemeentelijke woonvisie
Resultaat 4

Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum 

Resultaat 2

Gebiedsontwikkeling 3.0

P
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a
a
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Op het gebied van wonen plaatsen wij de demografische ontwikkelingen centraal. Deze bieden geen 

ruimte voor ontwikkeling van nieuwe wijken en plannen. De verkoop van de huidige (en in 

voorbereiding zijnde) kavels is al een enorme opgave. Wij blijven hiervoor inzetten op flexibiliteit en 

marktconforme prijzen. 

 

Wat willen we bereiken? 

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Huisvesten 

Afstemming van het woningbouwprogramma anticiperend op demografie  

 Herontwikkelen  

(Her)invulling van bestaand vastgoed of locaties waarbij fysieke en digitale bereikbaarheid 

leidend zijn 

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Huisvesten 

Initiatieven ontplooien die tot 
beweging leiden in de woningmarkt 

Continueren Gelijkblijvend Doorlopend proces 

Bestemmingsplannen vaststellen die 
voorzien in woningbouwlocaties 

Continueren Gelijkblijvend Alle uitbreidingsplannen 
voor de kernen zijn 
vastgesteld. Afhankelijk van 
de regionale 
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bestuursafspraken over 
woningbouwaantallen en de 
vertaling in de gemeentelijke 
woonvisie, starten we in 
2017 met nieuwe 
bestemmingsplanprocedures 
voor met name 
inbreidingslocaties 

Regionale Woonvisie en 
bestuursovereenkomst 
woonafspraken 

Beëindigen Afsluiten De regionale woonvisie is 
vastgesteld. De 
woonafspraken worden 
doorvertaald naar de 
gemeentelijke woonvisie 

Vaststellen gemeentelijke woonvisie Beëindigen Afsluiten De gemeentelijke woonvisie 
wordt in 2016 vastgesteld. 
Tweejaarlijks zal de 
inschatting van de behoefte 
aan woningen van 
verschillende doelgroepen 
worden bijgesteld 

Nieuwe prestatieafspraken 
woningbouwverenigingen 
 

Beëindigen Afsluiten De prestatieafspraken met 
de corporatie worden in 
2016 gesloten en gelden 
voor vier jaar 

Herontwikkelen 
 

(Gebiedsontwikkeling 3.0) 
Centrumplan Weerselo 
 

Continueren en aanpassen Gelijkblijvend Voor het majeure project 
Centrum Weerselo zijn door 
de raad middelen 
beschikbaar gesteld. In 2017 
werken wij aan de verdere 
invulling van het centrum. 
De bevestiging van de 
provincie is binnen  om 
eerdere IMG-
subsidiemiddelen ook voor 
het nieuwe proces 
beschikbaar te houden. Wij 
verwachten dat deze 
middelen gezamenlijk 
toereikend zijn 

Afstoten gemeentelijk vastgoed  
 

Continueren Gelijkblijvend Het afstoten van 
gemeentelijk vastgoed 
conform de Nota Vastgoed 
wordt ook in 2017 
voortgezet 

Invulling geven aan Kloostercomplex 
Ootmarsum 

Continueren Conform 
raadsvoorstel april 
2016 

Dit is een project dat loopt 
tot en met 2018 

Herontwikkelen Commanderie 
terrein 

Continueren Gelijkblijvend Overeenkomstig het 
raadsbesluit van 3 november 
2015 is het plangebied 
opgedeeld in twee fases. De 
1e fase (brouwerij) is 
planologisch afgerond. 
Momenteel wordt gewerkt 
aan het bestemmingsplan 
voor de stadsweide. De 
voorbereidingen voor de 2e 
fase (woningbouw) hebben 
in het eerste kwartaal van 
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Beleidsvoorstellen Raad 
Fr. N

r 
Onderwerp Omschrijving Wat mag 

het kosten? 
Bestaand 
of nieuw 
resultaat? 

Motivering wel of niet 
meenemen 
Bestaand: onder welk 
bestaand resultaat 
Nieuw: draagt dit resultaat 
bij aan de gestelde doelen?  

LD 1 Integraal plan 
levensloopbestendig 
bouwen / wonen in 
Dinkelland 

Integraal plan opstellen 
en uitvoeren. 
Inventarisatie en samen 
met 
woningbouwverenigingen 
en particulieren 
mogelijkheden 
onderzoeken 

Neutraal Bestaand Valt binnen het ideaaldoel 
“huisvesten” om de 
woningbouwprogrammering 
af te stemmen op de 
behoefte en demografische 
ontwikkelingen. In onze 
woonvisie hebben wij 
aandacht voor verschillende 
woonmilieus en 
doelgroepen. Met de 
woningbouwcorporaties 
maken wij 

2016 plaatsgevonden. De 
bestemmingsplanprocedure 
zal in 2017 worden 
afgerond. 

Nieuw Resultaat PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Omgevingswet Opnemen in begroting 
2017 

Op basis van het 
nader uit te werken 
plan van aanpak zal 
een raming worden 
gemaakt 

Is nieuw en past bij de 
doelen om op het gebied 
van huisvesten, 
herontwikkelingen en 
andere ruimtelijke 
projecten en de toekomst 
initiatieven gemakkelijker 
van de grond te krijgen. 
 
Op 1 juli 2015 heeft een 
ruime meerderheid van de 
Tweede Kamer ingestemd 
met de Omgevingswet. De 
wet moet in 2018 in 
werking treden. 
 
In mei 2016 wordt de 
gemeentelijke 
impactanalyse van de 
omgevingswet afgerond. In 
de zomer 2016 kan dan het 
bestuurlijke ambitieniveau 
worden bepaald. Op basis 
daarvan wordt een plan van 
aanpak voor de 
implementatie en 
kostenraming opgesteld. De 
financiële consequenties 
worden opgenomen in de 
(meerjaren) begroting 
2017. Naast de sturing op 
de implementatie gaat het 
om investeringen in 
(werk)processen, ICT en 
beleidsaanpassingen 
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prestatieafspraken. 
Daarnaast gaan wij bij 
inbreidingslocaties in overleg 
met ontwikkelaars om hun 
bouwprogramma af te 
stemmen of de behoefte 

LD 2 Continuering 
starterslening 

Als PS het startersfonds 
wil continueren dan moet 
gemeente Dinkelland ook 
weer startersleningen 
verstrekken (uitgaande 
van een bijdrage van 
€ 350.000) 

Dekking 
voor 
eenmalige 
beschikbaar
heid van  
€ 350.000 
ten 
behoeve 
van het 
verstrekken 
van 
startersleni
ngen kan 
worden 
gevonden 
voor 
gedurende 
de looptijd 
in de 
begroting  
€ 10.000 
per jaar op 
te nemen 
ten 
behoeve 
van de 
dekking van 
de 
rentekosten
. Wij stellen 
dan ook 
voor in de 
begroting 
2017 dit 
structurele 
budget op 
te nemen 

Bestaand Valt binnen het ideaaldoel 
“huisvesten” om de 
woningbouwprogrammering 
af te stemmen op de 
behoefte (van starters) en 
demografische 
ontwikkelingen. Het voorstel 
vraagt om intensivering en 
wordt geraamd op: € 10.000. 
 
 

LD 3 Stimuleren van 
burgerbetrokkenhei
d bij de 
leefomgeving 

Groencoördinatoren in 
wijken gaan werven. 

Neutraal Nieuw Sluit aan bij de ambitie van 
burgerparticipatie en is 
gepland.  We willen de 
betrokkenheid van de burger 
bij hun omgeving te 
vergroten en hun daarbij 
mogelijkheden geven om 
daarin activiteiten uit te 
voeren. Binnen de 
organisatie worden coaches 
aangewezen die dit gaan 
begeleiden. Deze ambitie 
sluit ook aan bij Mijn 
Dinkelland 2030! Wij willen 
de bewustwording en het 
lange-termijn-denken van de 
inwoners stimuleren. Hen 
inspireren om samen met 
elkaar keuzes te maken en te 
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werken aan leefbaarheid. 
Het is niet alleen een proces 
van de gemeente, maar juist 
van de kern zelf, waarbij wij 
als gemeente graag een 
partner zijn 

CDA 1 Starterslening Betaalbare woningen, 
stimuleren van 
woningbouw en 
behouden van jongeren 
in gemeente en kernen 

€ 350.000 
toevoegen 

Bestaand Zie LD 2 

CDA 2 Deregulering 
bestemmingsplanne
n 

Ruime en eenvoudige 
regelgeving 

Eenmalig 
€ 40.000 

Nieuw Is nieuw en past bij de 
doelen om de samenleving te 
faciliteren in de 
woonbehoefte. 
 
Deregulering is één van de 
doelen van de omgevingswet 
(2018). Met een globalere en 
integrale insteek is meer 
mogelijk om in te spelen op 
de concrete behoefte en 
bouwplannen van burgers. 
Dat is voor de lange termijn. 
Het beleidsvoorstel is echter 
bedoeld voor de korte 
termijn. Vooruitlopend op de 
omgevingswet kan 
deregulering plaatsvinden op 
het gebied van bouwregels in 
bestemmingsplannen bij 
woningen. Het meest 
prangende is de 
bijgebouwenregeling binnen 
en buiten de bebouwde kom. 
We stellen voor om te 
onderzoeken of de 
mogelijkheden uitgebreid 
kunnen worden en dit te 
verankeren in een 
paraplubestemmingsplan 
met betrekking tot: 
oppervlakte, positie, hoogte, 
het meerekenen van 
vergunningsvrije 
bouwwerken, inhoud van 
hoofdgebouwen en het 
bouwen van kelders 
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7.1.2 Thema Mobiliteit en Bestendigheid  
V

is
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n
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m
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a
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RESULTAAT

Resultaat 1

5 initiatieven t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid

Resultaat 2

5  initiatieven t.b.v. bereikbaarheid/doorstroming

Resultaat 3 

2 initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem

Resultaat 1

2 initiatieven t.b.v. reductie hoeveelheid restafval 

en wijzigen inzamelsysteem

Resultaat 1

5 initiatieven t.b.v. duurzaamheid

Resultaat 2

4 initiatieven ten behoeve van energiebesparing

                         

MOBILITEIT EN BESTENDIGHEID

VERPLAATSEN

Zorgen voor een beter en veiliger 

verkeerssysteem

STROMEN

Zorgen voor het bewuster omgaan 

met de afval- en waterstromen

BESTENDIGEN

Zorgen voor het bewuster omgaan 

met energie

INDEX BEZETTINGSGRAAD OPENBARE 

PARKEERPLAATSEN (prestatie)

INDEX VERKEERSSLACHTOFFERS (prestatie) PERCENTAGE RESTAFVAL (prestatie) VERDUURZAMING AANTAL WONINGEN (prestatie)

IDEAAL 

DOEL

THEMA

MEETBAAR 

DOEL

DINKELLAND Programma KRACHTIGE KERNEN  2014-2018

Dorpen aantrekkelijk houden door sociale cohesie en instandhouding van levensvatbare 

voorzieningen gebaseerd op demografische ontwikkelingen

INZET INFORMATIEVERSTREKKING EN 

DIENSTVERLENING (prestatie)

ENERGIEVERBRUIK OPENBARE VERLICHTING 

(prestatie)

Resultaat 3

Uitvoeringsplan duurzaamheid

Resultaat 2

LED-straatverlichting 

Resultaat 2

6 initiatieven voor water

 
  
Binnen dit thema zetten wij ons op behoud van volhoudbare structuren. Deze hebben betrekking op 

alle onderdelen van dit thema: verplaatsen, stromen en bestendigen.  

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid hebben veel raakvlakken, beïnvloeden elkaar op vele manieren en 

bijna iedereen heeft er een mening over. Mobiliteit is van iedereen, maar is tegelijk ook voor een groot 

deel ieders eigen verantwoordelijkheid.  

Bij krachtige kernen hoort een goed en veilig wegennet voor de bereikbaarheid, maar ook 

verkeersveilig gedrag van weggebruikers. Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in mobiliteit 

en verkeersveiligheid. Wat we bereikt hebben willen we graag in stand houden en waar mogelijk willen 

we verder ontwikkelen en uitbreiden. 

Een goede bereikbaarheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers blijft voor ons 

prioriteit houden. Speerpunt is en blijft de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, 

senioren en gehandicapten. Landelijke richtlijnen, regionale afspraken en het gemeentelijk beleid 

vormen de basis voor de ontwikkeling en inrichting van verkeersvoorzieningen. 

 

Wij hebben de ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid. De focus zal worden 

verbreed van wat nu vooral energiemaatregelen betreft naar het verbreden van duurzaamheid naar 

People, Planet, Profit (3P's), of zoals in dit kader eerder genoemd Gemak, Gewin en Genot. Nader 

afbakenen moet nog gebeuren, om te zorgen dat we kunnen komen tot een doelgerichte aanpak die 

alle programma's raakt. De hiervoor nodige middelen willen wij financieren met de hierboven 

genoemde aangegeven proces- en programmagelden voor het uitvoeren van specifieke ambities uit 

het coalitieprogramma. 

 

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:  

Verplaatsen: Wij streven naar goede bereikbaarheid voor onze kernen.  

Stromen: Ambitie van de gemeente is om de hoeveelheid restafval met ongeveer 75 procent te 

verminderen in 2030 tot 50 kg per inwoner per jaar. Tegelijk moeten de kosten voor de inwoner lager 

worden.  

Bestendigen: In de afgelopen periode zijn diverse initiatieven vanuit de samenleving ondernomen op 

het gebied van duurzaamheid. 
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RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Verplaatsen 

Vijf initiatieven t.b.v. verbeteren 
verkeersveiligheid  

Continueren 
 

Gelijkblijvend  

Vijf initiatieven voor 
bereikbaarheid/doorstroming 

Continueren (Voor 
Dusinksweg fase II wordt in 
2016 een voor-
bereidingskrediet gevraagd. 
In 2017 wordt het 
resterende krediet voor de 
uitvoering van het project 
gevraagd) 

Gelijkblijvend. 
Dusinksweg fase II is 
een majeur project, 
waarvoor 
€ 2.500.000 in 
totaal is 
gereserveerd. 

Op grond van het 
voorbereidingskrediet 
(€ 650.000) bedraagt het 
uitvoeringskrediet in totaal 
€ 1.850.000. Met een 
eventuele subsidie kan nu 
nog geen rekening 
gehouden worden. 

Twee initiatieven voor een goed 
parkeersysteem 
 

Continueren. De initiatieven 
vinden in 2018 
plaats, dus nu geen 
middelen nodig. 

 

Nieuw resultaat    

De voorrangsregeling voor fietsers 
moet op vier rotondes in Denekamp 
gewijzigd worden. De rotondes 
voldoen nu niet aan de richtlijnen en 
de uitgangspunten van Duurzaam 
Veilig verkeer. 

Opnemen in begroting 2017 
 

€ 100.000 voor de 4 
rotondes samen 
(incidenteel) 

Valt binnen het Ideaal doel 
Verplaatsen/ “Initiatieven 
voor verkeersveiligheid” en 
vraagt om een intensivering 
die wordt geraamd op 
€ 100.000 

Fietsimpuls (intensivering). 
Onder meer vanuit het onderzoek in 
het kader van de Beleidsimpuls 
Fietsverkeer, maar ook eventueel 
vanuit andere Ideaal doelen, ontstaat 
in 2017 de noodzaak c.q. de wens om 
maatregelen uit te voeren in het 
kader van de fietsveiligheid en/of het 
stimuleren van fietsgebruik in het 
algemeen. 
In Overijssel komen financiële 
middelen beschikbaar voor het 
bevorderen van fietsgebruik in brede 
zin. Zowel infrastructuur als 
gedragsmaatregelen e.d. kunnen 
naar verwachting worden 
aangedragen. Hiervoor is een 
gemeentelijke co-financiering nodig. 

Opnemen in begroting 2017 
 

€ 100.000 meer 
(incidenteel) 

Valt binnen het Ideaal 
doelen Verplaatsen/ 
“Initiatieven voor 
verkeersveiligheid” en 
Verplaatsen/ “Bereik-
baarheid”. Dit vraagt om 
een intensivering die wordt 
geraamd op € 100.000 

Duurzaam Veilig inrichten van 
wegen.   
Belangrijk is en blijft een Duurzaam 
Veilige weginrichting. Daarbij hoort 
een zekere uniformiteit in 
voorrangsregelingen, de wijze 
waarop inritten zijn vormgegeven, 
e.d. Waar verkeersvoorzieningen niet 
conform richtlijnen zijn aangelegd, 
worden aanpassingen uitgevoerd. 

Opnemen in begroting 2017 
 

€ 100.000 voor de 
aanpak van locaties 
in alle kernen, waar 
de verkeerssituatie 
niet voldoet aan de 
richtlijnen 
(incidenteel) 

Valt binnen het Ideaal doel 
Verplaatsen/ “Initiatieven 
voor verkeersveiligheid” en 
vraagt om een intensivering 
die wordt geraamd op 
€ 100.000 

Stromen 

Twee initiatieven voor reductie 
hoeveelheid restafval en wijzigen 
inzamelsysteem 
 

Continueren Doelstelling is een 
kostenverlaging 
voor de burger, 
maar concrete 

Eerste bevindingen zijn 
positief. Hoeveelheid 
restafval is gedaald in het 
1e kwartaal. Verwacht 
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Beleidsvoorstellen Raad 
Fr. Nr Onderwerp Omschrijving Wat mag het kosten? Bestaand 

of nieuw 
resultaat? 

Motivering wel of niet 
meenemen 
Bestaand: onder welk 
bestaand resultaat 
Nieuw: draagt dit 
resultaat bij aan de 
gestelde doelen?  

LD 5 Herinrichting 
Denekamperstraat 
tussen rotonde en 
de Molenstraat 

Dit weg deel 
herinrichten, 
gelijktijdig 
riolering en 
verbetering 
aansluiting 
Meijerij 

De totale projectkosten 
bedragen € 840.000. 
Daarvan is € 426.000 
nieuw. De overige 
kosten worden gedekt 
uit bestaande 
middelen, te weten 
€ 220.000 uit het 
Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) en 
€ 194.000 uit de 
majeure projecten 

Nieuw Het versterken van de 
verbinding van het 
historisch centrum met 
De Meijerij en de 
vervanging van de 
riolering in de 
Denekamperstraat 
maken een herinrichting 
wenselijk. De totale 
kosten van het project 
worden op ca. € 840.000 
geraamd. Beschikbaar is 
€ 220.000 uit het GRP en 
€ 194.000 uit de majeure 
projecten. Aanvullend is 

inschatting van een 
bedrag is nog niet 
mogelijk. 

wordt dat invoering van 
N.N.T.B.D-container zorgt 
voor verdere daling. 
Evaluatie vindt plaats in het 
4de kwartaal van 2016. 

Zes initiatieven voor water 
 

Continueren 
 

  

Nieuw resultaat     

Herinrichting Weerselerbeek- deel 
Vlonderpad  
Herinrichting waterloop m.b.t.: 
verbetering van het stroom-profiel, 
het beperken van overlast van 
ongedierte en  opheffen 
grondverschuiving in tuinen 
buurtbewoners. 

Opnemen in begroting 2017 
 

€ 120.000  
(incidenteel), 
waarvan  
€ 60.000 subsidie 
waterschap 

Valt binnen het Ideaal doel 
Stromen/ “Water” en vraagt 
om een intensivering die 
wordt geraamd op 
€ 120.000 

 Opnemen in begroting 2017 
 

  

Bestendigen 

Vijf duurzaamheidsinitiatieven  
 

Continueren Gelijkblijvend  

Vijf initiatieven voor 
energiebesparing 
 

Continueren Gelijkblijvend   

Uitvoeringsplan duurzaamheid 
 

Continueren. 
Concretisering beleid en 
maatregelen 
uitvoeringsprogramma 
duurzaam-heid (onderzoek, 
uitvoeringsmaatregelen). 

€ 75.000. meer 
(incidenteel) 

 

LED-straatverlichting 
 

Continueren, beëindigen, 
bijstellen of vervangen 

Gelijkblijvend Conform het beleidsplan 
openbare verlichting wordt 
de verlichting door LED 
vervangen 
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derhalve € 426.000 
nodig (=€ 42.000 per 
jaar)/ 

LD 6 Reductie 
verkeersborden in 
kernen Dinkelland 

Opstellen 
beleidsnotitie, 
uitvoeren van  
inventarisatie en 
een pilot, 
opstellen 
evaluatie en een 
vervolgtraject 

Neutraal Nieuw Het verminderen van de 
hoeveelheid 
verkeersborden kan een 
kostenbesparing 
opleveren.  In de op te 
stellen beleidsnotitie 
geven wij aan hoe wij 
uitvoering willen geven 
aan de taak en met 
welke pilot (b.v. kern of 
wijk) wij starten. Op 
grond van de uitkomst 
van de evaluatie (“wat 
betekent het als 
verkeersborden worden 
weggehaald”) doen wij 
een voorstel voor een 
vervolgtraject. 
Een deel van de 
verkeersborden kan 
zonder verkeersbesluit 
verwijderd worden 
(informatie- en 
waarschuwingsborden) 
terwijl voor andere 
borden (ge- en verbod) 
een Awb-plichtig 
verkeersbesluit nodig is. 
De projectmatige aanpak 
gaat vergezeld van een 
goede communicatie. 
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7.1.3 Thema Maatschappelijke Voorzieningen 

 

Resultaat 4 

Nota monumentenbeleid

Resultaat 2

Initiatieven gefaciliteerd vanuit de samenleving 

die leiden tot een concreet plan.

Resultaat 6

Samenlevingsprocessen, participatie en 

leefbaarheid

                         

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

SAMENBRENGEN & ONTWIKKELEN

Mensen en functies beter samenbrengen en gerichter faciliteren bij 

ontwikkelingen

WAARDERING BURGERPARTICIPATIE (beleving)

Resultaat 5

Prestatieafspraken met bibliotheek

Toekomstbestendige en bereikbare  

voorzieningen

Resultaat 1

Beleidsdocumenten waarin toekomstige rol 

gemeente is vastgelegd

Resultaat 2

Nota voor nieuwe kaders voor 

sportaccommodatiebeleid Dinkelland 

Resultaat 3

Nieuwe basisschool Rossum

Resultaat 1

Herziening sportnota 2008

Resultaat 7

Scenario’s onderwijshuisvesting Denekamp

Resultaat 8

Twee uitgevoerde dorpsplannen
Resultaat 3

Scenario’s Openluchtbad Ootmarsum
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RESULTAAT

IDEAAL DOEL

THEMA

MEETBAAR 

DOEL

DINKELLAND Programma KRACHTIGE KERNEN  2014-2018

Dorpen aantrekkelijk houden door sociale cohesie en instandhouding van levensvatbare 

voorzieningen gebaseerd op demografische ontwikkelingen

 
 
Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol van de 

gemeente (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren). 

 

Wat willen we bereiken? 

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Samenbrengen & ontwikkelen 

 Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen 

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Samenbrengen & ontwikkelen 
 

Nota monumentenbeleid 
 

Continueren huidige beleid Gelijkblijvend De aanvankelijke opdracht 
voor 2015 om te komen tot 
een nieuwe 
monumentennota is in 
2015 vervallen. De 
bepalingen met betrekking 
tot monumenten worden in 
de te wijzigen 
Omgevingswet 
opgenomen. Deze wet zal 
naar verwachting in 2018 in 
werking treden. Tot die tijd 
kan het huidige 
monumentenbeleid 
gehandhaafd blijven 

Prestatieafspraken met bibliotheek 
 

Bijstellen Gelijkblijvend De bibliotheek Dinkelland 
maakt een toekomstvisie. 
Deze visie wordt in het 
tweede kwartaal 2016 
verder geconcretiseerd en 
definitief gemaakt in 
overleg met de gemeente. 
Daarna wordt deze visie 



 

Raadsperspectief 2017 gemeente Dinkelland – pagina 49 
 

uiterlijk in het vierde 
kwartaal aan de raad 
voorgelegd. Deze visie is 
richtinggevend voor de 
prestatieafspraken vanaf 
2017 

Samenlevingsprocessen, participatie 
en leefbaarheid (Mijn Dinkelland 
2030!) 
 

Continueren nntb De gemeente heeft een 
stimulerende en 
faciliterende rol bij het op 
gang brengen en houden 
van de processen in de 
dorpen. Om die rol goed te 
kunnen vervullen, zijn 
financiële middelen nodig. 
Op voorhand is de totale 
omvang van de hiervoor 
benodigde middelen niet 
goed te bepalen 

Twee uitgevoerde dorpsplannen  
 

Continueren Gelijkblijvend  De uitvoering van 
dorpsplanplus Tilligte wordt 
in 2016 afgerond. De 
uitvoering van 
dorpsplanplus Agelo wordt 
in 2017 afgerond 

Uitvoering herziene sportnota 2008 
 

Bijstellen Gelijkblijvend Deze nota wordt in 2016 
herzien, afhankelijk 
daarvan volgt de uitvoering 
in 2017 

Uitvoering scenario 
onderwijshuisvesting Denekamp 

Bijstellen nntb Scenario gereed in 2016, 
afhankelijk daarvan volgt 
uitwerking in 2017 

Nieuwe basisschool Rossum Beëindigen Gelijkblijvend Is in 2016 gereed 

Initiatieven gefaciliteerd uit de 
samenleving (op verzoek van 
samenleving, alleen faciliterend)  
 

Continueren Gelijkblijvend Afhankelijk van initiatieven 
uit de samenleving, 
gekoppeld aan proces Mijn 
Dinkelland 2030! 

Nieuw resultaat 

Subsidieloket (MijnDinkelland2030) Opnemen in begroting 
2017 

Kosten pilot voor 2 
jaar: € 15.000 

Het is essentieel om binnen 
de gemeentegrenzen een 
florerend verenigingsleven 
te hebben. Om 
verenigingen, stichtingen 
en instellingen op 
eenvoudige wijze inzicht te 
geven in subsidie- en fiscale 
stimuleringsmaatregelen 
op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees 
niveau willen we vanuit 
onze faciliterende rol een 
subsidieloket aanbieden. 

Toekomstig bestendige en bereikbare voorzieningen 
 

Beleidsdocumenten waarin 
toekomstige rol van de gemeente is 
vastgelegd (Maatschappelijk 
Vastgoed) 
 

Beëindigen opstellen 
beleidsdocument 

Gelijkblijvend Afhankelijk van het 
beleidsdocument geven wij 
uitvoering aan onze rol. 
Koppeling met Mijn 
Dinkelland 2030! 
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Beleidsvoorstellen Raad 
Fr. Nr Onderwerp Omschrijving Wat mag 

het 
kosten? 

Bestaand 
of nieuw 
resultaat? 

Motivering wel of niet meenemen 
Bestaand: onder welk bestaand 
resultaat 
Nieuw: draagt dit resultaat bij aan 
de gestelde doelen?  

PvdA 1 Heroriëntatie / 
transformatie 
bibliotheekwerk 
Dinkelland 

Meer dynamische plek 
in de kernen. 
Onderzoek behoefte. 

Bestaand 
budget 

Bestaand Valt binnen ideaaldoel 
Samenbrengen & Ontwikkelen. 
Geborgd in prestatieafspraken met 
bibliotheek.  

PvdA 2 Heroriëntatie 
speelterreinen 
en trapveldjes 

Inventarisatie wensen 
en problemen. Dan 
oplossen. 

Bestaande 
budgetten 

Bestaand Valt binnen ideaaldoel 
Samenbrengen & Ontwikkelen. In 
overleg met de inwoners wordt 
gekeken of de inrichting past bij de 
gebruikers.  

VVD 2 Privatisering Verdergaande 
privatisering van 
sportaccomodaties, 
gebouwen ed 

Geen Bestaand Valt binnen ideaaldoel 
Samenbrengen & Ontwikkelen. 
Uitgangspunten meenemen bij 
herziening sportnota 2008. 
 

 
 
  

Scenario’s Openluchtbad 
Ootmarsum 
 

Bijstellen nntb Uitvoering geven aan het in 
2016 gekozen scenario voor 
het openlucht zwembad 
Ootmarsum. 
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7.2 Programma Economische Kracht & Werk (EK&W) 

 

Resultaten ME breed: 

 

 

7.2.1 Thema Vrijetijdseconomie 

 
 
Wat willen we bereiken? 

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Verblijven  

Meer gasten verblijven in Dinkelland (verblijven) 

 Beleven  

Gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer (beleven) 

 

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Samenwerking aangaan met scholen  
(HBO/ MBO)  en universiteiten  en 
ondernemers/ samenleving om 
elkaars kracht en expertise beter te 
benutten 

Continueren 
 

nntb In 2016 wordt zichtbaar 
welke middelen 
noodzakelijk zijn om de 
resultaten te behalen.  

Actieprogramma voor 
grensoverschrijdend samenwerken. 

Continueren 
 

nntb In 2016 wordt zichtbaar 
welke middelen 
noodzakelijk zijn om de 
resultaten te behalen 

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Verblijven 

Twee vastgestelde 
bestemmingsplannen voor 
recreatieterreinen die uitbreiding 
mogelijk maken 
 

Beëindigen  Resultaat komt te  
vervallen;  de 
bestemmingsplannen 
worden in 2016 naar 
verwachting afgerond. 



 

Raadsperspectief 2017 gemeente Dinkelland – pagina 52 
 

Nieuwe procedures in de 
toekomst meenemen onder 
resultaat  ‘aantal 
afgehandelde 
ondernemersinitiatieven in 
de vrijetijdssector’ 

Aantal afgehandelde 
ondernemersinitiatieven in de 
vrijetijdssector  
 

Continueren Gelijkblijvend  

Ontwikkelingsperspectief 
verblijfsrecreatie Noordoost-Twente 
 

Continueren Gelijkblijvend  

Beleven 

Ondersteunen van twee nieuwe 
belevingsconcepten of 
arrangementen/evenementen. 

Bijstellen 
 

Gelijkblijvend We zetten in op de 
verbetering van de 
verbindingen tussen 
toeristische ondernemers 
die leiden tot toeristische 
productontwikkeling, 
belevingsconcepten en 
arrangementen/evenement
en. Wij gaan het kanaal 
Almelo-Nordhorn recreatief 
beter benutten door samen 
met onze partners te 
onderzoeken of we een 
deel daarvan bevaarbaar 
kunnen maken voor 
toeristen en recreanten. 
Een businessplan moet 
duidelijkheid verschaffen of 
dit voldoende baten kan 
genereren en de 
vrijetijdseconomie zal 
versterken.  
Daarnaast zetten we in op 
de versterking van de 
toeristische 
aantrekkingskracht van 
Ootmarsum. We willen 
samen met Saxion een 
vervolg geven aan de 
creatieve uitkomsten van 
de Artica Battle waar 
studenten zich hebben 
gebogen over de wijze 
waarop de 
aantrekkingskracht van 
Ootmarsum en omgeving 
versterkt kan worden 

Ondersteunen van tien projecten 
voortvloeiend uit ‘Art & Spirit’ 
 

Beëindigen Gelijkblijvend De afspraken met de 
Stichting Toeristisch 
Ondernemersfonds 
Dinkelland lopen eind 2016 
af 

Twee grensoverschrijdende 
arrangementen/evenementen 

Continueren  Gelijkblijvend  
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Beleidsvoorstellen Raad 
Fr. Nr Onderwerp Omschrijving Wat mag 

het 
kosten? 

Bestaand 
of nieuw 
resultaat? 

Motivering wel of niet meenemen 
Bestaand: onder welk bestaand 
resultaat 
Nieuw: draagt dit resultaat bij aan de 
gestelde doelen?  

LD 8 Faciliteren van 
camperplaatsen 

Onderzoeken of er 
belangstelling bestaat. 
Initiateven 
ondersteunen, 
faciliteren en 
vergunningstechnisch 
mogelijk maken 

Bestaand 
budget 

Bestaand  Voorstel: niet als apart resultaat 
overnemen. De ruimtelijke 
mogelijkheden voor het realiseren van 
camperplaatsen zijn voldoende 
aanwezig met de vaststelling van de 
nota verblijfsrecreatie in Noordoost 
Twente 

LD 10 Heffing 
forensenbelasting 

Gedifferentieerd tarief 
invoeren 

Afh 
snelheid 

Bestaand  Valt binnen geplande uitvoering en 
wordt als uitgangspunt / 
aandachtspunt  meegenomen  bij de 
uitkomsten van het onderzoek 
forensenbelasting/toeristenbelasting 
dat in 2016 wordt afgerond 

CDA 5 Toerisme 
Ootmarsum 

Robuuste verbinding 
met (NO)-Twentse 
initiatieven 

Bestaand 
budget 
en subs. 
NOT 

Bestaand Valt binnen ideaaldoelen Verblijven en 
Beleven. Als aandachtspunt 
meenemen: zie onder stimuleren 
belevingsconcepten 

Vervolgtraject verbetering 
toeristische samenwerking 
Noordoost-Twente  

Bijstellen Gelijkblijvend Naast de versterking van 
het toeristisch product 
Dinkelland, zetten we in op 
de verbetering van de 
toeristische structuur en 
samenwerking in Twente 
en Noordoost-Twente om 
op deze manier nog meer 
rendement te halen uit de 
kracht van het Dinkellands 
toeristisch product. In lijn 
met de vastgestelde visie 
‘Wij zijn Twente” wordt een 
nieuwe Twentse 
marketingorganisatie 
vormgegeven onder de vlag 
van MarketingOost. Hierin 
investeren, provincie, 
gemeenten én 
ondernemers gezamenlijk 
om Twente als toeristische 
regio beter te vermarkten 
en meer werkgelegenheid 
en bestedingen te 
genereren. Naast de 
versterking van de positie 
van Twente zetten we 
verder in op de versterking 
van de structuur en 
samenwerking in 
Noordoost Twente. 
Daarvoor zetten we het 
proces voort dat we samen 
met ondernemers uit 
Noordoost-Twente zijn 
gestart. 
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7.2.2 Thema Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 
 
Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking van de werkgelegenheid. 

 

Wat willen we bereiken? 

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Ondernemen 

Verbeteren van het ondernemersklimaat  

 Arbeidsmarkt 

Bevorderen van arbeidsmarktparticipatie  

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Ondernemen 

Zorgdragen voor en faciliteren van 
voldoende aanbod van 
bedrijventerreinen en bedrijfsruimte  
 

Continueren (kop 
herbenoemen) 

 Gelijkblijvend   

Verbetervoorstellen  dienstverlening 
aan bedrijven  

Continueren (kop 
herbenoemen) 

Gelijkblijvend Resultaat herbenoemen in 
“Verbeteren van de 
dienstverlening aan 
bedrijven en het stimuleren 
en initiëren van (nieuwe) 
verbindingen en 
netwerken” 

Actieplan voor het vergroten van de 
vitaliteit van de kernen  
 

Continueren (kop 
herbenoemen) 

Gelijkblijvend  Resultaat herbenoemen in 
“Vergroten van de vitaliteit 
van de winkelgebieden in 
de kernen” 

Digitale bereikbaarheid kernen en 
buitengebied vergroten door de 
aanleg van glasvezel en Wi-Fi-spots 
te stimuleren 
 

Beëindigen  Afsluiten De focus op de digitale 
bereikbaarheid zal de 
komende gericht zijn op het 
bereiken van het   
maximaal haalbare 
aansluitingen. Dit wordt 
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meegenomen in het 
resultaat verbeteren 
dienstverlening. De vraag is 
in hoeverre dit resultaat 
onder dit programma 
geschaard kan worden. H 
Het Stimuleren van WiFi 
spots wordt meengenomen 
bij het resultaat ‘vergroten 
van de vitaliteit van de 
winkelgebieden in de 
kernen’ en wordt 
opgenomen in  de Mijn 
Dinkelland 2030 projecten 

Nieuw resultaat    

Regionale Acquisitie  Continueren 
 

Gelijkblijvend Draagt t/m 2018  bij aan 
versterking economische 
structuur en  verbetering 
werkgelegenheid. 

    

Arbeidsmarkt 

Betere afstemming/verbinding 
tussen de gemeentelijke kaartenbak 
en het bedrijfsleven realiseren 
 

Beëindigen Gelijkblijvend Deze twee resultaten 
worden  samengevoegd.  
 
Zie nieuw resultaat: “Betere 
afstemming/ verbinding 
tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt realiseren” 
 

Een betere afstemming tussen vraag 
en een aanbod van arbeidskrachten 
realiseren door het opstellen van 
een marktwerkingsplan. 
 

Beëindigen Gelijkblijvend 

Internationale samenwerking ter 
vergroting van de arbeidsmarkt 

Continueren nntb  

Nieuw resultaat     

Betere afstemming/ verbinding 
tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt realiseren 

Opnemen in begroting 
2017 
 

nntb Onderdeel van het 
arbeidsmarktbeleid  is een 
jaarlijkse planning van 
activiteiten 

Jeugdwerkloosheid is beter in beeld 
en wordt minder door project 
bestrijden jeugdwerkloosheid 

Opnemen in begroting 
2017 
 

nntb Ontbreekt  ongewild bij 
bovenstaande resultaten. 
In 2017 repareren en 
toevoegen  

Totaal    
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7.2.3 Thema Plattelandseconomie 

 
 
Wij zetten binnen dit thema in op het versterken van landbouw en plattelandsondernemers in samenhang met 
ruimtelijke kwaliteit. 
 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Ontwikkelen 
De ‘groeiers’ binnen de agrarische sector ontwikkelen zich beter op het gebied van efficiëntie en 
verdere verduurzaming (ontwikkelen) 

 Transformeren 
Meer perspectief voor nieuwe generatie plattelandsondernemers in een aantrekkelijk landschap 
(transformeren) 

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Ontwikkelen 

Verbetering van de 
landbouwstructuur door stimuleren 
van kavelruilprojecten 
 

Beëindigen Gelijkblijvend  Tot heden geen planmatige 
kavelruilprojecten vanuit 
sector opgehaald.  
Bovendien  wordt  dit 
resultaat ingehaald door 
N2000. Kavelruil is 
uitvoeringsproject N2000 

Samen met de sector faciliteren van 
minimaal één project op het gebied 
van energieopwekking, 
ammoniakreductie en/of 
mestaanwending 
 

Continueren Gelijkblijvend  Kosten zijn voor derden en 
blijft voor de gemeente 
neutraal 

Deelnemen aan het proces Samen 
werkt Beter als trekker van het 
vervolgproces Planuitwerking 
Lemselermaten, Achter de Voort, 
Agelerbroek en Voltherbroek en 
Bergvennen en Brecklenkampse Veld 
 

Continueren Gelijkblijvend  Kosten worden 100% 
betaald door Provincie 

Transformeren 
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Betere benutting vrijkomende erven 
in buitengebied 

bijstellen  nntb We gaan het huidige beleid 
en de rol van de gemeente 
nader onderzoeken. 

Ondersteunen Leaderprogramma 
2015-2020 
 

Continueren Gelijkblijvend  Loopt tot 2020 

Voortzetting Partner 
Gebiedsontwikkeling Noordoost-
Twente 2016-2020 
 

Continueren Gelijkblijvend  Uitvoering geven aan 
gezamenlijke  doelen 
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7.3 Programma Omzien Naar Elkaar (ONE) 

7.3.1 Thema Zelf 

ZELF 

Versterken en behouden van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid

Programma Omzien Naar Elkaar 2015- 2019 Dinkelland

Elke inwoner is in staat om zo lang en zo volledig mogelijk mee te doen in de samenleving 

THEMA

RESULTAAT

P
rim

a
a

t R
a

a
d

 V
is

ie
 e

n
 a

m
b

it
ie

MEETBAAR 

DOEL /

INDICATOR

Aantal geregistreerde vrijwilligers bij vrij toegankelijke voorzieningen (vrij toegankelijke voorzieningen, 1x per jaar)

Aantal ondersteuningsvragen dat wordt gemeld bij de gemeente dat (deels) in het ‘zelf’ wordt opgelost (gemeente, 1x 

per kwartaal)

1 Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen

2 Sociaal netwerk en vrij toegankelijke collectieve voorzieningen versterken en de inzet ervan bevorderen (prioriteit)

3 Vrijwilligers beter toerusten 

Ideaal 

doel

1 nieuw ingericht ‘systeem’ van collectieve vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vragen vanuit de 

samenleving, door middel van stimuleren en faciliteren

 2 Innovatiefonds dat als doel heef het sociale netwerk en de eigen kracht te versterken, door middel van regisseren, 

stimuleren en faciliteren

3 Verbeteren van de maatschappelijke (start) positie van inwoners, door middel van regisseren, stimuleren en 

faciliteren

4 Zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten, door middel van stimuleren en faciliteren

5 Vrijwilligers ondersteunen en versterken, door middel van stimuleren en faciliteren

 
 
Wat willen we bereiken? 

De gestelde doelen uit 2015 zijn niet meer actueel. Daarom hebben wij deze voor de komende 

periode aangepast. De volgende drie ideaaldoelen streven wij na: 

 Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen 

 Sociaal netwerk en vrij toegankelijke collectieve voorzieningen versterken en de inzet 

hiervan bevorderen 

 Vrijwilligers beter toerusten 

 
 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Eigen kracht 

Innovatiefonds dat als doel heeft het 
sociale netwerk en de eigen kracht 
te versterken 

Continueren Meer (€ 150.000 in 
2017) 

Kosten in 2017 € 150.000 is 
nieuw en past bij de doelen  

Verbeteren van de maatschappelijke 
(start)positie van inwoners 
 

Continueren Gelijkblijvend Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering 

Het zelf organiserend vermogen van 
de kernen versterken en vergroten 
(door stimuleren en faciliteren.) 
 

Continueren Gelijkblijvend Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering 

Nieuw resultaat    

Herijken minimabeleid Opnemen in begroting 
2017 
 

Budgettair neutraal. 
Nieuw beleid niet 
meegenomen: komt 
een ander voorstel 
voor. 

Het is belangrijk om 
integraal beleid te voeren 
dat aansluit bij de 
problematiek in het 
algemeen en de behoeften 
van de individuele burger in 
het bijzonder. Het voorstel 
is om tot een  
samenhangend pakket van 



 

Raadsperspectief 2017 gemeente Dinkelland – pagina 59 
 

 
Beleidsvoorstellen Raad 
Fr. Nr Onderwerp Omschrijving Wat mag 

het 
kosten? 

Bestaand 
of nieuw 
resultaat? 

Motivering wel of niet meenemen 
Bestaand: onder welk bestaand 
resultaat 
Nieuw: draagt dit resultaat bij aan 
de gestelde doelen?  

CDA 4 Versterken 
zorgstructuur 
eerste lijn 

Versterken 
zorgstructuur in relatie 
tot demografische 
ontwikkelingen 

Bestaand 
budget 

 Valt binnen het ideaaldoel 

LD 12 Bevorderen van 
samenwerking 
tussen inwoners 
en 
maatschappelijke 
instellingen 

Stimuleringsfonds € 150.000 Bestaand  Valt binnen het ideaaldoel en is in 
uitvoering 

VVD 3 Jeugd van 12 tot 
18 jaar 

Onderzoek doen naar 
mogelijkheden en 
behoefte activiteiten 
voor 12 tot 18 jarigen 

Marginaal  Valt binnen het ideaaldoel 

 
 

  

maatregelen te komen die 
ten doel hebben de 
participatie van de minima 
te borgen. 
Een substantieel deel van 
het budget wordt besteed 
aan het huisvesten van 
statushouders en de kosten 
van het 
beschermingsbewind 

Sociaal netwerk en vrij toegankelijke collectieve voorzieningen 

Nieuw ingericht ‘systeem’ van 
collectieve vrij toegankelijke 
voorzieningen dat aansluit op de 
vragen vanuit de samenleving. 
 

Continueren Gelijkblijvend  Valt binnen het ideaaldoel 
is in uitvoering, waarbij 
inwonersinitiatieven ruimte 
hebben om taken over te 
nemen 
 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers ondersteunen en 
versterken door stimuleren en 
faciliteren. 

Continueren Gelijkblijvend Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering 
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7.3.2 Thema Samen 

Programma Omzien Naar Elkaar 2015- 2019 Dinkelland

Elke inwoner is in staat om zo lang en zo volledig mogelijk mee te doen in de samenleving 

THEMA

RESULTAAT

P
rim

a
a

t R
a

a
d

 
V

is
ie

 e
n

 a
m

b
it
ie

MEETBAAR 

DOEL /

INDICATOR

SAMEN

 Vrij toegankelijke (individuele) voorzieningen beter op de ondersteuningsvraag van inwoners aan laten sluiten

Totaal aantal verstrekte maatwerkarrangementen (gemeente, 1x per kwartaal)

Aantal gebruikers van vrij toegankelijke voorzieningen (vrij toegankelijke voorzieningen, 1x per jaar)

Aantal geregistreerde mantelzorgers (vrij toegankelijke voorzieningen, 1x per jaar)

Aantal ondersteuningsvragen dat wordt gemeld bij de gemeente dat (deels) in het ‘samen’ wordt opgelost (gemeente, 

1x per kwartaal)

Ideaal doel

1 Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten

2 Bevorderen van een gezonde leefstijl 

3 Formele en informele ondersteuning en zorg beter met elkaar verbinden

4 Mantelzorgers beter toerusten 

1 Een nieuw ingericht ‘systeem’ van individuele vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vragen vanuit de 

samenleving, door middel van regisseren en stimuleren

2 Mantelzorgers ondersteunen en versterken, door middel van regisseren en stimuleren

3 Duurzame activiteiten op het gebied van gezondheidbevordering en sport, door middel van regisseren en stimuleren

4 Formele en informele zorg met elkaar verbinden, door middel van reguleren en regisseren 

 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende vier ideaaldoelen na: 
 

 Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de 
doelmatigheid vergroten 

 Bevorderen van een gezonde leefstijl 

 Formele en informele ondersteuning en zorg beter met elkaar verbinden 

 Mantelzorgers beter toerusten 
 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten 
 

Een nieuw ingericht ‘systeem’ van 
individuele vrij toegankelijke 
voorzieningen dat aansluit op de 
vragen vanuit de samenleving. 

Continueren Gelijkblijvend  Valt binnen het ideaaldoel 

en is in uitvoering. Hierbij 
wordt ook nadrukkelijk 
aansluiting gezocht bij de 
activiteiten van zelf en 
samen 

Bevorderen van een gezonde leefstijl 
 

Duurzame activiteiten op het gebied 
van gezondheidsbevordering en 
sport door reguleren, regisseren en 
stimuleren 
 
 

Continueren Gelijkblijvend  Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering 

Formele en informele ondersteuning en zorg beter met elkaar verbinden 
 

Formele en informele zorg met 
elkaar verbinden door reguleren en 
regisseren. 
 

Continueren Gelijkblijvend  Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering.  Hierbij 
wordt ook nadrukkelijk 
aansluiting gezocht bij de 
activiteiten van zelf en 
samen 
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Beleidsvoorstellen Raad 
Fr. Nr Onderwerp Omschrijving Wat mag 

het 
kosten? 

Bestaand 
of nieuw 
resultaat? 

Motivering wel of niet meenemen 
Bestaand: onder welk bestaand 
resultaat 
Nieuw: draagt dit resultaat bij aan de 
gestelde doelen?  

CDA 6 Het nieuwe 
Noaberschap, 
bevorderen van de 
welzijnsactiviteiten 

Faciliteren en 
versterken 
samenwerking tussen 
bestaande 
organisaties in de vrij 
toegankelijke 
voorzieningen 

Bestaand 
budget 

Bestaand  Valt binnen het ideaaldoel en is in 
uitvoering 

 

  

Mantelzorgers beter toerusten 
 

Mantelzorgers ondersteunen en 
versterken door regisseren en 
stimuleren 
 

Continueren Gelijkblijvend  Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering 
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7.3.3 Thema Overdragen 

Programma Omzien Naar Elkaar 2015- 2019 Dinkelland

Elke inwoner is in staat om zo lang en zo volledig mogelijk mee te doen in de samenleving 

THEMA

RESULTAAT

P
rim

a
a

t R
a

a
d

 
V

is
ie

 e
n

 a
m

b
it
ie

MEETBAAR 

DOEL /

INDICATOR

OVERDRAGEN

 De niet vrij toegankelijke voorzieningen zijn efficiënter en effectiever ingericht en versterken de 

maatschappelijke deelname van inwoners

Totaal aantal cliënten met een verstrekt maatwerkarrangement (gemeente, 1x per kwartaal)

Totaal aantal verstrekte maatwerkarrangementen ( (gemeente, 1x per kwartaal)

Gemiddelde duur gebruik (gemeente, 1x per kwartaal)

Stapeling aantal maatwerkarrangementen per cliënt  (gemeente, 1x per kwartaal)

Aantal maatwerkarrangementen per huishouden  (gemeente, 1x per kwartaal)

Totaal gedeclareerde kosten (gemeente, 1x per kwartaal)

Cliëntervaring  (VNG onderzoek, 1x per jaar)

Ideaal 

doel

1 Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten 

2 Vergroten van de verschuiving van niet vrij toegankelijke voorzieningen naar vrij toegankelijke voorzieningen en 

eigen kracht

3 Efficiëntere en effectievere ondersteuning realiseren door passende oplossingen

1 De eigen regie van inwoners vergroten, door middel van reguleren en regisseren

2 Een duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen, door middel van 

reguleren, regisseren en stimuleren

3 Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen (o.a. vervoer), door middel van regisseren en stimuleren

 
 
Wat willen we bereiken? 

Wij streven voor de komende periode de volgende drie ideaaldoelen na: 

 Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie 

over het leven te vergroten 

 Vergroten van de verschuiving van niet vrij toegankelijke voorzieningen naar vrij 

toegankelijke voorzieningen en eigen kracht 

 Efficiëntere en effectievere ondersteuning realiseren door passende oplossingen 

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten (alle 
resultaten hebben betrekking op alle ideaal doelen) 
 

De eigen regie van inwoners 

vergroten  

Continueren Gelijkblijvend Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering 

Een duurzaam aanbod van niet vrij 
toegankelijke voorzieningen dat 
aansluit op de vrij toegankelijke 
voorzieningen door reguleren, 
regisseren en stimuleren 
 

Continueren Gelijkblijvend Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering.  Er is 
veel aandacht voor verdere 
transformatie van het 
voorzieningenstelsel om te  
kunnen anticiperen op 
autonome ontwikkelingen 
als rijksvergoedingen, en 
demografische 
ontwikkelingen 

Effectiever en efficiënter inzetten 
van niet vrij toegankelijke 
voorzieningen (o.a. vervoer) door 
regisseren en stimuleren 
 

Continueren Gelijkblijvend Valt binnen het ideaaldoel 
en is in uitvoering.  Ook hier 
geldt dat de transformatie 
van groot belang is en 
volop aan gewerkt wordt. 
Er is bijvoorbeeld voor 
vervoer een lokaal project 
gestart en tevens wordt 
regionaal samengewerkt 
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Nieuwe taken Wmo 

Bij de nieuwe taken Wmo is over 2015 gebleken dat het aantal cliënten overeenkomt met het aantal 

verwachte cliënten zoals dat op 1 januari 2015 ingeschat werd. Vanwege de herindicaties is het aantal 

aanvragen echter hoger dan verwacht. De zorgkosten vallen na herindicatie over het algemeen lager 

uit omdat bij de overgang naar de Wmo 2015 veelal uitgegaan is van de hoogste indicatie en inwoners 

nu naar daadwerkelijk gebruik geïndiceerd zijn.  

 

Demografisch ligt in het meerjarenperspectief een uitdaging door de toename van het aantal ouderen 

en de wens om langer thuis te wonen. Dit vergroot de instroom in Wmo. Ook het grote(re) beroep dat 

wordt gedaan op mantelzorgers blijft een punt van aandacht.  

 

Instroom Jeugd 

Door de nieuwe werkwijze is er een stijging in het  aantal aanvragen voor Jeugdzorg maar door de 

efficiënte werkwijze heeft het geen evenredig effect op de gemeentebegroting. Niet elke aanvraag 

leidt ook tot inzet van gecontracteerde zorg en er wordt vaker gekozen voor een vrijgevestigde 

aanbieder en niet direct verwezen naar een tweedelijns aanbieder tenzij dat noodzakelijk is. 

 

De “boeggolf” die in 2015 opgetreden is door de betere signalering, samenwerking en snellere inzet 

zal afnemen en er minder instroom zal optreden Het grote(re) beroep dat wordt gedaan op 

mantelzorgers blijft een punt van aandacht. 

 

Effecten toestroom vluchtelingen 

Door de aanhoudende grote toestroom van vluchtelingen behouden we een verhoging van de 

taakstelling. Dit brengt risico’s met zich mee. 

- De woningstichting kan niet meer aan de vraag naar woningen voldoen 

- Extra kosten voor alternatieve huisvesting  

- Meer kinderen die “speciaal” onderwijs moeten volgen, dit heeft ook effect op     

             leerlingenvervoer 

- Meer druk op de zorg zowel jeugdzorg als de WMOBij minderjarige vluchtelingen lopen we 

een extra financieel risico bij jongeren 18+, want dan moet de gemeente de kosten voor 

begeleiding op zich nemen 

- Het aantal uitkeringen c.q. uitkeringslasten neemt daardoor toe 

 

 

rondom de inrichting van 
de Maatwerkvoorziening 
vervoer 

Vergroten van de verschuiving van niet vrij toegankelijke voorzieningen naar vrij toegankelijke voorzieningen en eigen 
kracht 
 

Efficiëntere en effectievere ondersteuning realiseren door passende oplossingen 
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7.4 Programma Burger & Bestuur (B&B) 

7.4.1 Thema Dienstverlening 

 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Zo kort mogelijke doorlooptijden 
 Dienstverlening dichter bij de inwoner 

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Zo kort mogelijke doorlooptijden 
 

Project starten voor deregulering Continueren Gelijkblijvend N.v.t 

Ontwikkeltraject voor het proces 
evenementenvergunningen 
 

Continueren Gelijkblijvend N.v.t. 

Ontwikkeltraject voor het proces 
bouwgrond uitgifte 
 

Continueren Gelijkblijvend N.v.t. 

Betrokkenheid van de samenleving 
bij de kwaliteit van de openbare 
ruimte 

Bijstellen Gelijkblijvend Gaat over naar de reguliere 
bedrijfsvoering 

Ontwikkeltraject voor het proces 
zorgtoewijzing 3D versie 3.0 
 

Bijstellen Gelijkblijvend Gaat over naar de reguliere 
bedrijfsvoering  

Mogelijkheden digitaal verzenden 
omgevingsvergunning onderzoeken  
 

Bijstellen Gelijkblijvend Gaat over naar de reguliere 
bedrijfsvoering 

Dienstverlening dichter bij de inwoner 
 

De reisdocumenten en rijbewijzen 
thuis bezorgen 
 

Continueren Gelijkblijvend N.v.t. 

Het aantal producten dat we met 
een huisbezoek kunnen aanbieden 
uitbreiden 
 

Continueren Gelijkblijvend N.v.t. 

Mogelijkheden onderzoeken real-
time digitaal inzicht in stand van 
zaken proces omgevingsvergunning  
 

Bijstellen Gelijkblijvend Gaat over naar de reguliere 
bedrijfsvoering 

Binnen een werkdag terug melden 
hoe en of wij een melding over de 
openbare ruimte verhelpen of 
oppakken  
 

Bijstellen Gelijkblijvend Gaat over naar de reguliere 
bedrijfsvoering 

Breder toepassen van sociale media 
om werkzaamheden in de openbare 
ruimte bekend te maken 
 

Continueren Gelijkblijvend N.v.t. 

Nieuw resultaat     

Digitaliseren van het 
huwelijksarchief 

Opnemen in begroting 
2017 

€ 15.000 
incidenteel 

Het team burgerzaken kan 
volledig digitaal met 
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Beleidsvoorstellen Raad 
Fr. Nr Onderwerp Omschrijving Wat mag 

het kosten? 
Bestaand 
of nieuw 
resultaat? 

Motivering wel of niet 
meenemen 
Bestaand: onder welk 
bestaand resultaat 
Nieuw: draagt dit resultaat 
bij aan de gestelde doelen?  

LD 13 Burgerpanel Breder en beter 
inzicht in wat er leeft 
bij diverse 
leeftijdsgroeperingen, 
wijken, kernen. Meer 
kijken naar 
samenstelling panel. 

Bestaand 
budget 

Nieuw  Gaat meegenomen worden in 
nieuw resultaat 
belevingsonderzoek. Enkele 
belevingsonderzoeken  zijn 
inmiddels uitgevoerd. 

LD 14 Digitale 
dienstverlening 

Mogelijkheden 
digitalisering beter 
benutten. Hiervoor 
analyse maken 

Bestaand 
budget 

Bestaand  Wordt meegenomen in het 
project voor sociale media en 
website. 

PvdA 7 Vergroten van de 
transparantie van 
bestuur richting 
burger. Verkleinen van 
de afstand 

Brochures, 
publicaties, 
voorlichtingsavonden 
actuele thema’s 

Bestaand 
budget 

Bestaand Zie LD 13 

 
 

  

 uitzondering van het 
huwelijksproces. Door het 
digitaliseren van de 
huwelijksaktes kan het 
team volledig digitaal en 
plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken. 
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7.4.2 Thema Samenwerking 

 
Wat willen we bereiken? 

 Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht 

 Beter benutten kracht maatschappelijke partners  

 Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio 

 

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2017 EN VERDER 

BEGROTING 2016 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht 
 

Het zo efficiënt mogelijk inrichten 
van de Noaberkracht organisatie 

Continueren Gelijkblijvend Titel aanpassen naar 
“organisatieontwikkeling 
Noaberkracht” 

Betrokkenheid kernraden en 
inwoners bij projecten 
 

Beëindigen, Gelijkblijvend Niet meer afzonderlijk 
benoemen. Maakt 
onderdeel uit van 3 
programma’s binnen ME 

Rekenkamercommissie activeren 
 

Beëindigen Gelijkblijvend  Is reeds geactiveerd. Eerste 
onderzoek wordt in 2016 
afgerond. Budget 
behouden. Maakt 
onderdeel uit van reguliere 
begroting (10.000 euro) 

Nieuw resultaat    

(tussen)rapportages Noaberkracht Opnemen in begroting 
2017 
 

N.v.t. Vloeit voort uit begroting 
Tubbergen (was nog niet 
opgenomen in Dinkelland) 

 Opnemen in begroting 
2017 
 

  

Beter benutten kracht maatschappelijke partners  

Onderzoeken naar mogelijkheden 
voor Wabo-brede samenwerking 
binnen RUD Twente 

Bijstellen Gelijkblijvend Als gevolg van de Wet 
Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
moet de RUD Twente voor 
2018 worden omgevormd 
tot een fysieke RUD. Titel 
resultaat veranderen in: 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Twente. 

Ideaaldoel    

Beter benutten kracht 
maatschappelijke partners 

Beëindigen  
 

N.v.t. Dit ideaaldoel wordt niet 
meer afzonderlijk 
opgenomen, het resultaat 
onder dit doel wordt 
ondergebracht onder het 
ideaal doel ‘Efficiëntere en 
effectievere samenwerking 
in de regio’ 

Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio 
 

Implementatie nieuwe 
gemeentelijke samenwerking 
Twente 
 

Bijstellen Gelijkblijvend  Implementatie is afgerond. 
Titel vervangen door: 
“samenwerking binnen 
Regio Twente” 
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Nieuw resultaat     

Samenwerking binnen Twentebedrijf Opnemen in begroting 
2017 
 

nntb Begroting Twentebedrijf 
2017 moet worden vertaald 
in gemeentelijke begroting 

Regionale Uitvoeringsdienst Twente Opnemen in begroting 
2017 
 

Gelijkblijvend Als gevolg van de Wet 
Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
moet de RUD Twente voor 
2018 worden omgevormd 
tot een fysieke RUD. 
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7.5 Programma Algemene Dekkingsmiddelen  

 

Groot onderhoud Gemeentefonds  

In het kader van de 2
e
 fase van het groot onderhoud aan het Gemeentefonds heeft in 2015 een 

onderzoek plaatsgevonden naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en stedelijke 

vernieuwing (VHROSV) van het Gemeentefonds. Het gaf omvangrijke herverdeeleffecten te zien in 

het voordeel van kleinere gemeenten met een groot buitengebied. Met ingang van 2016 is 1/3  deel 

van de resultaten ingevoerd, waarbij besloten is een verdiepingsonderzoek in te voeren. Dat 

verdiepingsonderzoek is inmiddels gereed.  

Het verdiepingsonderzoek bevestigt grotendeels de resultaten van het eerste onderzoek. Ook de 

Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) adviseert minister Plasterk om vast te houden aan de 

voorgenomen herverdeling van het Gemeentefondscluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Stadsvernieuwing ten gunste van kleine gemeenten. De Rfv sluit daarmee aan bij de conclusie van de 

onderzoekers dat gemeenten met een groot buitengebied veel geld uitgeven aan het maken van 

bestemmingsplannen en daarvoor op dit moment relatief te weinig geld krijgen.  

 

Advies Rfv 

In zijn advies van 25 april schrijft de Rfv dat 'in elk geval tegemoet moet worden gekomen aan de 

kosten die vooral kleine en uitgestrekte gemeenten hebben.' De Rfv is minder uitgesproken over 

kostenontwikkeling binnen de onderdelen Gebiedsontwikkeling en Wonen. Het blijkt lastig om 

geconstateerde verschillen in uitgaven eenduidig te interpreteren. Na verloop van tijd zal duidelijk 

worden hoe de uitgaven zich ontwikkelen. Volgens de Rfv is er geen aanleiding om nu af te zien van 

de herverdeling ten gunste van de plattelandsgemeenten. 

 

VNG-reactie 

Minister Plasterk (BZK) heeft ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om advies 

gevraagd over de voorgenomen herverdeling. Op 18 mei 2016 heeft de VNG geadviseerd nog een 

keer 1/3 deel van het initiële onderzoek door te voeren en tegelijkertijd de herverdeeleffecten te 

mitigeren.  Dat is wat anders dan wat de Raad voor de Financiële Verhoudingen adviseerde, die kiest 

voor onverkorte doorvoering van het initiële onderzoek.  

Bij de specifieke mutaties hebben we indicatief een inschatting gemaakt van een verdere doorvoering 

van 1/3 deel. 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de in richtinggevende zin beschrijving van de 

actualisatie programmatische opgaven (DIN) uit hoofdstuk 7.1 tot en met hoofdstuk 7.5, 

inclusief de in richtinggevende zin aangegeven middelen. 
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7.6 Totaaloverzicht actualisatie programmatische opgaven (DIN) 

In de paragrafen 7.1 tot en met 7.5 zijn de programmatische opgaven geactualiseerd en zijn de 

aangenomen beleidsambities van de raadsfracties hierin opgenomen. 

 

De beleidsambities van de raadsfracties (Raad 29 maart 2016) hebben we, financieel gezien, 

opgenomen bij de specifieke mutaties. 

De actualisatie van de programmatische opgaven leidt tot onderstaande wensen.  

 

 
 
Voor de duidelijkheid moet opgemerkt worden dat de totaalbedragen enkel en alleen de inspanningen 

betreffen waar ook daadwerkelijk een bedrag aan is gekoppeld. De nog nader te bepalen (nntb) 

inspanningen maken hier nog géén onderdeel van uit.  

 

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de in richtinggevende zin gevraagde extra middelen 

van de actualisatie programmatische opgaven en deze te verwerken in de meerjarenbegroting. 

 

7.7 Geschetst herzien meerjarig saldo  

Wanneer we de totaalbedragen van de actualisatie programmatische opgaven afzetten tegen het 

herzien meerjarig saldo zoals we dat berekend hebben na de paragraaf 6.2 Reserves versus 

weerstandsvermogen dan wordt onderstaand beeld zichtbaar: 

 

 
Conclusie is dat het in richtinggevende zin geschetste herzien meerjarig saldo na verwerking van de 

mutaties als gevolg van bestaand beleid, de specifieke mutaties, het Sociaal Domein, de invulling 

taakstelling Noaberkracht, de reserves en de actualisatie programmatische opgaven  voor het jaar 

2017 (ook incidenteel) en 2020 een negatief saldo laat zien. De jaren 2018 en 2019 zijn positief.  

 

Voorgesteld wordt het in richtinggevende zin geschetste herzien meerjarig saldo te betrekken 

bij het opstellen van de programmabegroting 2017 met als uitgangspunt dat er een  sluitende 

begroting 2017 inclusief meerjarenperspectief 2018-2020 wordt gepresenteerd. 

Actualisatie programmatische opgaven (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

programma Burger & Bestuur; thema Dienstverlening

digitaliseren huwelijksarchief -15     

programma Krachtige Kernen; thema Maatschappelijke Voorzieningen

subsidieloket: pilot voor 2 jaren t.l.v. MijnDinkelland 2030 -15 

programma Krachtige Kernen; thema Mobiliteit en Bestendigheid

duurzaam veilig inrichten van wegen -100 

fietsimpuls: intensivering beleid en maatregelen veiligheid fietsers -100 

herinrichting Weerselerbeek- deel Vlonderpad -5 -5 -5 -5 

uitvoeringsplan duurzaamheid: scans, aanpassen verlichting gem.huis -9 -9 -9 -9 

voorrangsregeling fietsers rotondes: aanpassingen 4 rotondes -9 -9 -9 -9 

Totaal Actualisatie programmatische opgaven -215 -38 -23 -23 -23 

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000) incidenteel jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020

Startsaldo voor raadsperspectief 2017 0 87 417 420 299

Totaal mutaties bestaand beleid 0 -218 -230 -242 -267 

Totaal specifieke mutaties -190 -104 -23 -54 -29 

Totaal sociaal domein 0 0 0 0 0

Totaal invulling taakstelling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 0 0 0 0 0

Totaal mutaties reserves en incidentele middelen 230 0 0 0 0

Totaal actualisatie programmatische opgaven -215 -38 -23 -23 -23 

Herzien meerjarig saldo na verrekening algemene reserves ivm weerstand -175 -273 141 101 -20 



 

Raadsperspectief 2017 gemeente Dinkelland – pagina 70 
 

8 Bijlage: Overzicht besluitvorming beleidswensen 

Raadsperspectief 2017 

 
Overzicht besluitvorming beleidswensen Raadsperspectief 2017  
behorende bij raadsbesluit 29 maart 2016, nr. 3 
 
 
 

Fractie-
nr. 

Beleidsambitie (onderwerp + korte 
beschrijving) indiener 

Dekking volgens 
indiener 

 Resultaat 
raadsbehandeling 
29 maart 2016 

Programma  1 Krachtige Kernen 

 Thema 1.1 Wonen en Vastgoed    

LD-1 Integraal plan levensloopbestendig 
bouwen/wonen in Dinkelland 

Binnen bestaand budget  Meenemen in RP17 

LD-2 Continuering starterslening Budget Dinkelland 
afhankelijk van 
besluitvorming provincie 

 Meenemen in RP17 
(koppelen aan CDA-1) 

LD-3  Stimuleren van burgerbetrokkenheid 
bij de leefomgeving 

Ambtelijke uren en 
verschuiving binnen 
budget voor 
groenonderhoud (geen 
extra kosten) 

 Meenemen in RP17 
(koppelen aan PvdA-2) 

LD-4 (Grond-)Waterproblematiek Binnen bestaand budget; 
budget GRP 

 Geen meerderheid 
(is reeds bestaand beleid) 
  

CDA -1 Starterslening € 350.000 toevoegen aan 
startersfonds; rentelast 
dekken in begroting 

 Meenemen in RP17 
(koppelen aan LD-2) 

CDA -2 Deregulering bestemmingsplannen Binnen de bestaande 
budgetten 

 Meenemen in RP17 
(incl. aspect ‘meer 
vergunningvrij’) 
 

D66-1 Duurzaamheid gemeentelijke 
gebouwen 

Vooralsnog alleen 
onderzoekskosten 

 Geen meerderheid 
(is reeds bestaand beleid) 
 

D66-2 Prestatieafspraken 
woningbouwverenigingen 

Vooralsnog alleen 
onderzoekskosten 

 Geen meerderheid 
(is reeds bestaand beleid) 
 

 Thema 1.2 Mobiliteit en 
bestendigheid 

   

LD-5 Herinrichting Denekamperstraat 
tussen de rotonde en de Molenstraat 

Herschikking (majeure) 
projecten; budget GRP 

 Meenemen in RP17 
(afwegen binnen majeure 
projecten) 
 

LD-6 Reductie verkeersborden in kernen 
Dinkelland 

Stage-opdracht 
hogeschool of universiteit; 
past binnen budget  

 Meenemen in RP17 
(ook reclamebeleid daarbij 
betrekken) 
 

D66-3 Vrijliggend fietspad Lattrop-
Denekamp 

Vooralsnog alleen 
onderzoekskosten 

 Geen meerderheid 

D66-4 Wegenonderhoud korte en langere 
termijn 

Eventueel verlaging 
weerstandsvermogen 

 Geen meerderheid 
(college heeft reeds 
voorstel aangekondigd) 
 

VVD-1 Onderhoud wegen Na afloop inventarisatie 
opname in begroting. 

 Geen meerderheid 
(college heeft reeds 
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Fractie-
nr. 

Beleidsambitie (onderwerp + korte 
beschrijving) indiener 

Dekking volgens 
indiener 

 Resultaat 
raadsbehandeling 
29 maart 2016 

Afhankelijk van 
achterstand 

voorstel aangekondigd) 

 Thema 1.3 Maatschappelijke 
Voorzieningen 

   

LD-7 Stimuleren van vestiging kleine 
zelfstandigen in (kleine) kernen 

Ambtelijke uren / binnen 
bestaand budget 

 Geen meerderheid 

CDA-3 Jeugdsubsidie € 10.000; herschikking 
middelen 

 Geen meerderheid 

PvdA-1 Heroriëntatie/transformatie 
bibliotheekwerk Dinkelland 

Bestaand budget  Meenemen in RP17 
(open onderzoek; geen 
invulling vooraf) 
 

PvdA-2 Heroriëntatie speelterreinen en 
trapveldjes 

Reserve bovenwijkse 
voorzieningen, subsidie 
i.s.m. jantje beton etc.  

 Meenemen in RP17 
(koppelen aan LD-3) 

PvdA-3 Opnieuw invoeren van 
schoolzwemmen 

Algemene middelen + 
externe subsidies 

 Geen meerderheid 
(wordt reeds meegenomen 
in project ‘samen 
verbinden’) 
 

PvdA- 4 Maatschappelijk vastgoed Dinkelland Uit budget 
maatschappelijk vastgoed; 
op termijn besparing 

 Blijft nog onderwerp van 
politiek beraad 
(geen actie bij 
voorbereiding RP17) 
 

VVD-2 Privatisering Het moet geld opleveren 
 
 

 Meenemen in RP17 
 

Programma 2 Economische Kracht en Werk 

 Thema 2.1 Vrijetijdseconomie    

LD-8 Faciliteren van camperplaatsen Binnen bestaand budget; 
gemeente faciliteert 

 Meenemen in RP17 
 

LD-9  Realisatie van eenvoudige 
fietsparkeervoorzieningen bij 
toeristische trekpleisters 

Afhankelijk van aantal 
fietsvoorzieningen 
mogelijkheid subsidies 
onderzoeken 

 Geen meerderheid 

LD-10 Differentiatie tarief forensenbelasting Kosten afhankelijk van 
snelheid van uitvoering 

 Meenemen in RP17 
(beperkt tot het aspect 
‘onderzoek doen’)  
 

     

 Thema 2.2 Ondernemen & 
Arbeidsmarkt 

   

PvdA-5 Het stimuleren van detailhandel in 
Dinkelland 

Externe subsidie +  
€ 100.000 algemene 
reserve 

 Ingetrokken 

     

     

     

 Thema 2.3 Plattelandseconomie    

     

     

     

Programma 3 Omzien naar Elkaar 

 Thema 3.1 Zelf    
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Fractie-
nr. 

Beleidsambitie (onderwerp + korte 
beschrijving) indiener 

Dekking volgens 
indiener 

 Resultaat 
raadsbehandeling 
29 maart 2016 

LD-11 Opstellen Sociale kaart Binnen budget WMO  Ingetrokken 
 

CDA-4 Versterken zorgstructuur eerste lijn Herschikking binnen de 
bestaande budgetten 

 Meenemen in RP17 

CDA-5 Toerisme Ootmarsum Herschikking binnen de 
bestaande budgetten en 
subsidies vanuit 
gebiedsvisie NOT 

 Meenemen in RP17 

VVD-3 Jeugd van 12 tot 18 jaar marginaal  Meenemen in RP17 
gekoppeld aan LD-12 en 
CDA-6 
 

 Thema 3.2 Samen    

LD-12 Bevorderen van samenwerking 
tussen allerlei maatschappelijke 
instellingen 

Stimuleringsfonds  
€ 150.000 

 Meenemen in RP17 
gekoppeld aan VVD-3 en 
CDA-6 
 

CDA-6 Het nieuwe Noaberschap, 
bevorderen van de 
Welzijnsactiviteiten 

Herschikking binnen de 
bestaande budgetten 

 Meenemen in RP17 
gekoppeld aan VVD-3 en 
LD-12 
 

PvdA-6 Implementatie participatie 
Cliëntenraad 

Vanuit budget Omzien 
naar Elkaar 

 Geen meerderheid 

 Thema 3.3 Overdragen    

     

     

     

Programma 4 Burger en Bestuur 

 Thema 4.1 Dienstverlening    

LD-13 Burgerpanel Binnen bestaand budget  Meenemen in RP17  
In samenhang met  
PvdA-7 
 

LD-14 Digitale dienstverlening Binnen bestaande 
budgetten, 
kostenbesparend 

 Meenemen in RP17 
(aspect papieren en fysieke 
dienstverlening 
meenemen) 

CDA-7 Communicatie over subsidie-
mogelijkheden asbestsanering 

Herschikking ambtelijke 
uren 

 ingetrokken 

PvdA-7 Vergroten transparantie bestuur 
richting burger en verkleinen afstand 
tussen burger en bestuur 

Opvangen binnen 
reguliere budgetten 

 Meenemen in RP17  
In samenhang met LD-13 

 Thema 4.2 Samenwerking    

     

     

     

     

     

 
 
 


