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1. INLEIDING 
Voor u ligt de programmabegroting 2018, de vierde programmabegroting die ons college sinds het begin van 
deze raadsperiode aan uw raad voorlegt. Deze programmabegroting kijkt vooruit naar de komende jaren en 
geeft uitvoering aan de uitgangspunten die door uw raad zijn vastgesteld. 
Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag spreken we verwachtingen uit voor de praktijk van 
morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? Om deze keuzes op een 
verantwoorde manier te kunnen doen is het van belang een goed inzicht te hebben in de gemeentelijke 
huishouding. 
De (financiële) kaders voor deze programmabegroting zijn door uw raad eerder vastgesteld. Deze ambities, 
die in het raadsperspectief 2018 zijn neergezet, hebben in de programmabegroting 2018 hun concrete 
vertaling gekregen binnen de diverse programma’s. 
In deze programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2016 en 
de ervaringen opgedaan in de eerste helft van het lopende boekjaar 2017. Daarnaast is er zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de bekende ontwikkelingen op het gebied van de drie decentralisaties, de invoering 
van de diverse objectieve verdeelmodellen binnen het Gemeentefonds en de landelijke ontwikkelingen zoals 
wijzigingen in regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
Uw raad autoriseert ons college op basis van de programmabegroting 2018 tot het uitvoeren van de 
programma's, zoals die zijn opgenomen in deze programmabegroting. 
Deze programmabegroting 2018 hebben wij op een gebruiksvriendelijke wijze zowel op papier als via de 
Begrotingsapp ontsloten. 
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2. VAN RAADSPERSPECTIEF NAAR BEGROTING 
Opbouw van het hoofdstuk 
Om een gestructureerd beeld te geven van de opbouw en het verloop van het meerjarige saldo volgen we 
onderstaande opzet: 
Allereerst ziet u in paragraaf 1 het beginsaldo van deze programmabegroting 2018 weergegeven. Dit saldo 
vindt zijn oorsprong in perspectiefnota 2018 (inclusief eerste programmajournaal 2017) en vormt de basis 
waarmee verder wordt gewerkt 
In paragraaf 2 schetsen we het beeld van het ontstaan van het begrotingssaldo. Ook behandelen we de 
mutaties op de uitvoering van het bestaande beleid of al eerdere besluitvorming in deze paragraaf. 
In paragraaf 3 staan we stil bij een aantal specifieke mutaties. Deze specifieke mutaties hebben niet in alle 
gevallen financiële consequenties, maar ze herbergen wel een aantal mogelijke risico’s of zijn in politiek-
bestuurlijke zin zo relevant dat een nadere toelichting nodig is. 
In paragraaf 4 treft u een overzicht aan van de beschikbare (meerjarige) financiële ruimte. 
In paragraaf 5 treft u onze voorstellen op het gebied van nieuw beleid / intensiveringen van beleid aan. 
Al deze mutaties hebben een herzien meerjarig saldo tot gevolg, dat in paragraaf 6 is weergegeven. 
Tot slot geven we in paragraaf 7 een overzicht van de financiële positie en de stand van zaken van de 
(belangrijkste) reserves. 
  
1. Meerjarig saldo perspectiefnota 2018 (incl. 1

e
 programmajournaal 2017)  

Zoals u van ons gewend bent, zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting bij het 
laatst vastgestelde document. Voor de programmabegroting 2018 betekent dit dat we aansluiting zoeken bij 
het saldo op bladzijde 11 van perspectiefnota 2018 (incl. 1

e
 programmajournaal 2017). 

  

  invest reserve 2018 2019 2020 2021 

herzien meerjarig saldo perspectief nota 2018 0 0 67 -8 212 353 

  
Voor de duidelijkheid: de mutaties uit het perspectiefnota 2018 (feitelijk de uitkomsten van het eerste 
programmajournaal 2017) zijn voorzien van besluitvorming en verwerkt in het herziene meerjarige saldo zoals 
hiervoor is weergegeven. Voor wat betreft de verschillende specifieke mutaties uit het raadsperspectief 2018 
zoals de uitwerkingen van het addendum “Koers houden”, de beleidsvoornemens van de gemeenteraad, de 
overige specifieke mutaties en de ambities van ons college is in het raadsperspectief 2018 aangegeven dat een 
verdere uitwerking volgt en dat deze daarna wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2018. Deze 
verdere uitwerking treft u aan in het verloop van dit hoofdstuk alsmede de daadwerkelijke 
besluitvormingsvoorstellen. 
 

Mutaties Bestaand Beleid 

2. Mutaties na raadsperspectief 2018 op basis van bestaand beleid 
In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de verschillende mutaties op basis van bestaand beleid. Dit 
kunnen autonome ontwikkelingen zien of zaken waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.  
  

Mutaties invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Sociaal domein             

 - kosten huishoudelijke hulp     -376 -376 -376 -376 

 - voordelen uit de jaarverantwording 2016     687 656 697 597 

 - participatiewet     -181 116 124 112 

 - reeel ramen op basis van 2e PJ 2017     -285 216 38 -75 
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 - lagere rijksvergoeding a.g.v. mogelijke herverdeling     -100 -200 -200 -200 

 - stelpost vergunninghouders     150 200 200 300 

Extra taken Noaberkracht             

 - privacy en informatieveiligheid     -60 -60 -60 -60 

 - implementatie doelgroepenbeleid     -17 -17 -17 -17 

 - bedrijfsconsulenten     -6 -56 -56 -56 

 - capaciteit bouwtoezicht     -20 p.m. p.m. p.m. 

Agenda voor Twente 985 -985 -131 -131 -131 -131 

Algemene uitkering - mei circulaire 2017             

 - hogere algemene uitkering     1221 1421 1551 1643 

 - taakmutatie Fonds Gezamenlijke Gem. Uitv.     -30 -34 -34 -35 

 - taakmutatie Gezond in de stad     -20 -20 -20 -20 

 - loon- en prijsbijstelling 3 D's     -411 -426 -492 -499 

 - loonbijstelling / looncompensatie     -230 -230 -230 -230 

 - prijsbijstelling / prijscompensatie     -125 -210 -295 -380 

kapitaallasten en doorberekende overhead     74 -83 13 -38 

Onroerende zaak belasting     200 200 200 200 

dividend twence       85 85 85 

aanvullend krediet vernieuwbouw Dorper Esch       -66 -66 -66 

              

              

Totaal mutaties 985 -985 340 985 931 754 

  
Sociaal domein 
In de perspectiefnota 2018 (inclusief 1

e
 programmajournaal) hebben we het meest actuele beeld geschetst 

van de uitgaven en inkomsten binnen het sociaal domein. Hierbij zijn we specifiek ingegaan op de meerkosten 
huishoudelijk hulp als gevolg van een uitspraak van de centrale Raad van Beroep, de ervaringscijfers uit de 
jaarverantwoording 2016 en de actuele ontwikkelingen binnen de participatiewet. Een laatste check wijst uit 
dat deze cijfers naast het jaar 2017 ook voldoende basis bieden om ze in meerjarig perspectief mee te nemen. 
De laatste aanpassingen en correcties voorvloeiende uit de controle op jaarverantwoording 2016 hebben per 
saldo slechts een marginale invloed en leveren geen wijzigingen op ten opzichte van de meerjarige cijfers uit 
het raadsperspectief 2018. 
Wel staan we verderop in dit hoofdstuk  nog stil bij de ontwikkeling van de vergoedingen die we ontvangen 
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van het rijk en waarin ook loon en prijscompensatie is opgenomen. 
De cijfers uit het tweede programmajournaal 2017 hebben we eveneens kritisch beoordeeld op hun eventuele 
meerjarige karakter. Daaruit komt de volgende stand van zaken naar voren: 
De uitgaven voor het sociaal domein ramen wij voor 2018 voor het bestaand beleid op een bedrag van € 
15.575.000,--. 
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:  

Sociaal domein  begroting 2018 

bestaand beleid   

Wmo  €    4.396.000,00 

jeugd  €    3.516.000,00 

participatie  €    4.030.000,00 

sociale basisondersteuning  €    3.633.000,00 

stimuleringsfonds sociaal domein  €                         -   

totaal sociaal domein bestaand beleid  € 15.575.000,00 

Per onderdeel treft u onderstaand een toelichting op de bedragen aan. Daarbij geven wij u ook aan op welke 
wijze de bedragen tot stand zijn gekomen . 
  
Inkomsten algemeen  
De kosten van het sociaal domein worden op verschillende manieren vergoedt door het rijk. 
Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds via compensatie plaats voor een aantal kosten. Deels is de 
vergoeding van het rijk specifiek te herleiden (bijvoorbeeld de vergoeding voor de buurtsportcoach of de 
vergoeding voor de zogenaamde oude WMO taken) en deels is de vergoeding niet specifiek te herleiden.  Dit 
betreft bijvoorbeeld de kosten van de verschillende subsidies en onderwijstaken zoals leerlingenvervoer. 
Naast de algemene uitkering kennen we een aantal specifieke doeluitkeringen zoals bijvoorbeeld 
de  vergoeding voor de kosten van uitkeringen via de BUIG en de vergoeding voor 
onderwijsachterstandsbeleid. 
Voor de taken die de gemeente met ingang van 2015 er bij heeft gekregen gelden vooralsnog specifieke 
uitkeringen; dit betreft de zogenaamde drie D uitkeringen. De hoogte van deze uitkeringen worden jaarlijks 
bekend gemaakt via de zogenaamde meicirculaire. Vervolgens worden de uitkeringen bijgesteld middels de 
september en december circulaire. 
Voorde begroting 2017, jaarschijf 2018 hebben wij de rijksvergoedingen voor de drie D sociaal domein 
berekend op basis van december 2016 circulaire.  Uit de meicirculaire 2017 blijkt dat de uitkeringen voor de 
WMO en de jeugd behoorlijk zijn gestegen. Omdat er binnen het sociaal domein nog een aantal onzekerheden 
zijn, zoals de financiele effecten van het nieuwe inkoopmodel Wmo en jeugd , maar ook de effecten voor de 
gemeente van cao ontwikkelingen, stellen wij voor om de extra bedragen voor Wmo en jeugd hiervoor te 
reserveren. In onderstaand tabel de bedragen.  

rijksvergoeding 3d sociaal 
domein meicirculaire 2017 

bedrag 
verschil tov bedragen opgenomen in 
begroting 2017; jaarschijf 2018 

bestemming 

Wmo  €    3.104.000,00  €      271.000,00  reserveren 

jeugd  €    4.608.000,00  €      224.000,00  reserveren 

participatiewet  €    2.485.000,00  €    -149.000,00  tlv saldo 

totaal  € 10.197.000,00  €      346.000,00   
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WMO voorzieningen 
Voor de Wmo voorzieningen ramen wij voor 2018 een bedrag van € 4.396.000,--. 
In onderstaand tabel de onderverdeling van het totale budget. 

WMO  begroting 2018 

Busdiensten  €            2.000,00 

Hulp bij Huishouden  €    1.960.000,00 

Rolstoelvoorzieningen  €       140.000,00 

vervoersvoorzieningen Wmo  €       418.000,00 

Woonvoorzieningen  €       138.000,00 

nieuwe Wmo voorzieningen  €    2.098.000,00 

eigen bijdrage Wmo  €      -400.000,00 

Wmo algemeen  €          40.000,00 

totaal Wmo  €    4.396.000,00 

  
Busdiensten. 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe maatwerkvoorziening vervoer per 1 juli 2017  is de regiotaxi als 
openbaar vervoersvoorziening vervallen per genoemde datum. Hiervoor worden er dus geen kosten meer 
kosten gemaakt in 2018. Voor 2018 worden dus geen kosten geraamd. 
Dit geeft ten opzichte van 2017 een voordeel van € 31.000,--. Wel ramen wij voor 2018 evenals voorgaande 
jaren een bedrag van afgerond € 2.000,-- voor  een attentie voor de vrijwilligers van de buurtbus. 
  
Huishoudelijke hulp 
Voor hulp bij het huishouden ramen wij voor het jaar 2018 een budget van € 1.960.000,--. 
Medio 2017 hebben wij ons beleid aangepast naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep (CRvB) van 18 mei 2016 waarin is aangegeven dat de gemeente verplicht is om maatwerk te leveren. 
Als gevolg hiervan hebben wij besloten tot een basispakket en in aanvulling op het basispakket een 
vijftal  modules. De structurele extra kosten van de aanpassing, geraamd op € 376.000,--, hebben wij aan de 
orde gesteld bij het raadsperspectief 2018. 
  
Ter nadere toelichting: 

 op basis van 650 cliënten hebben wij een bedrag van € 1.575.000,-- geraamd voor de kosten van het 
basispakket en een bedrag van € 385.000,-- voor de kosten van de vijf modules; 

 het totaal budget van € 1.960.000,-- kan voorts onderverdeeld worden in de kosten van zorg in 
natura ( € 1.827.000,--) en de kosten van PGB (€ 133.000,--); 

 in het budget is geen bedrag meer opgenomen voor de Huishoudelijke hulp Toelage (HHT) omdat de 
HHT in 2017 voor het laatst aan de orde was; 

 in het budget is nog geen rekening gehouden met de CAO ontwikkelingen ingaande medio 2018. 
  
Rolstoelvoorzieningen 
De uitgaven voor rolstoelvoorzieningen ramen wij voor 2018 op € 150.000,--. Aan inkomsten uit onder meer 
verkoop uit depot (teruggekomen rolstoelen), ramen wij een bedrag van € 10.000,--. Per saldo dus een tekort 
van € 140.000,--. Dit bedrag is gelijk aan de raming in voorgaande jaren, met dien verstande dat wij in 2017 
een eenmalig bedrag hebben afgeraamd van € 25.000,--. Mede gelet op de werkelijke uitgaven in de jaren 
ervoor, gaan wij er vooralsnog  vanuit dat deze aframing eenmalig  was. 
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Vervoersvoorzieningen WMO  
Voor de vervoersvoorzieningen WMO ramen wij in totaal een bedrag van € 418.000,--. 
Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

 een netto bedrag van € 183.000,-- voor de kosten van aangepaste vervoersmiddelen; 

 een bedrag van € 230.000,-- voor maatwerkvoorzieningen vervoer; 

 een bedrag van € 5.000,-- voor kapitaallasten 
  
Aangepaste vervoersmiddelen. 
Betreft uitgaven voor scootmobielen, aanpassingen auto’s, aangepaste fietsen e.d. 
De uitgaven ramen wij op € 215.000,--. Aan inkomsten uit onder meer verkoop uit depot 
(teruggekomen scootmobielen e.d.), ramen wij een bedrag van € 32.000,--.Per saldo dus een tekort van € 
183.000,--. Dit bedrag is gelijk aan de raming in voorgaande jaren, met dien verstande dat wij in 2017 een 
eenmalig bedrag hebben afgeraamd van € 33.000,--. Mede gelet op de werkelijke uitgaven in de jaren ervoor, 
gaan wij er vooralsnog  vanuit dat deze aframing eenmalig was. 
  
WMO maatwerkvoorziening vervoer. 
Dit betreft de opvolger van de regiotaxi Wmo. Als voorziening is de maatwerkvoorziening vervoer Wmo 
goedkoper dan de regiotaxi. Voor 2018 verwachten wij dat de kosten dalen van € 350.000,-- naar € 230.000,-- 
; een voordeel dus van € 120.000,--. Voor de kosten van regiotaxi Wmo ontvingen wij een subsidie van de 
provincie van € 42.000,--. Deze subsidie is voor 2018 niet meer aan de orde. Per saldo is het voordeel dus € 
78.000,-- (€ 120.000,-- minus € 42.000,--) 
  
Woonvoorzieningen 
De uitgaven voor woonvoorzieningen ramen wij voor 2018 op € 143.000,--. Aan inkomsten uit onder meer 
verkoop uit depot (teruggekomen trapliften e.d. ramen wij een bedrag van € 5.000,--. Per saldo dus een tekort 
van € 138.000,--. Dit bedrag is gelijk aan de raming in voorgaande jaren. 
  
Voor advieskosten was in voorgaande jaren een bedrag geraamd van € 4.000,--. Aangezien al een aantal jaren 
geen of nauwelijks aanspraak gemaakt wordt op dit budget, kan dit budget met ingang van 2018 vervallen. 
Per saldo is er dus op dit product een voordeel van € 4.000,-- 
  
Nieuwe WMO voorzieningen (op basis van wetgeving van 2015) 
De nieuwe WMO voorzieningen bestaan met name uit ondersteuning maatschappelijk leven (dagbesteding) 
en ondersteuning zelfstandig leven (individuele begeleiding), vervoer, kortdurend verblijf, voorziening i.v.m. 
zintuigelijke beperkingen, persoonlijke verzorging 18 plus,   begeleid wonen en opvang en inloopfunctie GGZ , 
cliëntondersteuning en compensatie bovenmatige ziektekosten. De individuele voorzieningen worden veelal 
geleverd door zorg in natura of door het beschikbaar stellen van een persoonsgebonden budget ( PGB). Het 
beschikbaar stellen van de PGB verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
Voor de kosten van de nieuwe Wmo voorzieningen ramen wij voor 2018 een bedrag van € 2.098.000,- 
  
Ter toelichting op dit bedrag: 

 het bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten over het jaar 2016 van € 2.048.000,-- en  een stijging 
van € 25.000,-- per jaar in verband met demografische ontwikkelingen; waarmee het budget uitkomt 
op € 2.048.000,-- + € 25.000,-- (2017) + € 25.000,-- (2018) = € 2.098.000,- 

 het bedrag begrote budget van € 2.098.000,-- heeft voor een bedrag van 1.862.000,--betrekking op 
kosten  voor zorg in natura  en voor een bedrag van € 236.000,-- op kosten van PGB 

 met ingang van 2018 is het budget voor de kosten van compensatie bovenmatige ziektekosten ( € 
290.000,--) overgeheveld naar het budget voor minimabeleid en het budget voor cliënt 
ondersteuning ( € 154.000,--) en mantelzorgcomplimenten ( € 50.000,--)  overgeheveld naar het 
budget voor vrij toegankelijke voorzieningen. Deze bedragen maken dus geen onderdeel uit van het 
totale budget voor de nieuwe Wmo voorzieningen van 
€ 2.098.000,-- 
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Eigen bijdrage WMO voorzieningen 
Voor de Wmo voorzieningen geldt een eigen bijdrage regeling. De eigen bijdrage is afhankelijk van het 
inkomen, het vermogen, het type voorziening en de vraag of er van meerdere voorzieningen gebruik van 
wordt gemaakt. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK en is qua hoogte wettelijk gemaximaliseerd. De 
eigen bijdrage regeling is met ingang van 2017 gewijzigd ten gunste van de cliënt. Mede op basis van de 
tussentijdse cijfers over 2017 verlagen wij de geraamde opbrengst van 
€ 500.000,-- naar € 400.000,--. 
  
WMO algemeen 
Hiervoor ramen wij voor 2018 een budget van € 40.000,--. Dit bedrag is nodig voor: 

 vergoeding WMO lab Dinkelland  € 10.000,-- 

 diverse abonnementen en onderzoeken € 16.000,-- 

 de kosten van cliënttevredenheidsonderzoek € 8.000,-- 

 de structurele kosten van de sociale kaart van € 6.000,-- 
Voor de uitvoering van taken op gebied van jeugdbeleid ramen wij voor 2018 een totaal bedrag van 
€ 3.516.000,--. 
 De onderverdeling van dit bedrag is als volgt: 

Jeugd  begroting 2018 

RMC  €                         -   

Wet kinderopvang  €            6.000,00 

Wet OKE/VVE  €          54.000,00 

Jeugdgezondheidszorg uniform  €            2.000,00 

Jeugd nieuw  €    3.454.000,00 

totaal jeugd  €    3.516.000,00 

  
Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) 
De werkzaamheden voor RMC/leerplicht zijn uitbesteed aan de gemeente Oldenzaal. 
In voorgaande jaren werd op deze post de kosten van Oldenzaal geboekt en de rijksvergoeding voor de RMC 
middelen die via centrum gemeente Enschede ontvangen werden. Per saldo verliep een en ander budgettair 
neutraal. 
Omdat Oldenzaal nu rechtstreeks verrekend met Enschede, worden er in 2018 geen uitgaven en inkomsten 
meer geboekt op deze post. 
  
Wet Kinderopvang. 
Per saldo is het tekort op deze post voor 2018 een bedrag van € 6.000,--. 
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 een bedrag van € 30.000,-- voor de kosten van inspectie van de kinderopvang/ buitenschoolse 
opvang/ gastouderverblijven door de GGD; 

 een voordeel van € 24.000,-- op de exploitatie van een gemeentelijk gebouw dat verhuurd wordt aan 
kinderopvang; 

  
Wet OKE/VVE 
Voor 2018 is een bedrag geraamd van € 54.000,--. 
Uit dit bedrag wordt verantwoord: 

 de subsidie voor kinderdagverblijven voor een bedrag van € 29.000,-- 

 de kosten van extra begeleiding van peuters voor een bedrag van € 51.000,-- 

 de rijksvergoeding voor de kosten van het onderwijsachterstandsbeleid voor een bedrag van € 
26.000,--. 
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Jeugdgezondheidszorg uniform 
Betreft een budget van € 20.000,-- voor subsidies in het kader van jeugdgezondheidszorg. 
  
Jeugd nieuw  
Met ingang van 2015 heeft de gemeente vanuit de decentralisaties van taken uit het sociaal domein de 
verantwoordelijkheid gekregen voor de jeugdzorg. Hiertoe behoren onder andere de volgende voorzieningen: 
ondersteuning maatschappelijke deelname (dagbesteding), ondersteuning zelfstandig leven (begeleiding), 
AMK, kortdurend verblijf, vervoer, persoonlijke verzorging tot  18 jaar,  intramurale opvang, individuele 
behandeling, groepsbehandeling, ambulante jeugdhulp, pleegzorg, jeugdzorgplus, generalistische GGZ, 
specialistische GGZ, dyslexie, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering . De voorzieningen 
worden geleverd door zorg in natura of door het beschikbaar stellen van een PGB. Het beschikbaar stellen van 
de PGB verloopt via de sociale verzekeringsbank (SVB). Voor de voorzieningen voor de jeugdzorg geldt geen 
eigen bijdrage. Dit is wettelijk bepaald. Voor de kosten van jeugd nieuw ramen wij voor 2018 een totaal 
bedrag van € 3.454.000,--. 
Ter toelichting op dit bedrag: 

 de kosten zijn gebaseerd op basis van de werkelijke uitgaven 2016; waarbij ten opzichte van het 
begrote bedrag 2016 een tekort was van € 254.000,-- 

 de subsidie aan Veilig Thuis Twente (€ 128.000,--) en de bijdrage aan OZJT regio Twente 
(€ 179.000,--) maken onderdeel uit van het budget; 

 het budget voor cliëntondersteuning van is overgeheveld naar het budget voor vrij toegankelijke 
voorzieningen en maakt dus geen onderdeel meer uit van het budget voor jeugd nieuw van € 
3.454.000,--  

 voor het overige betreft het kosten van maatwerkvoorzieningen die verstrekt worden via zorg in 
natura ( € 2.936.000,--) en PGB ( € 211.000,--) 

  
Participatiewet 
De Participatiewet bestaat uit de volgende onderdelen: 

 sociale werkvoorziening; 

 BUIG /uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ; 

 Bijstandsbesluit Zelfstandigen(BBZ); 

 minimabeleid 

 doelgroepenbeleid; 

 uitvoeringskosten 
  
 
Voor 2018 is voor de uitvoering van de participatiewet een budget nodig van € 4.030.000,--. 
In onderstaand tabel de onderverdeling 

 Participatiewet  begroting 2018 

 sociale werkvoorziening  €    2.729.000,00 

 BUIG/uitkeringen bijstand  €       268.000,00 

 BBZ  €          13.000,00 

 Minimabeleid  €       786.000,00 

 Participatie en re-integratie  €       139.000,00 

 uitvoeringskosten participatie  €          95.000,00 

 totaal participatiewet  €    4.030.000,00 
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Sociale werkvoorziening 
De kosten van de sociale werkvoorziening ramen wij voor 2018 op afgerond € 2.729.000,-- 
De kosten bestaan uit: 

 het doorsluizen van de rijksvergoeding per arbeidsjaar (AJ) aan Stichting Participatie Dinkelland. Het 
betreft een bedrag van € 24.292,--  per AJ en een geprognotiseerd gemiddeld aantal AJ’s van 94,15; 
hetgeen uitkomt op een bedrag van afgerond € 2.287.000,-- 

 de bijdrage in het exploitatiekort van Stichting Participatie Dinkelland voor een bedrag van € 
442.000,-- 

  
In de meerjarenbegroting 2017, jaarschijf 2018 hebben wij rekening gehouden met een totaal bedrag van € 
3.167.000,--. Ten opzichte van de geactualiseerde raming van € 2.729.000,-- zijn de kosten € 438.000,-- lager. 
Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een daling van het aantal fte/arbeidsjaren. 
Ter toelichting op de daling van het aantal arbeidsjaren. Vanaf 1 januari 2017 is de zogenaamde 
werkgemeenteregeling van kracht. Dit betekent dat voor de rijksvergoeding wordt uitgegaan van 
werkgemeente en niet langer de woongemeente. Als gevolg hiervan vinden  er vanaf 2017 geen 
verrekeningen meer plaats hebben sociale werkvoorzieningen uit andere gemeenten voor personeel dat 
woonachtig is in de gemeente Dinkelland. 
  
BUIG / Uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ. 
Voor 2018 gaan wij uit van een gemiddeld aantal bijstandscliënten van 225. De gemiddelde  uitkeringslast per 
cliënt ramen wij op € 14.570,--. Op basis hiervan ramen wij de uitkeringsuitgaven voor 2018 op afgerond € 
3.278.000--. Naast de kosten van de uitkeringen ramen wij een bedrag van afgerond € 42.000,-- voor 
loonkostensubsidie.  De totale kosten komen daarmee op € 3.320.000,-- 
De kosten van de uitkeringen van de WWB, de IOAZ, de IOAW , de kosten van levensonderhoud voor 
startende ondernemers en de loonkostensubsidie worden (deels) via het rijk vergoed via de zogenaamde BUIG 
uitkering. Deze uitkering die voor Dinkelland  voor ongeveer de helft bestaat uit objectieve verdeelmaatstaven 
en voor de helft uit historische maatstaven ( aantal daadwerkelijke uitkeringen uit het jaar x -2) ramen wij op 
een bedrag van € 3.052.000,-- 
Per saldo leidt dit tot een tekort op de BUIG van € 268.000,--. Bij het raadsperspectief 2018 zijn wij nog 
uitgegaan van een bedrag van € 284.000,--.  Het verschil van € 16.000,-- heeft te maken met het vervallen van 
het salaris van  een persoon die onder de regeling  Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) viel, maar nu met 
pensioen is. De totale salarislasten bedragen op jaarbasis € 32.000,--. Op basis van de mate van 
arbeidsongeschiktheid werd ongeveer de helft , in casu  een bedrag van afgerond € 16.000,-- ten laste van het 
BUIG budget gebracht. Het resterende deel werd ten laste van het budget voor participatie en re-integratie 
gebracht 
  
Bijstandsbesluit Zelfstandigen(BBZ) 
Zelfstandigen die (tijdelijk) in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op de BBZ. 
Afhankelijk van de situatie wordt een lening verstrekt en/of een uitkering. 
De lening moet in principe terugbetaald worden. De kosten van uitkeringen worden voor 75% vergoed door 
het rijk. Evenals voorgaande jaren gaan wij per saldo uit van een tekort van € 13.000,-- op de BBZ. 
  
Minimabeleid. 
Voor de kosten van minimabeleid trekken wij voor 2018 een bedrag uit van € 786.000,--. 
Dit bedrag, dat gelijk is aan het begrote bedrag voor 2017, is als volgt opgebouwd: 

 een bedrag van € 263.000,-- voor bijzondere bijstand,  individuele inkomenstoeslag, hulpfonds, 
bijdragen tbv kinderopvang en studiefinanciering) 

 een bedrag van € 100.000,-- voor de kosten van de Stadsbank; 

 een budget van € 290.000,-- voor de kosten van compensatie bovenmatige ziektekosten 

 een budget van € 28.000,-- voor kind pakketten; 

 een bedrag van € 40.000,-- voor coördinator armoedebestrijding 

 een budget van € 65.000,-- voor extra bestrijding van armoede onder kinderen; een en ander op basis 
van de rijksvergoeding zoals die met de december 2016 circulaire  beschikbaar is gesteld en bijgesteld 
is in meicirculaire 2017. 
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Participatie en re-integratie 
Onder deze post hebben wij voor 2018 een bedrag opgenomen van € 139.000,--. Dit bedrag is bestemd voor 
salariskosten en/of loonkostensubsidie voor mensen die voorheen onder de regeling Wet sociale 
werkvoorziening  of de Wajong zouden vallen, maar met de inwerking treding van de Participatiewet via de 
gemeente een plek moeten vinden op de arbeidsmarkt. 
 Ten opzichte van het jaar 2017 is het bedrag met € 16.000,-- verlaagd. Dit betreft het aandeel in de 
salariskosten van de WIW-er die nu met pensioen is. Zie ook de toelichting bij het kopje BUIG. 
  
Uitvoeringskosten Participatie 
Voor de uitvoeringskosten van de participatiewet ramen wij voor 2018 een budget van € 95.000,-- 
Dit budget is als volgt onderverdeeld: 

 een bedrag van € 15.000,-- voor de kosten van sociale recherche; 

 een bedrag  van € 56.000,-- voor de kosten van ROZ Hengelo. ROZ Hengelo verzorgt de  adviezen voor 
de uitvoering van de BBZ; 

 een bedrag van € 2.000,-- voor advieskosten; 

 een bedrag van € 22.000,-- voor abonnementen en lidmaatschap belangenorganisaties 
waaronder Divosa. 

  
Het totaal budget voor 2018 van € 95.000,-- is gelijk aan het budget voor 2017. 
  
Sociale basisondersteuning 
Onder sociale basisondersteuning verstaan wij  voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, 
sport, welzijn, gezondheid, multifunctionele accommodaties en kernraden 
In totaal ramen wij voor 2018 een bedrag van € 3.633.000,--. In onderstaand tabel een specificatie van dit 
bedrag. 
  

Sociale basisondersteuning begroting 2018 

onderwijs  €  1.124.000,00 

kunst en cultuur  €     565.000,00 

sport  €     126.000,00 

welzijn  €     135.000,00 

volksgezondheid  €     825.000,00 

exploitatie gebouw peuterspeelzaal  €      -18.000,00 

heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen  €     876.000,00 

Totaal sociale basisondersteuning  €  3.633.000,00 

  
Onderwijs 
Voor de onderwijstaken (lokale onderwijstaken, huisvesting en inrichting en leerlingenvervoer) ramen wij voor 
2018 een totaal bedrag van € 1.124.000,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

 een bedrag van € 5.000,-- voor lokaal onderwijsbeleid; 

 een bedrag van € 15.000,-- voor vervoerskosten van de school in Groot Agelo naar Ootmarsum 

 een bedrag van € 3.000,-- voor diverse kosten 

 een bedrag van € 658.000,-- voor huisvestingskosten 

 voor leerlingenvervoer gaan wij, evenals voor de bijgestelde begroting 2017, uit van een netto bedrag 
van € 443.000,--. Aan vervoerskosten ramen wij een bedrag van € 451.000,--. Aan bijdragen van 
ouders in de kosten van leerlingenvervoer wordt een bedrag geraamd van € 8.000,-- 
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 Kunst en Cultuur 
Voor kunst en cultuur hebben wij een budget uitgetrokken voor 2018 van € 565.000,--. 
Hiervan heeft € 402.000,-- betrekking op de bibliotheek, € 107.000,-- betrekking op muziekonderwijs en € 
56.000,-- betrekking op diverse subsidies aan bijvoorbeeld koren, muziekverenigingen e.d. 
  
Sport 
Voor uitgaven voor sport ramen wij een bedrag van € 126.000,--. 
Dit bedrag bestaat uit: 

 een bedrag van € 122.000,-- voor subsidies voor de buursportcoach; gerelateerd aan de 
rijksvergoeding de ontvangen wordt via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds 

 een bedrag van € 1.500,-- voor lidmaatschap VSG; 

 een bedrag van € 2.500,-- voor diverse uitgaven 
  
Welzijn  
Voor diverse (waarderings-) subsidies aan welzijnsinstellingen , kernraden, jeugd en jongerenverenigingen e.d. 
en de WA verzekering voor de vrijwilligers ramen wij voor 2018  een bedrag van € 135.000,--. Dit bedrag is 
gelijk aan het begrote bedrag 2017. 
  
Volksgezondheid  
In de begroting 2018 hebben wij voor de volksgezondheid een bedrag opgenomen van € 825.000,--. 
Het betreft uitgaven voor: 

 regio Twente GGD : € 799.000,--; 

 afkoopsom ambulance Oost  € 6.000,-- (het jaar 2018 is het laatste jaar van de afkoopsom); 

 uitgaven vanuit het project gezond in de stad: € 20.000,-- ( gerelateerd aan de rijksvergoeding zoals 
aangegeven in de meicirculaire 2017). 

  
Exploitatie gebouw peuterspeelzaal in Ootmarsum  
Het betreffende gebouw wordt verhuurd aan Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente. 
De huurinkomsten bedragen € 22.000,--. Na aftrek van de kapitaallasten van € 4.000,-- resteert een voordelig 
saldo van € 18.000,-- 
  
Heroriëntatie vrij toegankelijke Voorzieningen 
Voor vrij toegankelijke voorzieningen ramen wij voor 2018 een budget van € 876.000,--. 
Het  budget wordt ingezet voor onder meer mantelzorg, gezonde leefstijl, vrijwillige inzet en burgerkracht en 
meedoen aan de samenleving door  kwetsbare mensen. 
De vrije toegankelijke voorzieningen hebben als doel om de zelfredzaamheid van de inwoners te bevorderen 
en de samenwerking tussen inwoners en professionele organisaties te verbeteren. 
  
Stimuleringsfonds Sociaal domein 
Voor het stimuleringsfonds sociaal domein is in drie stappen  een totaal budget beschikbaar gesteld van € 
450.000,--. Tot en met september 2017 is hiervan uitgegeven een bedrag van € 109.000,--. Voor zover het 
budget op 31 december 2017 nog niet is besteed, wordt het restant budget overgeheveld naar 2018. 
  
Rijksvergoedingen sociaal domein 
 Algemeen  
De kosten van het sociaal domein worden op verschillende manieren vergoedt door het rijk. 
Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds via compensatie plaats voor een aantal kosten. Deels is de 
vergoeding van het rijk specifiek te herleiden (bijvoorbeeld de vergoeding voor de buurtsportcoach of de 
vergoeding voor de zogenaamde oude WMO taken) en deels is de vergoeding niet specifiek te herleiden.  Dit 
betreft bijvoorbeeld de kosten van de verschillende subsidies en onderwijstaken zoals leerlingenvervoer. 
Naast de algemene uitkering kennen we een aantal specifieke doeluitkeringen zoals bijvoorbeeld 
de  vergoeding voor de kosten van uitkeringen via de BUIG en de vergoeding voor 
onderwijsachterstandsbeleid. 
 Voor de taken die de gemeente met ingang van 2015 er bij heeft gekregen gelden vooralsnog specifieke 
uitkeringen; dit betreft de zogenaamde drie D uitkeringen. Onderstaand worden deze vergoedingen specifiek 
toegelicht. 
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 Rijksvergoeding nieuwe WMO taken 
Deze vergoeding, die is gebaseerd op objectieve verdeelmaatstaven, is middels de meicirculaire 2017 voor de 
komende jaren vastgesteld op onderstaande  bedragen. Daarbij hebben wij voorts aangegeven met welke 
bedragen wij in de meerjarenbegroting 2017, voor de jaarschijven 2018 en verder  rekening hebben 
gehouden. 
  

WMO 2015         

Dinkelland jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 

meicirculaire 2017 WMO 2015; rijksvergoeding 3.104.229 3.069.123 3.082.693 3.077.671 

gemeentebegroting 2017 , Wmo 2015, rijksvergoeding 2.832.326 2.798.512 2.791.685 2.786.847 

verschil 271.903 270.611 291.008 290.824 

  
Rijksvergoeding nieuwe taken jeugd. 
Ook de rijksvergoeding voor de nieuwe taken op gebied van jeugdzorg is vastgesteld op basis van objectieve 
verdeelmaatstaven. 
Een vergelijking van de bedragen op basis van de meicirculaire 2017 en de bedragen die wij in de 
meerjarenbegroting 2017 en verder opgenomen hebben levert het volgende beeld op: 
  

JEUGD         

Dinkelland         

  jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 

meicirculaire 2017 jeugd, rijksvergoeding 4.607.731 4.619.622 4.678.478 4.699.780 

gemeentebegroting 2017 , jeugd rijksvergoeding 4.383.424 4.395.315 4.427.425 4.448.257 

verschil 224.307 224.307 251.053 251.523 

  
Gelijk aan het voorstel met betrekking tot de extra bedragen voor de WMO vergoeding stellen wij ook 
Hier voor om de extra bedragen als stelpost te parkeren. Ook voor het onderdeel jeugd wordt namelijk 
gewerkt aan het nieuwe inkoopmodel en spelen ook de cao ontwikkelingen een rol. 
  
Rijksvergoeding Participatiewet. 
De rijksvergoeding voor de participatiewet is bestemd voor de dekking van de kosten van de sociale 
werkvoorziening, en de kosten van participatie en re-integratie van oude en nieuwe doelgroepen.  Ongeveer 
95% van het budget heeft betrekking op de vergoeding voor de sociale werkvoorziening. Deze vergoeding is 
gebaseerd op een bedrag per arbeidsjaar en het aantal arbeidsjaren , waarbij het aantal arbeidsjaren 
gerelateerd is aan het aantal fte. 
De vergoeding voor de sociale werkvoorziening loopt af doordat enerzijds er geen instroom meer is van 
personeel en alleen maar uitstroom (het rijk gaat uit van een gemiddeld uitstroom van 6% per jaar) en 
daarnaast een daling van de rijksvergoeding per arbeidsjaar van € 24.292,-- voor 2018, € 23.838,-- voor 2019 
en  €23.315,-- voor 2020. In 2021 stijgt de bijdrage weer naar € 23.716,-- 
 Anders dan bij de 3 D uitkering voor WMO en Jeugd, ramen wij voor de participatiewet wel de reële 
inkomsten op basis van de meicirculaire. Een vergelijking van de bedragen op basis van de meicirculaire 2017 
en de bedragen die wij in de meerjarenbegroting 2017 en verder opgenomen hebben levert het volgende 
beeld op: 
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Dinkelland jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 jaar 2021 

meicirculaire 2017 participatie; rijksvergoeding 2.484.898 2.276.629 2.107.725 2.030.090 

gemeentebegroting 2017 , participatie, rijksvergoeding 2.633.520 2.409.697 2.221.232 2.138.981 

verschil -148.622 -133.068 -113.507 -108.891 

  
Het nadeel wordt verwerkt in de gemeentebegroting 2018. Opgemerkt wordt dat het nadeel (grotendeels) 
gecompenseerd wordt door een daling van de kosten van de sociale werkvoorziening. 
  
Lagere rijksvergoeding als gevolg van mogelijke herverdeling 
In de mei circulaire 2017 heeft het rijk aangegeven dat de voorgenomen overheveling per 2018 van de 
integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. Volgens het rijk kan de 
overheveling op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. De VNG heeft hierom verzocht omdat zij eerst goede 
meerjarige afspraken wil maken. Het rijk heeft hierop aangegeven dit over te willen laten aan het nieuwe 
kabinet. 
Hoewel wij het niet helemaal kunnen inschatten bestaat bij ons wel het gevoel dat deze discussie ook wel 
eens een opmaat zou kunnen zijn naar een herverdeling. Voorzichtigheidshalve houden wij rekening met een 
mogelijke toekomstige neerwaartse bijstelling van de rijksvergoeding(en) 3 D’s   
  
Stelpost vluchtelingen 
Vanaf 2015 hebben we te maken gehad met een toename van het aantal vergunninghouders. Ze zijn er in 
2016 47 over het eerste halfjaar 2017 45 vergunninghouders (inclusief na reizigers) gehuisvest in de gemeente 
Dinkelland. Vanaf het moment van de toename van de instroom heeft de gemeente Dinkelland zich op het 
standpunt gesteld om vergunninghouders zo snel en ze goed mogelijk te laten integreren in onze gemeente. 
Dus niet alleen bieden van (tijdelijk) onderdak maar daadwerkelijk werk maken van de integratie: 
vergunninghouders zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig en gezond laten meedoen, werken of naar 
school gaan en in de maatschappij hun bijdrage leveren aan de samenleving. 
  
De toestroom van vergunninghouders in de afgelopen jaren heeft geleid tot meer druk op een aantal 
gemeentelijke voorzieningen.  Het heeft onder andere geleid tot een toename van: 

 het aantal bijstandsuitkeringen; 

 het beroep op de bijzondere bijstand 

 het gebruik van de voorzieningen Jeugdhulp en WMO; 

 gebruik van speciaal onderwijs en gebruik van leerlingenvervoer; 

 multiproblematiek bij gezinnen met oorlogstrauma’s; 
  
In 2018 werken we vanuit een gezamenlijke benadering, samen met onze partners aan een integrale aanpak 
met als doel de vergunninghouders zo snel mogelijk in staat te stellen een volwaardig lid  van de Nederlandse 
samenleving te zijn, die zelfredzaam is. 
Deze gezamenlijke benadering hebben we eind 2017 met elkaar afgesproken. Daarbij gaan we uit van een 
maatschappelijk kader waarin een groot aantal effecten benoemd zijn en geadresseerd zijn. Met andere 
woorden, wij hebben met onze partners afspraken gemaakt over wie bijdraagt aan het te bereiken effect.  In 
de eerste plaats heeft de gemeente de taak om te zorgen dat de mensen hier kunnen wonen en in hun eerste 
levensbehoeften kunnen voorzien. Ook willen we hen de weg helpen wijzen in de Nederlandse samenleving. 
Wanneer men ook werk kan vinden, de kinderen naar regulier onderwijs kunnen en men zelfstandig een 
sociaal netwerk kan opbouwen wordt de zelfredzaamheid van de vergunninghouders versterkt. De 
inspanningen in 2018 zijn er op gericht om dit met elkaar te bereiken. Waar nodig bieden we daarbij de juiste 
ondersteuning. 
Daarbij is ook veel aandacht voor de betrokkenheid van de samenleving en bieden ook daar de ondersteuning 
om dit te bevorderen. 
Omdat deze toestroom heeft geleid tot gebruik van extra voorzieningen zoals extra gebruik basisonderwijs, 
kosten voor integratie, extra kosten voor participatie, bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand,  zorg 
en  speciaal onderwijs wordt ook in 2018 een stelpost geraamd om dit op te vangen binnen de begroting. 
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Nu de verschillende uitgaven zijn verwerkt in de reguliere budgetten en ook de compensatie van het rijk is 
verwerkt kan de geraamde stelpost van € 300.000 vanaf het jaar 2018 gefaseerd naar beneden worden 
bijgesteld. Deze gefaseerde neerwaartse bijstelling heeft te maken met de extra inzet die we willen plegen om 
de nieuwe inwoners zo snel en zo goed mogelijk te laten integreren in onze gemeente. 
Dit betekent dat we de komende jaren de volgende bedragen beschikbaar hebben voor deze extra inzet: 
2018     € 150.000 
2019     € 100.000 
2020     € 100.000 
  
Extra taken Noaberkracht 
In het raadsperspectief 2018 (inclusief 1

e
 programmajournaal) hebben we melding gemaakt van de volgende 

twee extra taken die wij graag uitgevoerd zouden zien door Noaberkracht: 

 Implementatie beleid garantiebanen 

 Privacy en informatieveiligheid 
Na positieve besluitvorming hierover door het bestuur van Noaberkracht is het conform de geldende 
afspraken over nieuwe taken noodzakelijk de bijdragen van de beide deelnemende gemeenten aan 
Noaberkracht te verhogen met de kosten van deze nieuwe taken.     
Daarnaast is op 19 september 2017 door het bestuur van Noaberkracht ingestemd met het structureel borgen 
van de capaciteit van de bedrijfsconsulenten. 
In het programma Economische Kracht en Werk hebben we de volgende ambitie opgenomen: “ Verbeteren 
van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen 
en  netwerken”. Om invulling te geven aan deze ambitie hebben heeft de gemeenteraad in de begroting 2016 
voor een periode van drie jaar (2016,2017 en 2018) middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een 
bedrijfsconsulent. De rol van bedrijfsconsulent is inmiddels niet meer weg te denken uit onze aanpak om de 
dienstverlening ten aanzien van ondernemers en het verbeteren van het ondernemersklimaat te verbeteren. 
Wij stellen voor de rol van bedrijfsconsulent structureel in te vullen en ook te voorzien van structurele 
dekking. Geredeneerd vanuit Noaberkracht met als basis de ervaringscijfers over het jaar 2016 en de eerste 
maanden 2017 betekent dit een noodzakelijke formatie-uitbreiding van 48 uur. De hiermee gepaard gaande 
kosten ten bedrage van € 100.000 worden verdeeld over de beide deelnemenede gemeenten wat voor de 
gemeente Dinkelland neerkomt op een structureel bedrag van € 56.500. Hiertegenover staat voor het jaar 
2018 een incidentele vrijval van de eerder beschikbaar gestelde tijdelijke middelen van € 50.700.  
  
Capaciteit bouwtoezicht 
Door het aantrekken van de economie is in 2016 het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, fors gestegen. De verwachting is dat in 2017 deze toename gelijk blijft dan wel zal stijgen. 
Deze toename heeft tot gevolg dat in 2017 en mogelijk de jaren daarna meer controles moeten worden 
uitgevoerd. Deze controles kunnen met de huidige capaciteit niet worden uitgevoerd op gewenste 
kwaliteitsniveau. Per 1 januari 2018 gaat de Omgevingsdienst Twente starten. Het is op dit moment nog niet 
duidelijk hoe de invulling van deze organisatie exact zal zijn. De omvang en aard van de werkzaamheden die 
bij de Omgevingsdienst moeten worden ondergebracht is nog niet geheel duidelijk. Daarom  heeft het 
voorkeur om tijdelijk capaciteit in te huren. Hierdoor kunnen we indien nodig anticiperen op basis van de 
definitieve vorm (omvang) van de Omgevingsdienst Twente. 
  
Agenda voor Twente 
Op 4 juli 2017 heeft uw raad ingestemd met het nieuwe regionaal investeringsprogramma agenda voor 
Twente. De meerjarige financiële gevolgen hadden we vooruitlopend op deze definitieve besluitvorming reeds 
in beeld gebracht bij het raadsperspectief 2018. Het daadwerkelijk doorvoeren van de meerjarige financiële 
gevolgen doen we nu bij de begroting 2018. 
  
Algemene uitkering – uitkomsten mei-circulaire 2017  
Eind mei / begin juni 2017 hebben we de “beleidsarme” meicirculaire 2017 ontvangen. Wij hebben u hier via 
raadsbrief 2017, nr. 25 over geïnformeerd. Ten tijde van het uitbrengen van de meicirculaire 2017 was er 
namelijk nog geen nieuw kabinet. Ruimtevragende plannen als klimaat en defensie worden op zijn vroegst 
verwerkt in de Miljoenennota die in september 2017 uitgekomen is. Wat dan nu  over blijft zijn mutaties als 
gevolg van loon- en prijsstijgingen, zowel in de algemene uitkering als het sociaal domein, en wijzigingen 
aangebracht in enkele bestaande decentralisatie-uitkeringen. 
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1. Taakmutatie VNG-betalingen 
Omdat vanaf 2018 geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen aan de VNG, worden bestaande 
reserveringen ingang van dat jaar ongedaan gemaakt. Conform de meicirculaire 2016 is voor dat doel al € 25 
miljoen vrij gevallen, ofwel 2 punten UF.  Daar komt in de circulaire nog € 1,15 per inwoner (incl. UF) bij. Deze 
bedragen kunnen worden aangewend  ter dekking van het Fonds Gemeentelijke Uitvoering dat de VNG in het 
leven gaat roepen. Een zogenaamd budgettair neutrale operatie.Wijzigingen in  
2.  Decentralisatie uitkeringen 
In deze meicirculaire 2017 vindt er voor de gemeente Dinkelland  inzake de Decentralisatie uitkering 
Armoedebestrijding kinderen vanaf 2018 structureel een correctie plaats op het beschikbaar gestelde budget 
in 2017. 
  
Het budgettair verschil tussen deze meicirculaire 2017  en de voorgaande decembercirculaire 2016 is als volgt: 
  
Bedragen x € 1.000 

gemeente Dinkelland 2018 2019 2020 2021 

1.Verschil meicirculaire 2017 en decembercirculaire 2016 
veroorzaakt door mutaties in accres en hoeveelheidsverschillen 

+1.221 +1.421 +1.551 +1.643 

2. Taakmutatie: Beëindigen betalingen derden -> start Fonds 
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) 

-30 -34 -34 -35 

3.Decentralisatie uitkering -> Gezond in de stad -20 -20 -20 -20 

3. Decentralisatie uitkering -> Armoedebestrijding kinderen 2 2 2 2 

Budgettair effect ten gunste van de algemene middelen +1.173 +1.369 +1.499 +1.590 

  
 3. Sociaal Domein 
De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene 
uitkering is uitgesteld. De overheveling kan op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden. 
De macrobudgetten zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2016 gewijzigd. De belangrijkste mutaties 
zijn: 

 De loon- en prijsbijstelling 2017 bedraagt € 190 miljoen (WMO € 70 miljoen, Jeugd € 70 miljoen, 
participatie € 50 miljoen. Daarnaast nog € 25 miljoen voor WMO 2007 (met name huishoudelijke 
hulp). Alle bedragen werken structureel door. 

 Uitkering groeiruimte (volumeontwikkeling) 2018. Voor WMO 2015 ad € 44 miljoen en voor WMO 
2007 € 16 miljoen met ingang van 2018. 

 Correctie uitname herinstromers Wlz  € 30 miljoen met ingang van 2017. 

 Extramuralisering 2018 € 35 miljoen met ingang van 2018. 

 Kinderen met somatische aandoeningen, een uitname van € 13 miljoen met ingang van 2018. 
  
Hoewel besloten is om de kaasstolp binnen het Sociaal Domein los te laten, waardoor de middelen dus vrij 
besteedbare middelen zijn, is hierboven te lezen dat de mutaties in deze meicirculaire 2017 voornamelijk te 
wijten zijn aan loon- en prijsbijstellingen binnen het Sociaal Domein. Wij achten het raadzaam om naast de 
verhoging van de inkomstenramingen ook aan de lastenzijde meer te ramen voor lonen en prijzen. Het 
financiële beeld zou er dan als volgt uit komen te zien: 
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Cijfers op hoofdlijnen inclusief verwerking mutaties in Sociaal Domein 
  
Bedragen x € 1.000 

gemeente Dinkelland 2018 2019 2020 2021 

Budgettair effect ten gunste van de algemene middelen +1.173 +1.369 +1.499 +1.590 

4. Mutaties binnen Sociaal Domein:         

WMO (met name huishoudelijke hulp) -64 -64 -64 -65 

Decentralisatie AWBZ naar WMO -272 -271 -291 -291 

Decentralisatie Jeugdzorg -224 -224 -251 -252 

Decentralisatie Participatiewet +149 +133 +114 +109 

Budgettair effect incl. mutaties SD +762 +943 +1.007 +1.091 

  
Loon- en prijsstijgingen 
Zoals hierboven vermeld is het accres gestegen als zijnde het effect van hogere loon- en prijsontwikkeling op 
de rijksbegroting alsmede een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP. 
De huidige CAO voor gemeenten kent een looptijd tot 1 mei 2017. Nieuwe informatie is op dit moment nog 
niet bekend, maar bij de recent gesloten CAO voor provincies, die als richtinggevend gezien zou kunnen 
worden, stijgen de salarissen per 1 juli 2017 met 2,0%,  kent september 2017 een eenmalige uitkering van € 
500 bruto en stijgen de salarissen per 1 januari 2018 opnieuw met 1,3%. 
Een structurele loonstijging van 1% is reeds meerjarig verwerkt in onze gemeentelijke begroting. Echter 
bovenstaande informatie zou een extra stijging van ongeveer 2% betekenen. Indicatief zou dit € 230.000 aan 
structurele meerkosten  betekenen voor Dinkelland. 
Voor prijsstijgingen wordt geadviseerd de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product als leidraad te 
nemen. In de meicirculaire 2017 is hiervoor gemiddeld 1,5% stijging per jaar aangegeven. Echter in de 
begroting van de gemeente Dinkelland is meerjarig gezien geen rekening gehouden met een indexatie van de 
prijzen. Wij achten het verstandig om, gezien de informatie uit de meicirculaire 2017 over de toekomstige 
prijsontwikkelingen, met ingang van 2018 toch een prijsstijging te gaan ramen. Indicatief zou dit 1,5% stijging 
voor 2018  betekenen (€ 125.000) en meerjarig 1% stijging (€ 85.000). 
Het is dus evident dat de hogere accressen niet alleen ter dekking van nieuw beleid zullen dienen. Bij deze 
meicirculaire 2017 is het van belang aan de lastenzijde ook meer te ramen voor lonen en prijzen. Dit betekent 
de onderstaande prognose van het budgettaire effect: 
  

gemeente Dinkelland 2018 2019 2020 2021 

Budgettair effect incl. mutaties SD +762 +943 +1.007 +1.091 

Loonstijgingen -230 -230 -230 -230 

Prijsstijgingen -125 -210 -295 -380 

Budgettair effect incl. loon- en prijsstijgingen +407 +503 +482 +481 

  
Onroerende zaak belasting 
De hogere opbrengst wordt in zijn geheel veroorzaakt door een hogere toename van het aantal woningen 
(areaaluitbreiding) dan werd aangenomen. 
  



 

 

20 
18/10/2017 Pagina 20 van 124 

 

Dividend Twence 
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 december 2016 is het tarieven- en dividendbeleid 
voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Medio 2017 zijn de gemeenten geïnformeerd  over de toekomstige 
winstverwachting en daarbij aansluiting gezocht bij het, op 8 december 2016 vastgestelde tarieven- en 
dividendbeleid. In grote lijnen komt dit beleid er op naar dat tenminste 40% van de jaarlijkse winst wordt 
uitgekeerd in de vorm van dividend. In dien de uitkeringstoets dat toestaat en aan met de banken afgesproken 
ratio’s kan worden voldaan, zal 50% van het resultaat worden uitgekeerd. 
Voor het jaar 2018 (uit te keren in 2019) verwacht Twence een winst van € 7/ € 8 miljoen en in de jaren 
daarna ongeveer € 10 miljoen. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van een uitkering van 40% wat 
neerkomt op een bedrag van ongeveer € 4 miljoen aan dividend. Voor de gemeente Dinkelland kan de raming 
met ingang van het jaar 2019 met € 85.000 naar boven worden bijgesteld naar een structureel bedrag van € 
185.000. 
  
Aanvullend krediet vernieuwbouw Dorper Esch 
In juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verstrekken van een aanvullend krediet. Dit had onder 
andere een structureel hogere last van € 66.000 met ingang van het jaar 2019 tot gevolg waarvan is gesteld 
dat deze betrokken zou worden bij het opstellen van de begroting 2018. Dat doen we dus nu. 
De voorbereidingen voor de renovatie van sportcomplex Dorper Esch zijn in volle gang. Medio 2018 gaat 
daadwerkelijk de schop de grond in. In 2018 verwachten wij voor het gehele complex uit te komen op een 
tekort van afgerond € 1.050.000,--. 
Daarbij hebben wij onder andere rekening gehouden met: 

 Een daling van € 208.000,-- van de opbrengst uit toegangsgelden en verhuur van het zwembad als 
gevolg van het feit dat het zwembad door de verbouwing veel minder gebruikt kan worden. Inclusief 
de daling gaan wij voor 2018 uit van een totale opbrengst van € 390.000,--; 

 een  opbrengst van € 40.000,-- uit verhuur van de sporthal. Ook bij dit bedrag is rekening gehouden 
met een daling van inkomsten doordat de sporthal een aantal maanden buiten gebruik zal zijn als 
gevolg van de verbouwing; 

 een daling van de energiekosten voor het zwembad omdat de verschillende baden een aantal 
maanden buiten gebruik zullen zijn.  

 een daling van het beschikbare budget voor tijdelijk personeel van € 290.000,-- naar € 200.000,-- 
doordat tijdens de verbouwing een aantal activiteiten tijdelijk wordt stopgezet waardoor er minder 
personeel nodig is voor het zwembad en de sporthal; 

 een stelpost van € 150.000,-- voor onvoorziene tegenvallers in de exploitatie tijdens de verbouwing. 
Deze stelpost stond aanvankelijk op € 300.000,-- maar na aftrek van een aantal correcties op gebied 
van inkomsten en uitgaven resteert binnen het beschikbare budget nog een bedrag van € 150.000,-- 

  
Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven en toegelichte mutaties op basis van bestaand beleid 
en deze te verwerken in het herziene meerjarige saldo. 
  
Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende herziene meerjarige saldo 
  

Herzien meerjarig saldo invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Herzien meerjarig saldo raadsperspectief 2018 0 0 67 -8 212 353 

Totaal mutaties 985 -985 340 985 931 754 

Herzien meerjarig saldo na mutaties 985 -985 407 977 1143 1107 
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Specifieke Mutaties 

3. Specifieke mutaties 
In deze paragraaf staan we stil bij zaken die niet in alle gevallen financiële consequenties hebben voor het 
meerjarige saldo, maar die gezien de politiek bestuurlijk impact wel de nodige toelichting behoeven. 
Achtereenvolgens staan we stil bij de volgende zaken: 

 Omgevingsdienst Twente (ODT) 

 Schrappen OZB verhoging voor het jaar 2018 

 Stelpost loon- en prijscompensatie 3D’s 

 Stelpost looncompensatie 

 Stelpost prijscompensatie 

 Stelpost volumeaanpassing 

 Afval 

 Lokale lasten 
  
Omgevingsdienst Twente (ODT) 
Middels raadsbericht 2017-59 van 3 oktober is de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van 
zaken betreffende de ODT. 
In financiële zin blijven wij uitgaan van de indicatieve meerkosten zoals we die hebben opgenomen in de 
perspectiefnota 2018 met dien verstande dat de geraamde lasten voor het jaar 2018 zijn komen te vervallen 
met uitzondering van het Dinkellandse aandeel in de transitiekosten over het jaar 2018 voor een bedrag van € 
13.000. 
In deze berekening van de indicatieve meerkosten gaan we naast een bijdrage aan het ODT ook uit van de 
verwachting dat een aantal taken bij de gemeente achterblijft en dus kosten met zich meebrengt. 
  
Schrappen OZB verhoging voor het jaar 2018  
Meerjarig ramen we een meerjarige verhoging van de OZB opbrengsten van 2% (exclusief areaalaanpassing). 
In het addendum hebben wij aangegeven dat wij deze verhoging voor het jaar 2018 achterwege willen laten. 
De structureel lagere inkomsten bedragen € 125.000.  
  
Stelpost loon- en prijscompensatie 3 D’s 
Wij hebben u middels een raadsbrief op de hoogte gesteld van de (financiële) gevolgen van de meicirculaire 
2017. Daarin heeft u kunnen lezen dat wij het raadzaam achten om de hogere rijksvergoedingen die we 
ontvangen voor de drie D’s in eerste instantie te reserveren voor te verwachten loon- en prijsstijgingen. 
Tegelijkertijd hebben wij u medegedeeld dat we een en ander zullen betrekken bij het opstellen van de 
begroting 2018 en dat doen we dus nu. 
  

Stelpost loon- en prijscompensatie 3D's invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Beschikbare stelpost     411 426 492 499 

Bestemmingen     -496 -495 -542 -543 

 - nieuw inkoopmodel maatwerkvoorziening WMO             

 - nieuw inkoopmodel maatwerkvoorziening jeugd             

 - maatwerkvoorziening vervoer             

 - samenwerking praktijkondersteuners huisartsen             

 - WMO maatwerkvoorziening begeleiding             

Saldo stelpost loon- en prijscompensatie 3D's 0 0 -85 -69 -50 -44 
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Het deel van de stelpost dat we blijven reserveren (de bestemmingen) bestaat uit de hogere rijksvergoeding 
voor het onderdeel WMO nieuw en jeugd en bestemmen we voor een aantal onzekerheden zoals 
aangegeven. Een nadere onderbouwing van deze onzekerheden treft u aan in de inhoudelijke beschrijving 
onder het programma ONE. 
Het deel van de gereserveerde stelpost dat betrekking had op WMO oud en de participatiewet laten we 
vervallen en betrekken we bij de totale analyse van het sociaal domein. Dat dit nu een tegenvaller betekent is 
een gevolg van het feit dat we in de mei-circulaire 2017 geconfronteerd werden met een lagere 
rijksvergoeding voor de participatiewet. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de totale 
analyse van het sociaal domein eerder dit hoofdstuk. 
  
Stelpost looncompensatie 
We hebben aan de hand van de mei-circulaire 2017 en met inachtneming van de laatste geluiden over de cao 
ontwikkeling een extra stelpost voor looncompensatie geraamd. Deze geraamde stelpost van € 230.000 
(gebaseerd op 2%) samen met de meerjarig opgenomen stelpost binnen Noaberkracht van 1% biedt voor het 
jaar 2018 een totale ruimte voor loonontwikkeling van 3%. 
De concept cao voor ambtelijk personeel wordt naar verwachting in oktober 2017 definitief na 
ledenraadpleging. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 en kent de volgende aanpassingen: 

 De salarissen stijgen per 1 augustus 2017 met 1,0%. 

 Het IKB stijgt per 1 december 2017 met 0,5%. 

 De salarissen stijgen per 1 januari 2018 met 1,5%. 

 Het IKB stijgt per 1 juli 2018 met 0,25%. 
  
Wij verwachten met de geraamde stelposten uit te kunnen maar hebben wel twijfels over de “hardheid” van 
de meerjarig opgenomen stelpost van 1%. Gezien de loonontwikkeling over de laatste jaren stellen wij voor de 
meerjarige stelpost te verhogen van 1% naar 1,5%. Dit betekent een stijging van de lasten met € 60.000 per 
jaar. 
  

Stelpost looncompensatie invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Beschikbare stelpost     230 230 230 230 

Bestemmingen             

 - hogere personeelslasten Noaberkracht     -215 -215 -215 -215 

 - hogere personeelslasten Dinkelland     -14 -14 -14 -14 

Aanpassen meerjarige stelpost  - 1,5%     0 -60 -120 -180 

              

Saldo stelpost looncompensatie 0 0 1 -59 -119 -179 

  
Stelpost prijscompensatie 
We hebben aan de hand van de mei-circulaire 2017 en met inachtneming van de laatste geluiden over de 
ontwikkeling van de prijzen (inflatie) een stelpost voor prijscompensatie geraamd. Voor het jaar 2018 zijn we 
uitgegaan van een prijsstijging van 1,5% ( € 125.000) en voor de jaren daarna met een te verwachten stijging 
van de prijzen met 1% per jaar (€ 85.000) 
Voor het jaar 2018 kunnen we ruim uit met de geraamde stelpost (we houden zelfs een bedrag van € 15.000 
over) maar we hebben wel twijfels over de “hardheid” van de meerjarig opgenomen stelpost van 1%. Gezien 
de ontwikkeling van de inflatie op dit moment (augustus 2017 1,4%) stellen wij voor de meerjarige stelpost te 
verhogen van 1% naar 1,5%. Dit betekent een stijging van de lasten met € 60.000 per jaar. 
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Stelpost prijscompensatie invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Beschikbare stelpost     125 210 295 380 

Bestemmingen             

 - onderhoud wegen     -85 -85 -85 -85 

 - onderhoud en vervanging ICT (Noaberkracht)     -25 -25 -25 -25 

Aanpassen meerjarige stelpost - 1,5%     0 -125 -250 -375 

              

Saldo stelpost prijscompensatie 0 0 15 -25 -65 -105 

  
Indexering onderhoud wegen  
Het asfaltwegenonderhoud is in 2015 aanbesteed voor een periode van 3 jaar met 2 maal een optie tot 
verlenging met een jaar. Deze aanbesteding was erg gunstig qua prijsvorming. Omdat het bestek meerjarig is, 
worden de prijzen per jaar geïndexeerd op basis van lonen, brandstoffen en grondstoffen. De prijzen van 
asfaltonderhoud zijn heel sterk gekoppeld aan de olieprijzen. Helaas zijn de olieprijzen in 2017 aanzienlijk 
hoger dan in 2015 en 2016. Dit betekent een aanzienlijke prijsaanpassing. De definitieve afrekening zal aan 
het einde van het jaar worden opgesteld. Het ziet er echter niet naar uit dat de olieprijzen fors zullen dalen. 
Voor de gemeente Dinkelland heeft de index voor 2017 naar verwachting een omvang van ongeveer € 85.000 
  
Prijsgevoelige budgetten Noaberkracht 
Niet alleen in de gemeentebegroting is sprake van prijsgevoelige budgetten maar ook in de begroting van 
Noaberkracht kennen we die. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de verschillende posten op het gebeid 
van ICT (aanschaf en onderhoud) en huisvesting. Noaberkrachtbreed gaat het in 2018 om een kostenstijging 
van € 40.000 (aandeel Dinkelland € 25.000) 
  
Stelpost volumeaanpassing 
In de begroting 2017 hebben we onder de noemer “ruimte voor de toekomst” meerjarige stelposten geraamd 
voor volumeaanpassingen. 
Wij stellen voor deze stelpost als volgt te bestemmen en ook in de toekomst te blijven werken met een 
meerjarig oplopende stelpost volumeaanpassingen 
  

Volumeaanpassingen invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Beschikbare stelpost voor areaalaanpassing     40 80 120 160 

Bestemmingen             

 - Areaaluitbreiding watergangen     -10 -10 -10 -10 

 - Areaaluitbreiding openbare ruimte groen (2017)     -116 -116 -116 -116 

 - Areaaluitbreiding openbare ruimte wegen (2017)     -10 -10 -10 -10 

Aanpassen meerjarige stelpost       -40 -80 -120 

Saldo stelpost  volumeaanpassingen 0 0 -96 -96 -96 -96 
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Areaaluitbreiding watergangen 
Toegelicht onder programma Krachtige kernen 
  
Areaalaanpassing groen 
Door een aantal uitbreidingslocaties (Kropsbeek Ootmarsum, Molnbekke Ootmarsum, Pierik Denekamp, 
Sombeek Denekamp)  en reconstructies zoals Diepengoor Denekamp is het areaal groen in 2016 en 2017 
behoorlijk toegenomen. De onderhoudskosten groen nemen hierdoor ook toe. Voor het jaar 2018 gaat het om 
een bedrag van € 116.000 waarvan ongeveer een bedrag van € 75.000 een doorwerking betreft vanuit het jaar 
2017. 
  
Areaaluitbreiding wegen 
Het onderhoudsareaal wegen is als gevolg van vooral uitbreidingslocaties toegenomen 
  
Afval 
Het product afval (inzameling en verwerking) heeft als uitgangspunt, dat de kosten voor 100% worden gedekt 
door de heffing . Naast een basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een capaciteitsafhankelijk tarief 
per containerlediging restafval. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler 
betaalt’. De opbrengst is geen algemeen dekkingsmiddel, maar is bestemd voor de kostendekking van de 
afvalinzameling en –verwerking. Er dient dus sprake te zijn van een opbrengst via de tarieven die gelijk is aan 
de kosten. 
De cijfers van het product afval op basis van bestaand beleid laten een voordeel  zien van € 304.000. Dit 
voordeel wordt vooral veroorzaakt door het goede scheidingsgedag van onze inwoners waardoor minder 
restafval wordt aangeboden en door lagere verwerkingstarieven van Twence. Deze lagere 
verwerkingstarieven van Twence zijn een gevolg van de afspraak om het superdividend van Twence aan de 
Agenda van Twente met ingang van het jaar 2018 te beëindigen. 
Conform het bestaande beleid (100% kostendekking) vinden wij het niet meer dan logisch dat onze inwoners 
profiteren van dit voordeel. Dit betekent een verlaging van het tarief voor vastrecht met  € 25 van € 113 naar 
€ 88. 
De tarieven per lediging voor restafval (€ 9,20 voor een grote bak en € 5,60 voor een kleine bak) laten we 
ongemoeid om het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ in takt te laten. 
  
Lokale lasten 
Rekening houdend met de voorstellen uit deze begroting op het gebeid van afval en OZB laten de lokale lasten 
het volgende beeld zien: 
  
                                                                  2017                 2018                 verschil 
OZB (woning € 250.000)                       € 381,00           € 381,00                                   0 
Rioolrecht (eigenaar)                            € 262,20           € 275,60           +/+€ 13,40 (5,1%) 
Afvalstoffenheffing 

 Vast recht                            € 113,00           €   88,00           -/- €  25,00 

 Per lediging € 9,20             €   46,00           €   36,80           -/- €   9,20           
Totaal                                                  € 802,20           € 781,40           -/- €  20,80 (2,6%) 
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Het totaal aan beschreven en toegelichte specifieke mutaties geeft in meerjarig perspectief het volgende 
beeld: 

 Specifieke mutaties invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Omgevingsdienst Twente ODT     -13 -216 -216 -216 

Schrappen voorgenomen OZB verhoging 2018     -125 -125 -125 -125 

(saldo) Stelpost loon- en prijscompensatie 3D's 0 0 -85 -69 -50 -44 

(saldo) Stelpost looncompensatie 0 0 1 -59 -119 -179 

(saldo) Stelpost prijscompensatie 0 0 15 -25 -65 -105 

(saldo) Stelpost Volumeaanpassing 0 0 -96 -96 -96 -96 

              

Totaal specifieke mutaties 0 0 -303 -590 -671 -765 

  
Voorgesteld wordt in te stemmen de aangegeven en toegelichte specifieke mutaties en deze te verwerken 
in het herzien meerjarige saldo 
  
Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende herzien meerjarige saldo:  

Herzien meerjarig saldo invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Herzien meerjarig saldo raadsperspectief 2018 0 0 67 -8 212 353 

Totaal mutaties 985 -985 340 985 931 754 

Totaal specifieke mutaties 0 0 -303 -590 -671 -765 

Herzien meerjarig saldo na specifieke mutaties 985 -985 104 387 472 342 
 

Financiële Ruimte 

4. Beschikbare (meerjarige) ruimte 
  

Herzien meerjarig saldo invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Herzien meerjarig saldo 
raadsperspectief 2018 

               -
   

               -
   

              67               -8            212            353 

Totaal mutaties            985          -985            340            985            931            754 

Totaal specifieke mutaties 
               -
   

               -
   

          -303         -590         -671         -765 

Stelpost voor nieuw beleid 
               -
   

               -
   

           150            150            150            150 

Herzien meerjarig saldo na 
specifieke mutaties 

           985          -985             254             537             622             492  
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Stelposten voor nieuw beleid 
In de begroting 2017 hebben we onder de noemer “ruimte voor de toekomst” meerjarige stelposten geraamd 
voor nieuw beleid. Het betreft hier een structurele stelpost van € 150.000 per jaar die ieder jaar beschikbaar 
moet zijn en dus oploopt. Het college heeft in de begroting 2017 namelijk aangegeven ook in de komende 
jaren structureel ruimte te willen hebben en houden om in te kunnen spelen op de veranderende opgaven en 
uitdagingen vanuit de samenleving en de ambities vanuit uw raad. Aangegeven is dat van jaar tot jaar bij het 
opstellen van de desbetreffende jaarbegroting kan worden beschikt over de geraamde structurele stelpost 
van € 150.000. Om inderdaad ieder te kunnen beschikken over deze structurele stelpost treft u in het opzetje 
over het herziene meerjarige saldo alleen het bedrag uit de jaarschijf 2018 aan. De oploop van deze stelposten 
voor de jaarschijven vanaf het jaar 2019 reserveren wij vooralsnog voor de jaarbegroting van het 
desbetreffende jaar.   
  
Reserve  
De kolom “reserve” geeft aan dat we voor de specifieke mutaties (Agenda voor Twente) een beroep doen op 
de reserves. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk geven we weer wat de gevolgen hiervan zijn voor de 
betreffende reserves. 
  
5. Nieuw beleid / intensivering van beleid 
In deze paragraaf treft u onze voorstellen op het gebied van nieuw beleid / intensivering van beleid aan. De 
inhoudelijke toelichting op veel van deze posten zijn opgenomen in het inhoudelijke deel van deze begroting. 
Daar waar nodig geven we in deze paragraaf een aanvullende toelichting. 
  

Nieuw beleid invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Voorgesteld nieuw beleid             

 - Rondweg weerselo  p.m  p.m.         

 - Bisschopstraat incl traverse         3.800      -3.600              -13 
           -
13 

           -
13 

 - voormalig Klooster             

 - Openlucht zwembad 
Kuiperberg Ootmarsum 

              74            -74         

 - toekomstbestendig 
gemeentelijk woonbeleid 

            

1. onderzoek 50 -50         

2. blijversleningen     -4 -4 -4 -4 

3. inhuur externe adviseurs 
wonen en zorg 

50 -50         

4. inhuur externe adviseurs 
jong en oud 

50 -50         

 - onderzoek 
eenrichtingsverkeer 
Nicolaasplein 

20 -20         

1. extra laadplekken elektrisch             
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rijden 

2. Wi-Fi bij vlinderpunten 5 -5         

 - burgerinitiatieven in buurten 
en kernen 

           150         -150         

 - van uitbreiding naar 
inbreiding 

        1.800      -1.800         

 - duurzaamheid         1.600      -1.600             -13            -13 
               -
  

               -
  

 - Twentse energiestrategie                   -8              -8              -8              -8 

 - maatschappelijk vastgoed 
i.r.t. demografie - IHP 

        1.000      -1.000 
               -
   

               -
   

          -90       -240 

 - vrijetijdseconomie                     2            -24           -24           -24 

 - opstellen 
bedrijventerreinvisie 

              15            -15         

 - initiatieven realiseren voor 
goed parkeersysteem 

              20            -20         

 - uitvoering Quick scan / 
duurzaam veilig 

           100                 -6              -6              -6              -6 

 - GRP en klimaatadaptie                -   
               -
   

        

 -bestuurlijk experiment               25            -25         

 -werkkapitaal landelijk gebied                 -10            -10 
           -
10 

           -
10 

 - Mijn Dinkelland 2030!            144         -144         

 - bedrijfsvoeringsplan     -191 -160 -160 -160 

              

Totaal nieuw beleid         8.903       -8.603            -230          -238         -315          -465  

  
Rondweg Weerselo 
Middelen voor gemeentelijk aandeel in de kosten zijn in kader Majeure projecten geraamd. Bijstelling moet 
nog plaatsvinden, want indexering moet nog plaats vinden over de komende jaren tot aan de aanleg.  In het 
jaar van uitvoering komen we daar op terug. Daarnaast zijn er in het kader van de discussie rondom de 
rondweg in provinciale staten toezeggingen gedaan, en wel: samen met de ondernemers kijken naar passende 
oplossingen t.b.v. effecten rondweg, een participatieve aanpak voor de traverse Bisschopstraat en no-regret 
maatregelen op de Bisschopstraat vooruitlopend op de daadwerkelijke herinrichting van de traverse.  Wij 
stellen voor zowel de mogelijke indexering van de geraamde budgetten als ook de gedane  toezeggingen 
verder uit te werken en te betrekken bij het opstellen van de komende (meerjaren) begrotingen en de reserve 
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incidenteel beschikbare algemene middelen. 
  
Bisschopstraat 
Een deel van de Bisschop-straat is opgenomen in het Majeure project Centrum-plan Weerselo. Voor het 
overige deel zijn de totale kosten geraamd op € 3,5 – 4 miljoen  Afhankelijk van de nog te maken keuzes in het 
ontwerp zal deze raming op hoofdlijnen verfijnd worden. Daadwerkelijk uitvoering van de traverse zal 
aansluiten op de aanleg van de Rondweg en is dus in de jaren na 2018 te verwachten. Reeds voor het 
komende jaar zijn enkele inspanningen te verwachten op de traverse. Deze zijn onder Rondweg omschreven 
en samen geraamd op 300.000 voor het jaar 2018. Deze kosten maken onderdeel uit van de totale raming. 
Wij stellen voor de nog te maken keuzes over de Bisschopstraat en de financiële gevolgen daarvan te 
betrekken bij de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Vooruitlopend daarop stellen wij voor 
om een budget van € 300.000 beschikbaar te stellen en een bedrag van € 3,5 miljoen te onttrekken aan de 
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen en te reserveren binnen de reserve majeure projecten. 
  
Voormalig Klooster 
In het addendum hebben wij aangegeven het voormalig Klooster te willen verkopen. Wij hebben op dit 
moment nog geen beeld bij de mogelijke financiële consequenties anders dan in de jaarverantwoording 2016 
is aangegeven. Uiteraard houden wij u op de hoogte 
  
Openlucht zwembad Kuiperberg Ootmarsum 
In het coalitieakkoord 2014-2018 is de intentie uitgesproken om het openluchtzwembad open te houden. 
Daarom hebben we per 1 januari 2017 de exploitatie van het openluchtzwembad “de 
Kuiperberg”  overgenomen van de “Stichting  Zwembaden Ootmarsum”. De huidige begroting is hier nog niet 
in voorzien. Op basis van de ervaringscijfers verwachten we voor de jaarschijf 2017 meerkosten van € 74.000. 
Deze meerkosten ontstaan met name door het vervallen van de jaarlijkse verrekening van de huur en het 
subsidie. Tevens komt de bedrijfsvoering nu volledig ten laste van onze gemeente. De werkgroep Openlucht 
zwembad Kuiperberg Ootmarsum 
 is op dit moment bezig met een verdere uitwerking. We verwachten ook in het jaar 2018 als gemeente het 
zwembad te beheren en te exploiteren. Evenals in 2017 bedragen de meerkosten voor het jaar 2018 naar 
verwachting € 74.000. 
  
Toekomstig gemeentelijk woonbeleid 
Voor de inhoudelijke beschrijving en toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar het programma 
Krachtige Kernen thema huisvesten 
  
Onderzoek eenrichtingsverkeer Nicolaasplein 
Voor de inhoudelijke beschrijving en toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar het programma 
Krachtige Kernen thema verplaatsen 
  
Extra laadplekken elektrisch rijden 
Wordt meegenomen onder de uitdaging duurzaamheid 
  
Wi-Fi bij vlinderpunten 
Bedrag van € 5.000 betreft inzet externen voor onderzoek 
  
Burgerinitiatieven in buurten en kernen 
Het betreft hier een extra incidentele storting in het stimuleringsfonds 
  
Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave 
De financiële onderbouwing van de uitdaging “meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave” zoals die 
inhoudelijk is toegelicht in het programma Krachtige kernen ziet er als volgt uit: 
Het betreft een prognose, die op basis van concreet te formuleren projecten toegekend moeten worden. 
Hierbij zullen objectieve criteria worden vastgesteld voor toekennen van betreffende gelden. Onderlinge 
uitwisselbaarheid van financiële middelen tussen genoemde categorieën is mogelijk. 
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Binnenstedelijke opgaven Omvang 
Benodigde 
financiële 
middelen 

Maatschappelijk vastgoed en/of minder marktconform 
verouderd vastgoed amoveren en herontwikkelen 

1 of meerdere plannen 
ondersteunen, afhankelijk 
van de opgave/omvang. 
Bijdrage € 300.000 

€ 300.000 

Behoudenswaardig vastgoed transformeren c.q. bijdrage 
leveren aan binnenstedelijke ruilverkaveling 

2 locaties ondersteunen. 
Gemiddelde bijdrage 
€ 75.000 

€ 150.000 

Verplaatsen van binnenstedelijk bedrijfslocaties 
(verhuisbijdrage) 

3 locaties faciliteren. 
Gemiddelde bijdrage 
€ 50.000 

€ 150.000 

Strategische woningbouwlocaties ontwikkelen 1 locatie herontwikkelen. € 250.000 

Kernvernieuwing 

Bij voorkeur cofinanciering 
voor herontwikkeling van één 
of meerdere 
centrumgebieden 

€ 300.000 

Prijsvragen/aanbestedingen 1 locatie in de markt zetten. € 50.000 

Bijdrage in sloopkosten, bodemsanering e.d. 
5 initiatieven faciliteren. 
Gemiddelde bijdrage 
€ 25.000 

€ 125.000 

Bijdrage locaties onrendabele top 1 initiatief faciliteren € 100.000 

Budget voor marktonderzoeken, e.d. 
Verschillend opgaven ad hoc. 
Advies kosten variërend 
tussen € 1.000 en € 20.000 

€ 50.000 

Bijdrage aan het uitkopen van grondeigenaren Ad hoc, locatieafhankelijk. € 75.000 

Premie aanbod plannen lange termijn behoefte 
€ 5000 per woning. 25 
woningen in 2018 

€ 125.000 

Interne programmakosten met betrekking tot 
strategische vraagstukken/herontwikkelingslocatie 
-          Locatiestudie/ontwikkelingsmogelijkheden 
-          Strategische advies, proces/projectvoorstel 
inclusief stakeholders- en risicoanalyse 
-          Nadere uitwerking scenario’s en of varianten 
inclusief aanbevelingen 
-          Planuitwerking, procesuitvoering, besluitvorming 
Totale kosten € 360.000 
  

  € 200.000 

    € 1.800.000 
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Duurzaamheid 
De financiële vertaling van de ambitie duurzaamheid die inhoudelijk is toegelicht onder het programma 
Krachtige kernen ziet er voor de gemeente Dinkelland als volgt uit: 
  
Maatschappelijk draagvlak 

 Communicatie, PR, Themabijeenkomsten, ateliers, prijsvragen, enz            €    50.000 
  

Bijdrage aan maatschappelijke projecten 

 Samenwerkingen, subsidies, duurzame dorpen, experimenteerruimte, enz               €   775.000 
  

Bijdrage aan onrendabele (innovatieve) projecten 

 Subsidies, experimenteerruimte, enz                                                                     €   500.000 
  

Onderzoeken en verkenningen 

 Aanvullende data, businesscases                                                                         €   50.000 
  

Interne programmakosten (procesgelden) 

 Personeel, project- en programmamanagement regievoering, samenwerking NT      €   225.000 
  
Totaal               € 1.600.000 
  
Duurzaam Thuis Twente (DTT) 
In 2015 hebben de 14 Twentse gemeenten besloten om in te steken op een duurzaamheids aanpak voor 
woningen, waaruit vervolgens Duurzaam Thuis Twente (DTT) is ontstaan. Een concept dat een belangrijke 
bijdrage levert aan de gemeentelijke energiedoelstellingen.  
De VNG (€ 348.000)   en de provincie (€ 275.000) hebben budget beschikbaar gesteld  voor de  versnelling van 
de verduurzaming van particuliere woningen. 
De kosten van Duurzaam (t)huis Twente zijn tot eind 2017 gedekt vanuit subsidies van de VNG en de 
Provincie. Om de activiteiten voort te kunnen zetten is, voor de periode 2019 en 2020 een bedrag van  € 0,50 
per inwoner nodig. Dit is € 13.000 per jaar. 
  
Twentse energiestrategie 
In oktober 2012 heeft de regioraad besloten onderzoek te doen naar doelmatigheid c.q. mogelijke 
bezuinigingen bij Regio Twente. Besloten is om de samenwerking op het gebied van milieu, duurzaamheid en 
afval te beëindigen en alleen nog projecten op te pakken op de thema’s Energie en Afval op basis van 
“Coalition of the willing”. Bij besluit van 22 maart 2016 hebben beide colleges ingestemd met de 
Bestuursopdracht Milieu, Duurzaamheid en Afval 2017-2018 van de Regio Twente.  
  
Projecten op basis van coalition of the willing zijn: 

 Deelname Bestuursopdracht Milieu, Duurzaamheid en Afval 2017-2018  € 3.700 

 Afvalloos Twente                                                                                   € 2.600 

 Twentse Energie Strategie                                                                   € 2.100 
  
Tegenover deze hogere lasten ten bedrage van € 8.400 staat een verlaging van de bijdrage aan de Regio 
Twente die reeds is verwerkt 
  
Maatschappelijk vastgoed i.r.t. de demografische ontwikkelingen. 
In de perspectiefnota 2018 hebben we de volgende passage opgenomen over dit onderwerp: 
Door vergrijzing en ontgroening zien wij een verschuiving in de vraag naar de functies die nu in 
maatschappelijke vastgoedobjecten plaatsvinden. Hierdoor neemt de druk op de exploitaties toe. De 
gesprekken die wij met de kernen hebben vormgegeven in Mijn Dinkelland 2030! Tonen dat ook in de kernen 
deze discussies op gang komen. Er tekenen zich initiatieven af die vragen om eenmalige ondersteuning om 
transformatie mogelijk te maken. Bijvoorbeeld om van twee gebouwen naar 1 gebouw te gaan, om bestaande 
vastgoed meer multifunctioneel in te richten. Dit met als doel langjarig weer een gezonde exploitatie te 
verkrijgen. Wij stellen voor de gereserveerde gelden te blijven reserveren voor dat moment dat de echte 
vraag concreter is geworden en wij deze hulpvraag op een effectieve manier moeten beantwoorden. Uit de 
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participatieprocessen Mijn Dinkelland 2030 hebben wij gezien dat er inmiddels enkele kernen met 
grootschalige plannen en visies zijn gekomen. Deze laten zien dat vaak in eerste instantie het maatschappelijk 
vastgoed wordt gezien als kans voor transformatie, behoud en versterking van de leefbaarheid. Deze 
transformatie vraagt om spoedig beschikbaar geld van toch vaak enige omvang.  
Wij hebben u in de perspectiefnota toegezegd te komen met een nadere uitwerking van deze uitdaging. 
Gezien de omvang en impact van deze uitdaging hebben wij ervoor gekozen ons in eerste instantie te richten 
op de onderwijshuisvesting 
Op 29 november 2011 heeft de gemeenteraad het rapport ‘Samen Scholen 2030’ vastgesteld. In dit rapport is 
een scenario ontwikkeld voor de kern Denekamp waarbij – gerekend vanaf 2011 – binnen vijf tot tien jaar 
twee locaties (De Veldkamp en De Zevenster) vervangen dienen te worden omdat deze technisch en 
financieel aan vervanging toe zijn. Ondertussen bent u geïnformeerd over de verschillende denkrichtingen. 
In Samen Scholen 2030 gingen we uit van een investering van € 3,6 miljoen. Zoals we in de jaarstukken 2016 al 
hadden gesignaleerd, blijkt dat een eerste financiële verkenning van de onderzochte denkrichtingen een beeld 
schetsen dat de kaders uit het rapport Samen Scholen ontoereikend zijn. Op basis van een aantal 
uitgangspunten, met name de VNG normkostenvergoeding, komen we nu op € 7,3 miljoen. Aangezien het hier 
ook investeringen in nieuwbouw en renovatie betreft achten wij het raadzaam om naast een bedrag aan 
incidentele middelen ook structurele ruimte te reserveren met ingang van het jaar 2020. Conform de (nieuwe) 
BBV moeten we dit soort investeringen namelijk activeren en afschrijven. We willen de komende jaren in 
eerste instantie gefaseerd toegroeien naar een structurele stelpost van € 300.000 (investeringsruimte € 7,3 
miljoen). Via de dekking onder het rapport Samen Scholen 2030 hebben we met ingang van het jaar 2020 
reeds de beschikking over een structurele stelpost van € 60.000. 
Daarnaast stellen wij voor om een deel van de eerder genoemde incidentele ruimte van € 1,5 miljoen te 
handhaven voor aanloopkosten (Denekamp), proceskosten en mogelijke onrendabele 
herontwikkelingen.  Gezien de meerjarige investeringsruimte die de structurele stelpost geeft denken wij in 
eerste instantie uit te kunnen met een incidenteel bedrag van € 1 miljoen. 
  
Vrijetijdseconomie 
In de begroting 2018 van de Regio Twente is een bedrag van € 1 per inwoner per jaar opgenomen voor 
vrijetijdseconomie. Hiervan kan € 0,08 worden gedekt door het structurele budget binnen de Regio voor 
onderzoek monitoring (Twente Toerisme Monitor) in te zetten. Monitoring wordt namelijk uitgevoerd door 
kennispunt oost en is onderdeel van de gevraagde extra € 1 per inwoner per jaar. Hierdoor resteert een 
aanvullende bijdrage van € 0,92 per inwoner per jaar wat voor de gemeente Dinkelland neerkomt op een 
structureel bedrag van € 24.151. Voor de jaarschijf 2018 is in de meerjarenbegroting reeds rekening gehouden 
met een aanvullende bijdrage van € 1. Voor het jaar 2018 is er dus sprake van een kleine meevaller. 
  
Opstellen bedrijventerreinvisie 
Voor het opstellen van een bedrijventerreinvisie is een incidenteel bedrag van € 15.000 nodig 
  
Initiatieven realiseren voor een goed parkeersysteem 
Voor de inhoudelijke beschrijving en toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar het programma 
Krachtige Kernen thema verplaatsen 
  
Uitvoering geven aan de Quick scan 
Voor de inhoudelijke beschrijving en toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar het programma 
Krachtige Kernen thema verplaatsen 
  
GRP en klimaatadaptie 
In 2017 zijn we gestart met het proces voor een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland-Tubbergen 
2018-2023. Hierin besteden we aandacht aan wateroverlast, waarmee inwoners geconfronteerd kunnen 
worden. De kosten voor het opstellen van het GRP 2018-2023 ten bedrage van € 50.000 worden gedekt uit de 
voorziening. In het nieuwe GRP wordt het onderdeel "Klimaatadaptatie" meegenomen. 
  
Bestuurlijk experiment jongeren bepaal de toekomst 
Op 19 september 2017 heeft de gemeenteraad van Dinkelland ingestemd met het procesplanplan bestuurlijk 
experiment “jongeren bepaal de toekomst”. De raad heeft hiermee gekozen voor het uitvoeren van een 
interactief proces met de samenleving. De raad wil door middel van een bestuurlijk experiment ondervinden 
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en in kaart brengen wat het betekent om inhoudelijke beslissingen over te laten aan de samenleving. Er is 
gekozen voor het onderwerp “jongeren van Dinkelland bepaal de toekomst van je gemeente”. De raad heeft 
aangegeven hiervoor bij de begroting 2018 een incidenteel bedrag van € 25.000 voor beschikbaar te willen 
stellen 
  
Werkkapitaal voor processen en projecten in het  landelijk gebied 
Om de economische potenties van de agrarische sector te behouden en te versterken wordt 
geëxperimenteerd. We doen dit door partijen te verbinden en commitment te verkrijgen voor inzet van 
menskracht en middelen. Hiervoor is 
€ 10.000,- nodig in de vorm van een werkkapitaal. We zetten deze middelen in voor processen en projecten.  
  
Mijn Dinkelland 2030! 
Afgelopen jaren zijn we begonnen met het proces Mijn Dinkelland 2030!. Dit was vooral een proces van 
‘gewoon doen’. Dat is ook de kracht van het proces. Het bleek onmogelijk om vooraf alle stappen en acties in 
kaart te brengen. 
  
We deden als aanjagers wat op dat moment nodig was en bepaalden dan weer de volgende stap, waardoor 
het proces organisch groeide en daardoor goed aansloot bij de belevingswereld van onze inwoners. Deze 
aanpak paste tot nu toe bij de veranderopgaven, maar die zijn inmiddels verder ontwikkeld en verdienen 
meer structuur en minder improvisatie. 
  
Inmiddels is er al veel gedaan  en bereikt, o.a.: inzet buur(t)mannen, handboek, training, foldermateriaal, film, 
uitgangspunten gemeenteraad, themakrant, bijeenkomsten maatschappelijke partners, lobby richting 
provincie, inrichting Pepperflow. Dit alles is erop gericht om zo goed mogelijk het proces te organiseren tussen 
inwoners, gemeente en maatschappelijke partners. Om het zelf organiserend vermogen van de inwoners te 
versterken en bewustwording te creëren voor de ontwikkelingen die op ons afkomen. Zodat we als 
gemeenten toekomstbestendige keuzes kunnen maken, waarbij de inwoners de hoofdrol hebben. 
  
Uitdaging 
Nu zijn we op een punt aan gekomen dat het proces van ‘gewoon doen’ meer structuur en organisatie/ en 
denkkracht nodig heeft. Het is een andere manier van werken die we nastreven en raakt de hele organisatie. 
  
We hebben de dorpen en kernen uitgedaagd om na te denken en te werken aan een leefbare toekomst. 
Buur(t)mannen en -vrouwen zijn actief aan  de slag met inwoners, om hen te inspireren om ook zelf actief aan 
de slag te gaan. En dat doen de dorpen en kernen. De een sneller dan de ander, maar dat is niet erg. Er komen 
steeds meer inhoudelijke vraagstukken aan bod, waarbij ook de gemeente betrokken is. We hebben vanaf het 
begin aangegeven dat we graag willen samenwerken met de inwoners. En dit is niet alleen de inzet van de 
buur(t)mannen en -vrouwen, het vraagt iets van de hele organisatie. We hebben een belofte gedaan, die 
kansen en verplichtingen met zich mee brengt. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En als we de aanpak niet beter 
structureren en de benodigde denkkracht op proces, creativiteit en inhoudelijke kennis opschalen, lopen we 
de volgende risico’s: 

 De voortgang in de dorpen en kernen stagneert als wij als gemeenten niet adequaat reageren op 
initiatieven uit de samenleving. Energie bij inwoners ebt weg, als ze bij wijze van spreken eerst een 
half jaar moeten wachten voordat de gemeente een keer tijd en capaciteit heeft. 

 We kunnen niet alleen varen op de betrokkenheid en inzet van medewerkers die het “erbij” doen. 
Die is heel belangrijk, maar als we als gemeenten deze processen echt willen, dan moeten we dit ook 
prioriteit geven en daar meer voor organiseren, de slagkracht vergroten. Anders dan borgen we het 
niet voor de toekomst en dan kan alles wat er tot nu toe is opgebouwd, heel snel weer worden 
afgebroken. En dat terwijl we juist een volgende fase in gaan. 

  
Wat hebben we nodig? 
Flexibiliteit, specifieke inhoudelijke kennis, projectcoördinatie en versnelling. Dit kan gecreëerd worden door 
voor de komende 3 jaar budget te reserveren voor capaciteit en competenties zowel intern als extern. In de 
meest minimale vorm zal Mijn Dorp / Mijn Dinkelland de komende 2 à 3 jaar minimaal 1 concreet project per 
kern opleveren. Een gemiddeld project loopt 6 maanden tot 1 jaar en vraagt 12 tot 16 uur per week vanuit 
diverse rollen aandacht. Het gaat onder meer om coördinatie, inhoudskennis, procesaandacht, 
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stakeholdermanagement en monitoring en evaluatie vanuit de gemeente in nauwe samenwerking met de 
inwoners. Meestal zullen we als gemeente niet aan het roer zitten maar ligt het mandaat bij de inwoners, 
maar wij hebben wel een belang om bepaalde voorzieningen gerealiseerd te zien. Wij bepalen - als het goed is 
- echter niet zelf het tempo en de prioriteiten. We willen echter vanuit onze rol als nevenheid een 
betrouwbare partner zijn en daarvoor is er capaciteit nodig. Simpelweg om de projecten te bemensen en te 
coördineren. Ook is er specifieke expertise nodig die binnen de gemeente niet voldoende of in sommige 
gevallen niet aanwezig is. Hiervoor willen we een beroep doen op externe partners die deze kennis en 
expertise inbrengt en waar mogelijk ook overdraagt aan zowel de gemeente als de kernen zodat we op 
termijn ook een kennisnetwerk  met, tussen en binnen de kernen kunnen vormen. Een soort Noaberschap bij 
het bedenken, initiëren, laten groeien en in stand houden van al deze mooie burgerinitiatieven. 
De kosten hiervan ramen wij op € 85.000 per jaar  wat voor een periode van 3 jaar uitkomt op een bedrag van 
€ 255.000. het aandeel van de gemeente Dinkelland hierin bedraagt € 144.000. 
  
Dienstverlening Noaberkracht Dinkelland – Tubbergen voor sociaal domein. 
Voor de kosten van dienstverlening Noaberkracht Dinkelland –Tubbergen wordt voorgesteld om voor 2018 
extra beschikbaar te stellen een éénmalig bedrag € 31.000,-- voor de werkzaamheden ten behoeve van het 
nieuwe inkoopmodel en een structureel bedrag van € 160.000,-- voor het uitvoeren van de taken voor het 
sociaal domein. 
  
Ter toelichting. 
Nieuw inkoopmodel maatwerkvoorzieningen nieuwe taken jeugd en Wmo 
De maatwerkvoorzieningen voor de nieuwe taken op gebied van jeugd en Wmo worden nu op regionaal 
niveau (Samen 14) ingekocht op activiteitenniveau zoals bijvoorbeeld het inkopen van een aantal dagdelen 
per week voor dagbesteding.De activiteiten zijn een middel om het resultaat te bereiken. Om nog meer te 
focussen op het te behalen  resultaat, zoals dat ook wordt vastgelegd in het zorgplan  van de cliënt, willen wij 
in samenwerking met de overige Twentse gemeenten de inkoop en aanbesteding  met ingang van 2019 
anders vorm geven. Nog meer dan voorheen zal het voor de cliënt te behalen resultaat  centraal staan. Om 
het systeem verder uit te werken is extra personele capaciteit nodig binnen Noaberkracht. In totaal is voor 
Dinkelland en Tubbergen een bedrag nodig van € 215.000,--.  Bij de begroting 2017 is door beide gemeenten 
reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 80.000,--. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 80.000,-- 
dekking gevonden binnen de bestaande budgetten.. Het restant benodigd bedrag van € 55.000,-- wordt via de 
begroting van Noaberkracht volgens de vaste verdeelsleutel in rekening gebracht  bij de beide gemeenten; 
hetgeen voor Dinkelland neerkomt op een eenmalig bedrag van € 31.000,-- en voor Tubbergen op een 
eenmalig bedrag van € 24.000,--. 
  
Uitvoering taken sociaal domein. 
Bij de begroting 2017 hebben wij aangegeven dat  de kosten voor de bedrijfsvoering hoger uitkomen als 
verwacht. Oorzaken hiervan zijn 

 De instroom is hoger  als verwacht doordat we werken met korte contracten (om in te kunnen spelen 
om wisselende inkoop). 

 De complexiteit van de casuïstiek is zwaarder  als verwacht waardoor de urenbesteding ook hoger 
uitvalt. 

 Er nog meer taken overgezet moeten worden naar het voorliggende veld. 
  
In afwachting van een uitgebreide analyse hebben wij in verband hiermee bij de begroting 2017 het budget 
voor 2017 verhoogd met € 254.000,--. Voor 2018  en volgende jaren hebben wij voorzichtigheidshalve een 
extra bedrag opgenomen van  € 150.000,--. 
Inmiddels blijkt uit de verdere analyse dat de benodigde formatie structureel nodig is. Rekening houdend met 
loon- en prijsindex betekent  dit dat voor 2018 en verder voor het Dinkellandse aandeel in de kosten een extra 
bedrag nodig is van € 160.000,-- per jaar. 
  
Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven en toegelichte voorstellen op het gebied van nieuw 
beleid / intensivering van beleid en deze te verwerken in het herzien meerjarige saldo. 
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Herzien Meerjarig Saldo 

6. Herzien meerjarig saldo 
In deze paragraaf treft u het herzien meerjarige saldo aan zoals dat ontstaat na veerwerking van alle 
voorstellen uit dit hoofdstuk die in de paragrafen hiervoor zijn vermeld en toegelicht. 
  

Herzien meerjarig saldo invest reserve 2018 2019 2020 2021 

Herzien meerjarig saldo 
raadsperspectief 2018 

               -
   

               -
   

              67               -8            212            353 

Totaal mutaties            985          -985            340            985            931            754 

Totaal specifieke mutaties 
               -
   

               -
   

          -303         -590          -671           -765 

Stelpost voor nieuw beleid 
               -
   

               -
   

           150            150            150            150 

Totaal te honoreren nieuw 
beleid 

        8.903      -8.603           -230          -238          -315           -465 

Herzien meerjarig saldo na 
specifieke mutaties 

        9.888  
      -
9.588  

              24             299             307                27  

  
Het herziene meerjarige saldo uit deze tabel leidt tot de volgende conclusies: 

 Voordelig saldo begrotingsjaar 2018 van € 24.000. Dit voordelige saldo wordt conform de bestendige 
gedragslijn gestort in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 

 Een beroep op de reserves van € 9,5 miljoen 

 Een sluitende meerjarenbegroting.  
  
De kolom “reserve” geeft aan dat we voor een aantal van de mutaties, specifieke mutaties en nieuw beleid / 
intensiveringen van beleid een beroep doen op de reserves. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk geven 
we weer wat de gevolgen hiervan zijn voor de betreffende reserves. 
  
Voorgesteld wordt in te stemmen met herziene meerjarige saldo en het voordelige saldo van de jaarschijf 
2018 ten bedrage van € 24.000 te storten in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

Reserves en Weerstandsvermogen 

7. Reserves en weerstandsvermogen 
In deze paragraaf treft u de stand van zaken van de drie belangrijkste reserves te weten de algemene reserve, 
de reserve grondexploitatie en de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Ook kijken wij in deze 
paragraaf naar het weerstandsvermogen. 
  
Algemene reserve 
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. Hiermee is de algemene reserve een belangrijke 
bron van onze gemeentelijke beschikbare weerstandscapaciteit. 
Het saldo per 1 januari 2018 van deze reserve bedraagt € 6.761.000. Rekening houdend met de onttrekking 
“dekking kapitaallasten Dorper Esch” is in het raadsperspectief rekening gehouden met € 6.421.000. 
In het raadsperspectief 2018 is besloten het een surplus van € 747.000 (in verband met de ratio 
weerstandvermogen van 1,4) over te hevelen naar de reserve incidenteel beschikbare middelen. 
De stand van de algemene reserve waar we in het verder verloop van deze paragraaf mee rekenen bedraagt € 
5.674.000. 
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Reserve grondexploitatie 
De reserve grondexploitatie treedt op als buffer voor activiteiten die verband houden met risico’s van de 
exploitatie van gronden voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Hiermee is deze reserve ook een belangrijke 
bron van onze gemeentelijke beschikbare weerstandscapaciteit. 
In de perspectief nota 2018 gingen we uit van € 2.819.000. Daarna is, bij het sluiten van de boeken over 2016, 
het saldo € 81.000 lager uitgevallen. De extra winstnemingen van het 2

e
 programmajournaal  2017 zorgen 

voor een extra dotatie van € 814.000. 
De stand van de algemene reserve grondbedrijf waar we in het verder verloop van deze paragraaf mee 
rekenen bedraagt € 3.552.000. 
  
Voorgesteld wordt in te stemmen met de stand van zaken van de algemene reserves. 
  
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 
  
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 2016, bekend zijn. Tijdens het opstellen van 
de begroting worden alle risico’s en reserveposities geactualiseerd. 
  
Beschikbare weerstandscapaciteit 
Algemene reserve                                                                               € 5.674.000 
Reserve grondexploitatie                                                                     € 3.552.000 
                                                                       Totaal                          € 9.226.000 
  
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 
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Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 = 

€     9.226.000 

 = 2,2 

Benodigde 
weerstandcapaciteit 

€     4.207.000 

  
We streven naar een ratio in de hogere regionen van de norm voldoende (1,0 ↔ 1,4). 
Tijdens het opstellen van deze begroting blijkt dus dat de “ratio weerstandsvermogen” op 1 januari 2018 op 
2,2 komt en dus boven de streefwaarde van 1,4. 
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 
•           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.. Voor de riolering, openbare 
verlichting, vastgoed en wegen en kunstwerken bestaan hiervoor programma’s.. 
  
Voorgesteld wordt in te stemmen met de beschrijving van de benodigde weerstandscapaciteit en de 
beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio blijvend vast te stellen op 1,4 wat betekent dat het surplus 
ten bedrage van € 3.336.000 kan worden overgeheveld naar de reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen.  
  
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. 
  

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€ × 1.000) Onttrekking Dotatie Saldo 

jaar 2017       

2e Programmajournaal 2016       

resultaat 2e programmajournaal 2016 32     

Vaststellen jaarstukken 2016       

Saldo 1 januari 2017   8.605   

Resultaatbestemming 2016   874   

Begroting 2017       

Aanpassen ratio naar 1,4   2.232   

Beleidsambitie stimuleringsfonds (bevorderen samenwerk. 
Inw/maatsch.inst.) 

150     

deregulering bestemmingsplannen 40     

Digitalisering huwelijksarchief 15     
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Inzetten stelpost crisismaatregelen 70     

omgevingswet: nader uit te werken plan van aanpak 70     

reductie verkeersborden in kernen Dinkelland 15     

subsidieloket: pilot voor 2 jaren 15     

Saldo jaarschijf 2017 tgv reserve incidenteel 777     

uitvoeringsplan duurzaamheid: scans, aanpassen verlichting gem.huis 75     

Perspectiefnota 2018, incl 1e programmajournaal 2017       

Bijstelling GRP 2.000     

Gelden mbt volkshuisvesting 531     

saldo raadsperspectief 2018 incl 1e programmajournaal 2017   1.963   

subsidieloket pilot voor 2 jaren -7     

raadsbesluit  juni 2017       

Zuinig op sport privatisering en erfpacht RSC 191     

2e Programmajournaal 2017       

Investeringskrediet Stadsweide 40     

saldo 2e programmajournaal   487   

Terugramen beleidsambitie stimuleringsfonds (claim 2018) -150     

Mutaties 2017 en saldo 31 december 2017 3.865  14.162  10.297  

  

jaar 2018       

Perspectiefnota 2018, incl 1e programmajournaal 2017       

subsidieloket pilot voor 2 jaren 7     

Surplus weerstandsvermogen   747   

Begroting 2018       

Agenda voor Twente 985     

Bisschopstraat incl traverse 3.600     

Openlucht zwembad Kuiperberg Ootmarsum 74     

toek. Woonbeleid 1. onderzoek 50     
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toek. Woonbeleid 3. inhuur externe adviseurs wonen en zorg 50     

toek. Woonbeleid 4. inhuur externe adviseurs jong en oud 50     

onderzoek eenrichtingsverkeer Nicolaasplein 20     

Wi-Fi bij vlinderpunten 5     

burgerinitiatieven in buurten en kernen 150     

van uitbreiding naar inbreiding 1.800     

duurzaamheid 1.600     

maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie - IHP 1.000     

opstellen bedrijventerreinvisie 15     

initiatieven realiseren voor goed parkeersysteem 20     

bestuurlijk experiment 25     

Mijn Dinkelland 2030! 144     

saldo begroting 2018   24   

Surplus weerstandsvermogen begroting 2018   3.336   

Mutaties 2018 9.595  4.107  5.488  

Saldo 31 december 2018     4.809  

  
Voorgesteld wordt in te stemmen met de stand van zaken van de reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen. 
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3. PROGRAMMA KRACHTIGE KERNEN 
Binnen het programma Krachtige Kernen draait het om versterken van de leefbaarheid en beleving in de 
kernen. Wij hebben de ambitie om kernen aantrekkelijk te houden door functies te faciliteren die deze kernen 
duurzaam leefbaar kunnen houden. We hebben dit in één term samengevat: krachtige kernen. 
In het streven naar het realiseren van krachtige kernen zijn wij slechts één van de spelers. De rol die we 
innemen hangt af van het thema en de opgave waar we voor staan. Daar waar de samenleving in staat is 
zaken zelf te organiseren zullen wij ons meer volgend opstellen als partner. We gaan geen 
verantwoordelijkheden van de samenleving overnemen, maar zijn binnen de mogelijkheden die we hebben 
graag bereid een stimulerende en faciliterende rol te vervullen. 
We pakken deze rol proactief aan de voorkant van processen op. We wenden onze positie en kennis in de vele 
netwerken aan om belanghebbenden en betrokkenen aan elkaar te koppelen en tot inspirerende en 
innovatieve producten, (bedrijfs)concepten en plannen te brengen die de samenleving op de lange termijn 
vooruit helpen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de mensen in het gebied zoveel mogelijk zelf of in groepen 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen om plannen tot uitvoering te brengen. 
Het programma Krachtige Kernen kent drie thema’s die hierop inspelen: 

 Wonen en Vastgoed 

 Mobiliteit en Bestendigheid 

 Maatschappelijke Voorzieningen 
  
 

Thema Wonen en Vastgoed 

Op het gebied van wonen en vastgoed plaatsen wij de demografische ontwikkeling van de kernen centraal. 
Afhankelijk van de behoefte van onze inwoners voorzien wij in woningbouwplannen of herontwikkelen wij 
vastgoedlocaties.  
Zie ook de website: Wonen in Dinkelland. 
  
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende ideaaldoelen na: 

 Herontwikkelen 

 Huisvesten 
  
 

Toelichting 

Herontwikkelen 
 

Bij herontwikkelen kijken we zowel naar de plek als ook naar de opgaven die eraan gerelateerd zijn, 
bijvoorbeeld herinvulling van leegstand vastgoed, afstoten van gemeentelijk vastgoed dat geen functie meer 
heeft of de integrale herontwikkeling van een gebied. Participatie van belanghebbenden en marktpartijen is in 
elk geval belangrijk. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Afstoten gemeentelijk vastgoed  
Vastgoed dat in eigendom is van de gemeente, maar zijn functie verloren heeft, willen we afstoten. Het heeft 
de voorkeur om panden rechtstreeks aan een nieuwe eigenaar te verkopen. De resterende verkooplocaties 
betreffen ’t Klooster Ootmarsum, (voormalig) Groenbouw Denekamp, (voormalig) Boerderij Aveskamp 
Denekamp, Walstraat 2 Ootmarsum, ’n Emter Ootmarsum. 
 

 

- Centrumplan Weerselo (Gebiedsontwikkeling 3.0)  
In 2016 zijn de basisdocumenten “ontwikkelingsvisie” en het “handelingskader” voor de centrumontwikkeling 
van Weerselo vastgesteld. In 2017 zal de invulling en realisatie van projecten die passen in deze 
basisdocumenten aan bod komen. Voor het centrumplan Weerselo is gekozen voor een proces waarbij wij 
dichter bij de samenleving willen staan, samen met de inwoners willen bouwen aan vertrouwen en samen 

http://www.wonenindinkelland.nl/
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invulling willen geven aan de kansen. Op basis van een kansenkaart zijn wij overgegaan tot invulling van het 
centrumgebied. De komende twee jaar vinden een inhaalslag en een publieke investering plaats, die moeten 
leiden tot succesfactoren voor verdere vernieuwing: draagvlak bij inwoners en vertrouwen van investeerders, 
een stevig raamwerk van kwalitatief hoogwaardige en passende openbare ruimte en een juridisch-
planologisch kader dat ruimte geeft. Ruimte voor investeerders van binnen en buiten Weerselo en ruimte 
voor Weerselo-ers zelf om te werken aan een vernieuwd centrum van Weerselo. Meer informatie is te vinden 
op de internetpagina https://mijnweerselo.nl/. 
In 2018 willen we de realisatie van de herinrichting van de openbare ruimte, m.u.v het tracé van de huidige 
provinciale weg afronden. De mogelijkheid daartoe is mede afhankelijk van de herontwikkeling van het 
voormalige gemeentehuis en de mogelijke plannen voor de ontwikkelingshoek op en nabij de locatie van de 
voormalige bibliotheek. We verwachten dat de herontwikkeling van het gemeentehuis en de mogelijke 
plannen voor de ontwikkelingshoek nog de nodige begeleiding vragen. Eveneens wordt er rekening mee 
gehouden dat deze ontwikkelingen leiden tot vrijkomende locaties elders in het dorp. 
 

 

- Herontwikkelen Commanderie terrein  
Zodra de bestemmingsplannen rondom de Commanderie en de voormalige gemeentewerf Ootmarsum zijn 
vastgesteld, gaan we beginnen met de uitgifte van de bouwkavels. 
 

 

- Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum  
Door het besluit van de raad op 19 april 2016 met het daarbij beschikbaar gestelde verbouwingskrediet voor 
het klooster, is de weg vrijgemaakt om het klooster verkoop gereed te maken. 
De onderhandelingen over de verkoop van het klooster zijn in 2017 gestart. Het verkoopproces zal naar alle 
waarschijnlijkheid in 2018  worden afgerond. 
 

 

- Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave  
De veranderende demografie zorgt voor nieuwe kwalitatieve opgaven in de woningmarkt. Op korte termijn 
blijft de huidige opgave in stand: reguliere grondgebonden eengezinswoningen (vrijstaand, tweekappers en 
rijenwoningen). Na verloop van tijd zal de opgave van reguliere grondgebonden woningen dalen. In de 
periode na 2020 is het gerechtvaardigd te verwachten dat het punt ontstaat dat steeds minder extra 
grondgebonden woningen nodig zijn. De groeiende doelgroep senioren die steeds vaker kiest voor een 
nultredenwoning laat voldoende grondgebonden woningen achter voor jongeren. Voornamelijk op de locaties 
nabij het centrum van de kernen. 
De vergrijzingsgolf zien we ook terug in de opgave naar eigendom. De groeiende doelgroep senioren geeft 
naar verwachting steeds vaker de voorkeur aan een onderhoudsvrije woning en kiest er daarom steeds vaker 
voor om de (grondgebonden) koopwoning te verkopen en te verhuizen naar een huurwoning. Doordat hun 
koopwoning vaak al is afbetaald en overwaarde is gerealiseerd, komt er relatief veel vermogen vrij. Huren in 
de vrijesector wordt daarmee ook een mogelijkheid. Naast een opgave voor koop ontstaat er dus ook een 
opgave voor huur. Langzamerhand neemt de opgave voor extra koopwoningen af. 
De hoofdopgave voor alle kernen moet zijn om binnen de bebouwde kom locaties te herontwikkelen tot 
woningbouwgebieden. Wanneer middels inbreiding niet aan de lokale behoefte kan worden voldaan kan 
uitbreiding ook worden overwogen. We moeten inzetten op maatwerk, afgestemd op de behoefte van 
doelgroepen en locatie-specifieke eigenschappen. Inbreiding vergt financiële armslag van de gemeente omdat 
er vaak sprake is van bestaand vastgoed, minder courante plangebieden en/of betrokkenheid van 
verschillende eigenaren. 
Op basis van de huidige inzichten wij willen ons met ingang van 2018 richten op de hierna volgende opgaven. 
Daarbij wordt opgemerkt dat afhankelijk van de concrete situatie bepaald moet worden welke aanpak 
benodigd is.  

 Maatschappelijk vastgoed dat zijn functie heeft verloren of incourant vastgoed waar weinig vraag 
naar is amoveren en herontwikkelen tot woongebied (veelal in combinatie met de opgaven die 
voortvloeien uit Mijn Dinkelland 2030!); 

 Vastgoed dat behoudenswaardig is kunnen transformeren tot woonlocatie. 

 Binnenstedelijke ruilverkaveling stimuleren waarbij twee of meerdere locaties worden opgeknapt. 
Bijdrage bestaat uit compensatie van waardevermindering van vastgoed. 

 Mogelijkheden voor het verplaatsen van binnenstedelijk bedrijfslocaties naar bedrijfsterreinen 
stimuleren en vrijkomende locaties herontwikkelen. 

 Overige gronden in eigendom van de gemeente herontwikkelen tot strategische 

https://mijnweerselo.nl/
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woningbouwlocaties, waarbij we de behoefte voor de lange termijn borgen. 

 Bijdrage kunnen leveren aan kernvernieuwing door te investeren in de opwaardering/herinrichting 
van centrumlocaties of beeldbepalende plekken in de bebouwde kom, waarbij eveneens sprake is 
van een inbreidingslocatie als onderdeel van het plan. 

 Prijsvragen/aanbestedingen organiseren voor de herontwikkelingen van locaties waarbij we 
kwalitatieve eisen stellen aan de herinvulling (zoals het bedienen van specifieke doelgroepen, 
levensloopbestendige woningen of een bijzondere stedenbouwkundige kwaliteit willen nastreven). 

 Aangezien wij naast de opgaven waar wij als gemeente zelf de regie kunnen voeren ook afhankelijk zijn van 
private ontwikkelingen, willen wij beschikken over mogelijkheden om deze initiatieven daadkrachtig te 
kunnen ondersteunen.  

 Bijdrage in sloopkosten of bodemsanering of andere locatiespecifieke belemmeringen c.q. een 
bijdrage in plannen die een hogere ruimtelijke kwaliteit nastreven; 

 Bijdrage aan herontwikkeling van locaties met een onrendabele top; 

 Budget voor marktonderzoeken, taxaties, adviezen op het gebied van aankoop, verkoop, exploitatie 
en haalbaarheidsonderzoeken. 

 Bijdrage aan het uitkopen van grondeigenaren die niet willen participeren in de herontwikkeling. 

 Premie in het vooruitzicht kunnen stellen voor ontwikkelingen die op de lange termijn inspelen op de 
behoefte, maar op korte termijn niet het maximale rendement voor de ontwikkelaar bieden. 

 
  

Toelichting 

Huisvesten 
 

Elke kern heeft maatwerk nodig als het gaat om de woonbehoefte. We gaan inzetten op strategische 
locatiekeuzes (inbreiding/uitbreiding, demografie jongeren/senioren, particulier/gemeentelijk). Wij gaan ons 
oriënteren op onze rol en afhankelijk van de omstandigheden in de kernen gaan wij ons enerzijds proactief 
opstellen en anderzijds de markt aan zet laten. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties  
Binnen de regionale bestuursafspraken over woningbouwaantallen en de vastgestelde woonvisie, richt onze 
aandacht zich op bestemmingsplanprocedures voor nieuwe woningbouwlocaties. De doelstelling is dat er in 
elke kern voldoende aanbod is. De programmering stemmen wij af op de lokale behoefte. Bij deze opgave 
werken wij (vaak) samen met particuliere initiatiefnemers. In het kader van de woonvisie wordt iedere twee 
jaar de programmering verantwoord en geactualiseerd in een tweejaarlijkse uitvoeringsnota Woningbouw. 
Ook wordt er een kwaliteitskader gebruikt om te beoordelen of bouwplannen van ontwikkelaars goed 
aansluiten op de vraag van de markt. 
 

 

- Continuering startersleningen  
Voor starters op de woningmarkt blijven wij de starterslening inzetten. De starterslening biedt op een 
verantwoorde manier nét dat beetje extra geld om een woning te kopen. De starterslening overbrugt het 
verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank. 
Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek moet 
sindsdien tenminste periodiek worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Voor 
de Starterslening is tot 31 december 2016 een uitzondering gemaakt. Een Starterslening die na 31 december 
2016 passeert, valt onder de gewijzigde voorwaarden. Het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) 
informeert aanvragers hierover. Voor de gemeente verandert er niets, omdat de procedure voor het in 
behandeling nemen van aanvragen gelijk blijft. Wel is  de gemeentelijke verordening herzien, zodanig dat 
deze aansluit bij de fiscale regels. 
  
 

 

- Het opstarten van de blijverslening  
Met de blijverslening kunnen bewoners hun woning levensloopbestendig maken, waardoor ze zo lang 
mogelijk van hun eigen woning kunnen genieten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of 
badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Wij willen deze lening in 2018 
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introduceren. We zullen uitwerken in welke vorm en voor welke doelgroepen wij deze lening beschikbaar 
zullen stellen. Daarbij zullen wij onderzoeken in welke vorm de blijverslening aansluit bij een specifieke 
behoefte, zodat er sprake is van een effectief middel om de woningmarkt te stimuleren en mensen te laten 
investeren in het moderniseren van hun woning. 
 

 

- Implementatie Omgevingswet  
Wij gaan verder met de ingezette trend van maatwerk en willen maximaal gebruik maken van de ruimte die 
de Omgevingswet biedt. Dat betekent dat het eigenaarschap verschuift: we doen het nog meer samen, denk 
bijvoorbeeld aan de werkwijze in Mijn Dinkelland 2030!. Ook de wijze van kaderstelling en het daarmee 
werken verandert: kaders worden, in samenhang en vanuit wat bestuur en samenleving minimaal willen 
beschermen, opgesteld. In het werken met deze kaders gaan we uit van “ja, mits” en zitten we in een 
vroegtijdig stadium aan tafel met initiatiefnemers om de kaders samen in te vullen. 
Al met al gaat het hier om een grote meerjarige veranderopgave. Dit soort opgaven vragen om een heldere 
visie en kosten tijd. 
 

 

- Stimuleren van burgerbetrokkenheid bij de leefomgeving  
Binnen het werkveld van Openbare Ruimte willen we de betrokkenheid van de burger bij hun (openbare) 
omgeving vergroten en hen daarbij mogelijkheden bieden om daarin activiteiten over te nemen en/of uit te 
voeren. Binnen de organisatie worden Contactpersonen Openbare Ruimte (COR) aangewezen die dit gaan 
begeleiden. Deze ambitie sluit ook aan bij Mijn Dinkelland 2030! Wij willen de bewustwording en het 
langetermijndenken van de inwoners stimuleren. Hen inspireren om samen met elkaar keuzes te maken en te 
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. 
  
 

  

Thema Mobiliteit en Bestendigheid 

Binnen dit thema zetten we in op behoud van volhoudbare structuren. Deze hebben betrekking op alle 
onderdelen van dit thema: bestendigen, stromen en verplaatsen. 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 verkeers-veilig 
gedrag van weggebruikers zelf. Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in mobiliteit en 
verkeersveiligheid. Wat we bereikt hebben, willen we graag in stand houden en waar mogelijk 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. 
We hebben de ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid. De focus wordt 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. We gaan verder met 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. 
  
Wat willen we bereiken? 
We streven voor de komende periode de volgende drie ideaaldoelen na: 

 Zorgen voor het bewuster omgaan met energie (bestendigen) 

 Zorgen voor het bewuster omgaan met de afval- en waterstromen (stromen) 

 Zorgen voor een beter en veiliger verkeerssysteem (verplaatsen) 
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Toelichting 

Bestendigen 
 

In de afgelopen periode zijn diverse initiatieven vanuit de samenleving ondernomen op het gebied van 
duurzaamheid. Het welslagen van dergelijke maatschappelijke initiatieven is in belangrijke mate afhankelijk 
van de drie criteria ‘gemak, gewin en genot’. Onze rol sluit aan bij deze criteria. Onze rol zal veelal bestaan uit 
regisseren, faciliteren en verbinden. Daarnaast zien we voor onszelf een rol waar het gaat om voorlichten, 
stimuleren, het verminderen van formele belemmeringen en verwijzen naar subsidiemogelijkheden. Waar 
mogelijk gaan wij zelf het goede voorbeeld geven en/of ons aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. 
De verbindingen die we binnen de context van duurzaamheid maken leveren een meerwaarde voor de 
samenleving.  

Wat doen we daarvoor? 

  
- Duurzaamheid en energie-transitie  
Ambities Energietransitie 
Energietransitie gaat over het beleid van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame 
energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel 
fossiele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind, en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo 
veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te 
komen. Energietransitie omvat ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 en 
elektrisch vervoer. Met het vaststellen van het Ambitiedocument Energietransitie in de gemeenteraad in het 
vierde kwartaal van 2017 verbinden we ons aan twee concrete doelen: 

 20% duurzame energieopwekking in 2023; 

 Energieneutraal in 2050. 
Voor een adequate uitvoering van de energietransitie werken we intensief en structureel  samen met de 
Noordoost-Twente gemeenten. Verder sluiten we vanuit Noordoost-Twente aan en werken we in regionaal 
verband samen met 13 gemeenten aan de Twentse Energie Strategie (TES). Hiernaast wordt samengewerkt 
met onder andere partners als Twence en Cogas.  Maar nog veel belangrijker is dat wij vooral partnerships 
aangaan met onze lokale samenleving(en), maatschappelijke organisaties en overige direct betrokken 
stakeholders. 
Voor het bereiken van onze doelen volgen we vooralsnog de volgende processporen. 

1. Werken aan maatschappelijk draagvlak: duurzame energievormen kunnen voor NOT-gemeenten 
alleen succesvol zijn als zij gedragen worden door groepen in de samenleving. 

2. Werken aan politiek/bestuurlijk draagvlak: uiteindelijk zal besluitvorming rond duurzame 
energievormen plaats moeten vinden in de verschillende gemeenteraden van de NOT-gemeenten en 
bovendien moet de besluitvorming worden ondersteund door provinciaal beleid. 

3. Inhoudelijke verdieping: planologisch moet worden verkend welke gebieden binnen de gemeenten 
het meest geschikt zijn voor de verschillende mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. 

4. Quick wins door deelname aan projecten. 
In het ambitiedocument  zijn de doelen voor de opgave en de aanpak kort en bondig verwoord. Het 
ambitiedocument  is vooral strategisch en richtinggevend van aard; het zet een stip op de horizon. 
Om  maximaal te kunnen inspelen op de kracht en inbreng van alle stakeholders, onze visie op lokale 
participatie en de snelle ontwikkeling van technieken en inzichten hierover  hebben we (nog) geen concreet 
uitvoeringsplan ontwikkeld. Dit zal een organisch proces worden.  Energietransitie maakt onderdeel uit van 
onze totale duurzaamheidsopgave. 
Behalve de bijdrage van de samenleving en stakeholders aan de energietransitie en een daadkrachtige 
ondersteuning van ons aan deze inspanningen, zullen we zelf ook de regie gaan voeren over een aantal 
ontwikkelingen. Het energiebeheer van ons vastgoed en de publieke ruimte maar ook de realisatie 
van  zonnevelden zijn mogelijke opties. 
Ondanks het ontbreken van een concreet uitvoeringsprogramma is het noodzakelijk om op basis van de 
geschetste ambitie  financiële middelen te programmeren (ambitiefinanciering) . Het betreft een eerste 
prognose van incidentele middelen, die op basis van concreet te formuleren projecten en processen  nader 
toegekend moeten worden. De onderlinge uitwisselbaarheid van financiële middelen tussen genoemde 
categorieën is noodzakelijk om adequaat te kunnen inspelen op kansen die zich voordoen 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolencentrale
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- Initiatieven voor energiebesparing  
Energieloket 
Op basis van de Overijsselse aanpak 2.1 2016-2020 wordt een vervolg gegeven aan het Energieloket, met als 
doel de inwoners te blijven informeren over het verduurzamen van hun woningen. 
Duurzaam (t)huis Twente 
Als aanvulling op de Overijsselse aanpak 2.1 is met een bijdrage vanuit de VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten) Ondersteunings-structuur een aanvullend programma opgezet om de gemeentelijke 
woningvoorraad in Twente verder te verduurzamen. Daarvoor worden wooncoaches ingezet. 
 

  

Toelichting 

Stromen 
 

Afval 
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. 
Water 
Ons gebied is een uniek samenspel van een watersysteem en -keten. Hier gaan wij zorgvuldig mee om. Wij 
werken aan het robuust maken van het watersysteem en doen dit onder andere door een proces van 
bewustwording bij de inwoners op gang te brengen met inzet van het waterloket. Wij zorgen ervoor dat het 
Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland-Tubbergen actueel blijft. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Initiatieven voor een reductie van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem  
Afvalbeleidsplan 
We continueren het in gang gezette afvalbeleid. Op basis van de grondstoffenmonitor 2016 is gebleken dat de 
landelijke doelstelling om in 2020 te komen tot een scheidingspercentage van 75% nu al is gehaald. Om 
de meest recente streefwaarde van VANG (Van Afval Naar Grondstof), een scheidingspercentage van 90 % in 
2025, te halen worden verdere voorstellen ontwikkeld in 2018. Eventuele bijstellingen van het 
inzamelsysteem kunnen dan op 1 januari 2019 of later geëffectueerd worden. De implementatiekosten 
hiervoor worden gedekt uit de Reserve Afval. Ook eventuele effecten van wijzigingen in het inzamelsysteem 
op de tarieven worden dan zichtbaar gemaakt. 
Zie ook: www.vang-hha.nl 
Naar een Afval-loos Twente 
Het door de Regio Twente geïnitieerde project “naar een afval-loos Twente” wordt gecontinueerd. Wij blijven 
hieraan meedoen omdat dit project aansluit bij de gemeentelijke doelstelling om het restafval te 
verminderen. Deze inspanning vergt geen extra financiële middelen. 
 

 

- Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem  
Gemeentelijk Rioleringsplan 
In 2017 zijn we gestart met het proces voor een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland-Tubbergen 
2018-2023. Hierin besteden we aandacht aan wateroverlast, waarmee inwoners geconfronteerd kunnen 
worden. De kosten voor het opstellen van het GRP 2018-2023 worden gedekt uit de voorziening. In het 
nieuwe GRP wordt het onderdeel "Klimaatadaptatie" meegenomen. 
  
Project Omvang en Onderhoud watersysteem 
Een ontwikkeling die aandacht vraagt is het programma ‘Omvang en onderhoud watersysteem’ van het 
Waterschap Vechtstromen. Dat programma gaat uit van het overdragen van beheer en onderhoud van 
watergangen van lagere orde naar aanliggende eigenaren, en daarmee mogelijk de gemeente. Een eerste 
aanzet wijst uit dat ruim 20 km aan watergangen en duikers voor overdracht naar onze gemeente in 
aanmerking komt. Dit zijn veelal grotere watervoerende sloten die geografisch verspreid liggen. In 2017 is 
besloten in hoeverre we hieraan gaan meewerken en tegen welke voorwaarden. De daadwerkelijke 
overdracht  leidt vanaf 2018 tot een verhoging van het budget voor onderhoud aan sloten en duikers.  
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Toelichting 

Verplaatsen 
 

We streven naar goede bereikbaarheid voor onze kernen. We willen deze bereikbaarheid in goede balans 
brengen met leefbaarheid en veiligheid. Goede wegverbindingen zijn belangrijk, zowel voor het auto- als 
fietsverkeer en het openbaar vervoer. 
Onze openbare ruimte moet veilig en doelmatig zijn. De weginfrastructuur moet ‘Duurzaam Veilig’ zijn. We 
toetsen dit aan gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen. Er gebeuren nog teveel ongevallen met ernstige 
verkeersslachtoffers. Door maatregelen op het gebied van zowel de infrastructuur als het verkeersgedrag 
willen we een substantiële daling van het aantal ernstige verkeersslachtoffers realiseren. 
Speciale aandacht is er voor kwetsbare weggebruikers. Zij moeten veilig en zelfstandig hun weg kunnen 
vinden in het verkeer. Daarvoor zijn soms extra voorzieningen nodig. Voor fietsers is er extra aandacht binnen 
het kader van de ‘Beleidsimpuls Fietsverkeer’ en door de uitvoering van maatregelen waarbij de fietsers 
centraal staan. In de ‘Beleidsimpuls’ wordt het kader voor een veilig fietsbeleid geschetst en met 
infrastructurele maatregelen en gedragsmaatregelen wordt uitvoering aan het beleid aangegeven. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Bisschopstraat  
In het voorjaar van 2017 heeft de provincie na uitvoerig politiek beraad besloten het eerder genomen besluit 
tot aanleg van de rondweg Weerselo in stand te laten en de voorbereidingen weer op te pakken. 
Overeenkomstig de in 2007 met de provincie gesloten overeenkomst komt de traverse van de provinciale weg 
door Weerselo in eigendom en beheer van de gemeente. Daarbij geldt de verplichting dat de gemeente 
overgaat tot volledige herinrichting van de traverse.  De planvorming voor de herinrichting willen we samen 
met de Weerselose gemeenschap oppakken naar analogie van en in het verlengde van het centrumplan. De 
feitelijke herinrichting kan gestart worden nadat de rondweg gereed is. 
Wel willen we ons nu beraden op de mogelijkheden om de oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid 
middels zg. no-regret maatregelen te verbeteren voor de periode totdat de aanleg van de rondweg een feit is. 
Een deel van de traverse maakt onderdeel uit van het centrumplan en de herinrichting kan daaruit worden 
gefinancierd. Voor de herinrichting van de overige delen van de weg zijn geen middelen 
gereserveerd. De realisatie van de weg zal een paar jaar vergen, reden om nu reeds te reserveren voor 
de  herinrichting.  
 

 

- Herinrichting Denekamperstraat tussen rotonde en de Molenstraat  
In de Toekomstvisie Ootmarsum (2005) is de wenselijkheid van het versterken van de verbinding van het 
historisch centrum met De Meierij benoemd. Tevens is er de technische noodzaak binnen afzienbare tijd om 
de riolering in de Denekamperstraat te vervangen. Dit project is opgenomen in de lijst van de majeure 
projecten. Aansluitend ligt er het vraagstuk om de kruising van Marktstraat en Molenstraat anders in te 
richten. Vanwege deze drie aspecten richten we de Marktstraat-Denekamperstraat in zijn geheel opnieuw in. 
Daarbij verbeteren we ook de entree van Ootmarsum en richten we het parkeerterrein op de hoek van 
Oostwal en Marktstraat anders in. Dekking is bij vaststelling van het raadsperspectief 2017 reeds voorzien. 
 

 

- Initiatieven realiseren om de verkeersveiligheid te verbeteren  
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan  
De actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) tot een breed Gemeentelijk Verkeer -en 
Vervoerplan voor Dinkelland en Tubbergen was voorzien in 2018-2019. We hebben het voornemen om al in 
het voorjaar van 2018 een bijgesteld GVVP aan u voor te leggen, waarbij we de intentie hebben om een 
beknopt basisplan op te stellen zonder de van eerdere GVVP's bekende "houdbaarheidstermijn" (b.v. het 
huidige GVVP 2010-2020). In het basisplan GVVP staan de belangrijkste uitgangspunten voor het 
mobiliteitsbeleid voor de komende jaren, maar het is de bedoeling om het GVVP veel frequenter te 
actualiseren en bij te stellen. Dat wordt steeds noodzakelijker omdat de ontwikkelingen snel gaan en een star 
GVVP met een looptijd van 10 jaar past daar niet meer in. Het GVVP  geeft richting aan het beleid inzake 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid (voor wat betreft het algemene 
mobiliteitsbeleid, niet-zijnde het beleid aangaande het gemeentelijk voertuigenpark). 
Educatie 



 

 

46 
18/10/2017 Pagina 46 van 124 

 

Naast een veilige weginrichting is goed en veilig verkeersgedrag essentieel. We beïnvloeden het 
verkeersgedrag door een programma van permanente verkeerseducatie te bieden (het programma ‘Educatie 
en Communicatie’ met cursussen en opleidingen voor jong en oud) en door voorlichting (bijvoorbeeld door 
mee te doen aan de landelijke VVN(Veilig Verkeer Nederland)-campagnes). 
Verkeersonveilige trajecten en kruisingen 
In 2016 is de QuickScan van de meest verkeersonveilige trajecten en kruisingen uitgevoerd. De gemeenteraad 
heeft medio 2017 besloten om maatregelen uit te voeren op de Bornsestraat, de Haarweg en de kruising 
Nijenkampsweg-Lomanskampweg. Ook wordt overleg gevoerd met de provincie Overijssel over onveilige 
locaties op provinciale wegen. De uitvoering vindt in 2018 plaats nadat het voorbereidingstraject in 2017 is 
doorlopen. 
Beleidsimpuls Fietsverkeer – maatregelen voor fietsers 
Over het onderzoek ‘Beleidsimpuls Fietsverkeer’ is in 2017 een besluit genomen. In het kader van de 
QuickScan voor onveilige wegen en kruisingen worden al maatregelen genomen ten aanzien van de 
infrastructurele aandachtspunten. Uit de beleidsimpuls, die speciaal is gericht op fietsers, komen met name 
algemene en preventieve maatregelen naar voren die betrekking hebben op het wegontwerp en de inrichting 
van de weg. Hiervoor zijn geen directe separate investeringen nodig, maar wordt meegelift bij lopende 
projecten en groot onderhoud. 
De provincie Overijssel heeft een Koersdocument Fiets vastgesteld en zet daarmee ook in op allerlei 
maatregelen om het fietsen te stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Gemeentelijke maatregelen 
die bijdragen aan de doelstellingen van het Koersdocument kunnen eventueel voor een financiële bijdrage in 
aanmerking komen. De concrete maatregelen zijn in 2017 bepaald aan de hand van voorstellen uit de 
‘Beleidsimpuls fietsverkeer’ en de QuickScan van wegen en kruisingen. In 2018 onderzoeken we of toeristisch-
recreatieve projecten of andere projecten kunnen profiteren van het uitvoeringsprogramma van het 
provinciale Koersdocument Fiets. 
Aanpassen verkeersvoorzieningen (Duurzaam Veilig-maatregelen) 
De inrichting van wegen en straten moet op een Duurzaam Veilige wijze plaatsvinden en de 
verkeersmaatregelen op straat moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen of aanbevelingen. Omdat er nog 
steeds verkeersmaatregelen zijn die niet voldoen aan de richtlijnen/aanbevelingen, moeten wij hierop een 
extra inspanning zetten. De wenselijkheid vloeit onder meer voort uit de "Quickscan wegen en kruisingen" en 
de nota "Veilig fietsen in Dinkelland en Tubbergen" waarover in 2017 besluiten zijn genomen. Daaruit is 
gebleken dat het belangrijk is dat verkeersvoorzieningen herkenbaar zijn, een zekere mate van uniformiteit 
uitstralen, en daarmee duidelijkheid geven over het gewenste verkeersgedrag. De verkeersveiligheid wordt 
verbeterd en het is een goede preventieve maatregel. Verkeersvoorzieningen die wijziging behoeven, zijn 
onder meer inritten/inritconstructies en voorrangssituaties. 
 

 

- Initiatieven realiseren voor een goed parkeersysteem  
Een goede parkeervoorziening is belangrijk voor het economisch functioneren en draagt bij aan de krachtige 
kernen. In 2018 worden in de kernen Denekamp en Ootmarsum parkeermetingen uitgevoerd 
(bezettingsgraad en parkeermotief). Het resultaat hiervan dient als input voor een aanpassing/actualisatie van 
het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan of voor eventuele bijstelling van het parkeersysteem. 
 

 

- Initiatieven voor het verbeteren van de bereikbaarheid / doorstroming  
De belangrijkste infrastructurele projecten zijn de realisatie van de rondweg Weerselo en de tweede fase van 
de Dusinksweg bij Ootmarsum. Bij grote projecten lichten wij beide toe. 
Dusinksweg tweede fase 
We zijn in 2016 gestart met de Dusinksweg tweede fase, waarbij de rijbaan wordt verbreed en een fietspad 
wordt gerealiseerd ter plaatse van de huidige weg. De grondverwerving heeft meer tijd gevergd dan 
oorspronkelijk was gepland, waardoor het ontwerp-bestemmingsplan niet eerder dan in het derde kwartaal 
van 2017 ter inzage gelegd kon worden. De start van de civieltechnische uitvoering verschuift daardoor ook 
en wel naar het eerste kwartaal van 2018. Tegelijk met de civieltechnische uitvoering wordt ook het 
landschapsplan uitgevoerd, bestaande uit nieuwe groenstructuren en de versterking van bestaande 
groenstructuren. Ook zijn er gedeelten van de Dusinksweg waar juist meer openheid wordt nagestreefd. De 
kosten van de realisatie van de Dusinksweg fase II zijn voorzien in de begroting onder de majeure 
projecten. Daarin zijn de kosten van een gewijzigde aansluiting op de provinciale weg inbegrepen. Die 
aansluiting op de Denekamperstraat wordt iets in westelijke richting ‘verschoven’ ten opzichte van de huidige 
situatie. 
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Rondweg Weerselo 
In nauwe samenwerking met de provincie Overijssel hebben we stappen gezet, met als uitkomst dat de 
provincie heeft herbevestigd de rondweg Weerselo aan te leggen. Het ontwerp wordt het eerste kwartaal van 
2018 opgeleverd (dit zijn de werkzaamheden die door de provincie worden uitgevoerd). Hierna schept de 
gemeente Dinkelland het ruimtelijk kader. De daadwerkelijke aanleg kan op z'n vroegst in het derde kwartaal 
van 2019 starten, mits er geen juridische procedures gevoerd hoeven te worden. Voor de aanleg van de 
rondweg is de provincie Overijssel projectverantwoordelijke en de gemeente Dinkelland is dat voor de 
ruimtelijke procedure en de aanleg van twee fietstunnels en de landbouwroute. 
Onderzoek naar draagvlak en behoefte eenrichtingsverkeer over het Nicolaasplein in Denekamp 
"De raad wil inzicht verkrijgen in draagvlak, behoefte en mogelijkheden van instelling van eenrichtingsverkeer 
over het Nicolaasplein in Denekamp, in de richting Oldenzaalsestraat-Eurowerft.  Een onderzoek met 
raadpleging van de inwoners en ondernemers van Denekamp en met gebruikmaking van externe 
deskundigheid en ervaringen elders". Om een onderzoeksopdracht te kunnen uitvoeren, is een duidelijkere 
opdrachtformulering van de raad nodig. Een eventueel hieruit voortvloeiende opdracht valt onder de 
doelstelling 'bereikbaarheid/doorstroming'. 
 

  

Thema Maatschappelijke Voorzieningen 

Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol voor 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 
 

Toelichting 

Samenbrengen en Ontwikkelen 
 

Mensen en functies beter samenbrengen en gerichter faciliteren bij ontwikkelingen. Wij zien 
gebiedsvertegenwoordigers als onmisbare partners, waarmee wij maatschappelijke effecten in de 
samenleving willen bereiken. Kernraden nemen daarbinnen een positie in, maar daarnaast willen wij ook 
zeker in overleg met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen, zoals sporters, senioren en jongeren om 
de overheidsparticipatie te maximaliseren. Ook zijn wij in gesprek met de bibliotheek en het muziekonderwijs 
over hoe hun prestaties bijdragen aan de maatschappelijke effecten die we willen bereiken. Wij willen 
aansluiten bij de kracht en de initiatieven uit de samenleving. Lokale kracht is het vertrekpunt en aan de hand 
daarvan bepalen wij onze eigen rol. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Samenlevingsprocessen, participatie en leefbaarheid (Mijn Dinkelland 2030!)  
Wij zijn met de samenleving de uitdaging aangegaan om een visie te ontwikkelen voor de toekomst van elke 
kern. Daarbij benutten we de sterke punten en identiteit van elke kern (DNA) en hebben we aandacht voor 
bestuurskracht en het besef dat er op korte termijn veranderingen noodzakelijk zijn om de bestaande 
kwaliteit van leefbaarheid te behouden. In 2018 geven wij verder uitvoering aan dit proces in samenwerking 
met de kernen. Het is niet een proces van alleen de gemeente, maar juist van de kern zelf waarbij wij graag 
een partner zijn. Wij gaan dus niet op de stoel zitten en komen niet met een vooropgezet plan. Wij gaan juist 
graag met de kern samenwerken, wat kunnen zij zelf en hoe kunnen wij hen daarbij helpen? Daarbij gaat het 
om uiteenlopende thema's, die voor de kernen van belang zijn. Van fysieke voorzieningen tot thema 's in het 
sociale domein. Dit proces van samen nadenken en keuzes maken is de kern van Mijn Dinkelland 2030!. 
  
https://youtu.be/W0u4vzoCjSM 
 

 

- Subsidieloket  
Het is essentieel om binnen de gemeentegrenzen een florerend verenigingsleven te hebben, immers is dat de 
randvoorwaarde om de samenleving aan zet te houden. Hiervoor zijn alternatieve geldstromen, die vaak ook 
slechts door anderen dan de gemeente kunnen worden aangevraagd, dus meer van belang. Om deze 

https://youtu.be/W0u4vzoCjSM
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verenigingen, stichtingen en instellingen op eenvoudige wijze inzicht te geven in subsidie- en fiscale 
stimuleringsmaatregelen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau (de alternatieve geldstromen) 
bieden we vanuit onze faciliterende rol een subsidieloket aan. Hiervoor is in 2017 een pilot gestart voor de 
duur van 2 jaar. Deze pilot eindt in 2018. Daarna zal worden geëvalueerd in hoeverre deze een structureel 
karakter krijgt. 
 

 

- Uitvoering scenario onderwijshuisvesting Denekamp  
Een eerste financiële verkenning van de onderzochte denkrichtingen schetsen een beeld dat de financiële 
kaders (vanaf 2020) uit het rapport Samen Scholen 2030 ontoereikend zijn. In 2018 vindt verdere uitwerking 
plaats van de denkrichtingen. We houden voor 2018 rekening met voorbereidingskosten. 
 

  

Toelichting 

Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen 
 

Een nieuw perspectief op leefbaarheid brengt met zich mee dat voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn, 
zowel fysiek, digitaal als mobiel. Dit geldt voor zowel inwoners van de kernen als van het buitengebied. 
Aanwezigheid van een voorziening in een kern is dus niet altijd vereist, digitale ontsluiting wel. Daar waar 
concentratie van voorzieningen in de nabijheid de toekomstbestendigheid verhoogt, heeft dat onze voorkeur. 
Logischerwijs is die concentratie dan vooral in de verzorgingskernen. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Aanbesteding en vernieuwbouw Dorper Esch  
Het sportcomplex Dorper Esch wordt vernieuwd. In 2016 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding 
getroffen. Op basis van een functioneel programma van eisen wordt de vernieuwbouw van het complex in de 
markt gezet. In nauwe samenspraak met de verenigingen, zorgpartners en andere gebruikers hebben wij 
bepaald aan welke eisen de accommodatie moet voldoen. Gunning vindt plaats eind 2017. De aannemende 
partij zal na gunning het definitief ontwerp en bestek uitwerken, waarna de vernieuwbouw van het complex 
kan beginnen. 
 

 

- Meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en effecten van het afstoten gemeentelijke vastgoed voor 
sportverenigingen 

 

De gemeente Dinkelland staat open voor verzoeken tot privatisering indien een geprivatiseerde beheervorm 
er toe leidt dat het voortbestaan, toegankelijkheid, gebruik, onderhoud en de exploitatie van een voorziening 
daardoor beter geborgd is. Dit geldt niet voor de sport- en zwemaccommodatie Dorper Esch en maken wij een 
voorbehoud met betrekking tot de accommodaties die vallen onder de beheerconstructie van Dorper Esch. 
Als onderdeel van de renovatie en vernieuwbouw van het sportcomplex wordt ook de toekomstige 
beheervorm uitgewerkt. Hierbij wordt gedacht aan een min of meer zelfstandige organisatie van het 
sportcomplex inclusief alle andere accommodaties die tot het beheer van Dorper Esch worden gerekend. Om 
dit succesvol te kunnen laten zijn is een bepaalde omvang noodzakelijk. Eventuele privatisering kan er voor 
zorgen dat deze omvang in gevaar komt. Vandaar dit voorbehoud. In 2018 hopen we meer duidelijkheid te 
krijgen over de toekomst van Dorper Esch. Ook gaan we met u in gesprek over de reikwijdte en wat precies de 
bedoeling is. 
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Begroting en meerjarenplannnig Krachtige Kernen 

 Overzicht baten en lasten per thema 
  

Thema Wonen en vastgoed         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 5.783 5.159 4.082 3.707 

Lasten -9.803 -6.904 -5.843 -5.869 

Saldo van baten en lasten -4.020 -1.745 -1.761 -2.163 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking 1.991 66 111 113 

Mutatie reserve toevoeging -135 -479 -507 -103 

Reservemutatie 1.856 -413 -396 10 

Resultaat -2.164 -2.158 -2.157 -2.153 

Thema Mobiliteit en bestendigheid         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 5.189 5.352 5.529 5.715 

Lasten -12.345 -11.068 -11.272 -11.501 

Saldo van baten en lasten -7.156 -5.716 -5.743 -5.786 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking 489 448 448 449 

Mutatie reserve toevoeging -102 -102 -102 -102 

Reservemutatie 387 346 346 347 

Resultaat -6.769 -5.370 -5.396 -5.439 

Thema Maatschappelijke voorzieningen         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 691 721 727 727 
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Lasten -5.712 -4.788 -4.441 -4.596 

Saldo van baten en lasten -5.021 -4.067 -3.714 -3.869 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking 3.192 736 416 428 

Mutatie reserve toevoeging         

Reservemutatie 3.192 736 416 428 

Resultaat -1.829 -3.331 -3.298 -3.441 

Totalen Programma KK         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 11.663 11.233 10.338 10.148 

Lasten -27.860 -22.761 -21.556 -21.966 

Saldo van baten en lasten -16.197 -11.528 -11.218 -11.818 

  
Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Mutatie reserve beschikking 5.672 1.250 976 990 

Mutatie reserve toevoeging -237 -581 -609 -205 

Reservemutatie 5.435 669 367 785 

Resultaat Krachtige kernen -10.762 -10.859 -10.851 -11.033 
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4. PROGRAMMA  ECONOMISCHE KRACHT EN WERK 
Het is belangrijk dat de uitdagingen zo groot zijn dat traditioneel overheidsoptreden geen solide oplossing kan 
bieden. De teruglopende overheidsfinanciën zijn daarvoor absoluut ontoereikend. De nieuwe samenleving 
vraagt om creatieve ideeën en een andere overheid. De weg daar naartoe vereist bestuurlijke moed, 
daadkracht en vastberadenheid. Wij realiseren ons daarbij dat dit tijd vergt en maatschappelijk draagvlak 
vereist. De nieuwe gemeente als partner gaat op zoek naar levensvatbare en duurzame constructies. 
Toekomstbestendigheid is niet alleen bij de leefbaarheid een toetssteen, ook in het economisch beleid wordt 
het de belangrijkste voorwaarde. Wij willen in het kader van dit ‘omdenken’ een aantal lijnen uitzetten. Zo zal 
het traditionele ‘uitbreidingsdenken’ in de ruimtelijke ordening plaats moeten maken voor herstructurering. 
Compactere winkelcentra met in de omgeving ruimte voor kleinere wooneenheden. De kleinere gezinnen en 
vergrijzing bieden hiervoor mogelijkheden. 
De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends raken ondernemers in de meest brede 
zin. Niet alleen ondernemers in de detailhandel, maar ook agrarische en toeristische ondernemers en 
andersoortige bedrijven krijgen hiermee te maken. Juist daarom willen wij meer ruimte bieden voor 
bijzondere initiatieven van ondernemers. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere 
behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering. Daarvoor moeten we beperkingen vanuit onze eigen regels 
zoveel mogelijk voorkomen. De inzet is telkens om uit te gaan van kansen, in plaats van belemmeringen. Het 
traditioneel ingerichte planologische beleid is hier onvoldoende op voorbereid en werkt beknellend. Een 
nieuw perspectief op detailhandel, industrie en bijbehorende planologie is dan ook vereist. 
Het programma Economische Kracht en Werk kent drie thema’s die hierop inspelen: 

1. Vrijetijdseconomie 
2. Ondernemen en Arbeidsmarkt 
3. Plattelandseconomie 

 

Thema Vrijetijdseconomie 

 Wij zetten in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, versterken en vernieuwen. 
Groei recreatief-toeristische sector 
De recreatief-toeristische sector groeit nog steeds in Dinkelland. Uit onderzoek blijkt dat vooral de meer 
creatieve en vernieuwende vormen van toerisme hiervoor zorgen. We dagen ondernemers uit om tot meer 
creatieve en vernieuwende vormen van toerisme te komen. Daarvoor bieden we graag ruimte door de 
planologische mogelijkheden daar waar mogelijk te verruimen en de aanvraag van vergunningen te 
vereenvoudigen. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen: de 
‘maatjas’-benadering. 
 De groei in de toeristische sector willen wij verder bevorderen door het leggen van verbindingen tussen de 
ondernemers. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van meer en attractievere arrangementen die leiden tot 
meer beleving in het gebied.  Op dit punt zijn natuurlijk de ondernemers aan zet. De stad Ootmarsum blijft het 
speerpunt van het toeristisch beleid. Ootmarsum verdient een verdere investering in kunst en cultuur. De 
ontwikkeling van de Commanderie en het klooster leveren daar een bijdrage aan. De toerist vindt ons 
landschap prachtig. We moeten dit ook dan vooral zo houden. Een verdere investering in nieuwe toeristische 
infrastructuur is op voorhand niet nodig. De toerist kent geen grenzen. De grensoverschrijdende toeristische 
samenwerking biedt kansen en vraagt een impuls. Ook op dit punt willen wij inzetten op verbinding. 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer. 

 Meer gasten verblijven in Dinkelland. 
 

Toelichting 

Beleven 
 

De bestedingen in dagactiviteiten in Noordoost-Twente zijn relatief laag. Beleving bepaalt voor een groot deel 
de kwaliteit van een bezoek en de keuze voor een herhaalbezoek. Samen met ondernemers willen we 
bereiken dat gasten de gemeente intensiever gaan beleven. 
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Wat doen we daarvoor? 

  
- Ondersteunen van nieuwe belevingsconcepten, arrangementen en evenementen  
We zetten in op de verbetering van de verbindingen tussen toeristische ondernemers die leiden tot 
toeristische productontwikkeling, belevingsconcepten en arrangementen/evenementen. Wij gaan het kanaal 
Almelo-Nordhorn – voor wat betreft het traject Denekamp-Nordhorn – recreatief beter benutten.  In 2018 
zullen de ondernemers aan het kanaal conform het besluit van de NOT Stuurgroep,  samen met de gemeente 
Dinkelland , Stadt Nordhorn en  het Waterschap Vechtstromen de verkenning voortzetten voor de realisatie 
van de waterverbinding met Stadt Nordhorn. 
In 2018 zetten we tevens in op het ondersteunen en versterken van het concept 'koning Othmar' dat door 
studenten van Saxion is ontwikkeld om de toeristische aantrekkingskracht van Ootmarsum-Dinkelland te 
versterken.  Dit in samenwerking met de Stichting Toeristisch Ondernemersfonds en een werkgroep met 
ondernemers. Ingezet wordt op de verdere uitwerking van het concept en het leggen van de mogelijke 
verbindingen met ondernemers om tot concrete productontwikkeling te komen. 
 

 

- Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente  
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 toeristische kracht van Dinkelland. In lijn met de vastgestelde visie ‘Wij zijn 
Twente” is 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. Van hieruit vindt een sterkere 
samenwerking plaats met toeristische organisaties en ondernemers in Twente. Naast de versterking van de 
positie van Twente zetten we in op de versterking van de structuur en samenwerking in Noordoost Twente. 
Daar waar MarketingOost inzet op de versterking van het toeristisch product Twente zet Stichting Toeristisch 
Ondernemersfonds Dinkelland (in onderlinge afstemming) in op de versterking van het toeristisch product 
Ootmarsum-Dinkelland. In 2017 zijn nieuwe afspraken gemaakt op basis van het meerjarenbeleidsplan 2017-
2021 van het STOD. Ootmarsum is het toeristisch visitekaartje, maar de versterking van het toeristisch 
product vindt gemeentebreed plaats.  In 2018 zullen wij in overleg blijven met het STOD over de 
ontwikkelingen ten aanzien van de gemaakte afspraken, waarin ook de definitieve hoogte van het 
subsidiebedrag voor het jaar 2019 wordt bepaald. 
In Noordoost Twente zijn diverse Vlinderpunten gerealiseerd. Voor een sterkere profilering van toerisme en 
duurzaamheid en de versterking van de Vlinderpunten wordt in 2018 een onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden en kosten van het realiseren van wifi bij de Vlinderpunten. 
 

  

Toelichting 

Verblijven 
 

Wij willen de groei van de afgelopen jaren doorzetten en zorgen dat er meer gasten een bezoek brengen aan 
de gemeente Dinkelland. Daarbij streven we naar: 

 Een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod 

 Een goede ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die tot 
versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden 

 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente  
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek verblijfsrecreatie in Noordoost Twente en in aanvulling 
op de nota verblijfsrecreatie hebben wij in samenwerking met RECRON (brancheorganisatie 
recreatieondernemers) en de Koninklijke Horeca Nederland een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor de 
verblijfsrecreatie in Noordoost Twente. Hieruit kunnen ondernemers afleiden welk soort initiatieven in de 
regio wenselijk zijn en welke niet. Hiermee willen we een betere afstemming krijgen tussen vraag en aanbod. 
Najaar 2017 wordt de nota Verblijfsrecreatie in NOT verband geëvalueerd en worden mogelijke 
vervolgstappen bepaald, zoals bijvoorbeeld een update van het onderzoek vraag aanbod verblijfsrecreatie in 
Noordoost Twente en het actualiseren van de nota verblijfsrecreatie Noordoost Twente.  
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- Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector  
Wij dagen ondernemers uit om te komen met nieuwe creatieve initiatieven die tot versterking en vernieuwing 
van het toeristisch aanbod leiden. We hebben een proactieve rol in het stimuleren en faciliteren van deze 
initiatieven, zodat creatieve vormen van recreatie en toerisme mogelijk gemaakt worden en Dinkelland 
sterker op de toeristische kaart komt te staan. De initiatieven gaan wij zoveel mogelijk ruimtelijk faciliteren via 
bestemmingsplannen en vergunningverlening. 
 

  

Thema Ondernemen & 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: 

 Bevorderen van arbeidsmarktparticipatie 

 Verbeteren van het ondernemersklimaat 
 

Toelichting 

Arbeidsmarkt 
 

Wij gaan werkzoekenden en werkgevers actief met elkaar verbinden. Samen met het bedrijfsleven bekijken 
we welke activiteiten hiertoe een bijdrage kunnen leveren. We sporen initiatieven op en ontplooien 
activiteiten. Ook faciliteren we het een en ander. We zetten actief instrumenten in om de doelgroep extra te 
ondersteunen richting de arbeidsmarkt. Daarvoor werken we nauw samen met het Werkplein Twente dat de 
werkgeversbenadering voor ons uitvoert. De lokale en regionale ondernemers en het onderwijs zijn 
belangrijke partners voor een gezonde arbeidsmarkt. We willen instrumenten inzetten die de afstand tot de 
arbeidsmarkt voor de mensen die onder de participatiewet vallen, zo goed mogelijk te verkleinen 
(bijvoorbeeld korte, beroepsgerichte opleidingen, bijscholing, omscholing). 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- De afstemming tussen vraag en aanbod vergroten  
Met de ondernemersnetwerken wordt afgesproken hoe we hen kunnen ondersteunen en faciliteren om deel 
te nemen aan het Social Return on Investment. De lokale en regionale ondernemers en het onderwijs zijn 
belangrijke partners voor een gezonde arbeidsmarkt. We willen instrumenten inzetten die de afstand tot de 
arbeidsmarkt voor de mensen die onder de participatiewet vallen, zo goed mogelijk te verkleinen 
(bijvoorbeeld korte, beroepsgerichte opleidingen, bijscholing, omscholing). 
 

  

Toelichting 

Ondernemen 
 

Wij gaan samen met het bedrijfsleven een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat realiseren. Dit gaan wij 
doen met als speerpunten detailhandel (vitaliteit winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en 
dienstverlening. Daarbij is ons uitgangspunt dat wij uitgaan van kansen en dat bijzondere initiatieven een 
bijzonder behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente)  
Medio 2017 is aan alle Twentse gemeenteraden een voorstel voorgelegd over deelname aan een nieuw 
meerjarig regionaal sociaal-economisch investeringsprogramma (2018-2022): de Agenda voor Twente. De 
raad van Dinkelland heeft op 27 juni 2017 besloten om deel te nemen aan de nieuwe Agenda voor Twente en 
om hier financiële middelen beschikbaar voor te stellen. Bij het opstellen van de concept-begroting 2018 
hebben nog niet alle Twentse raden positief beslist over deelname aan de Agenda voor Twente. In de loop 
van 2017 zal worden bezien hoe de Agenda voor Twente verder inhoud kan worden gegeven en nader kan 
worden geconcretiseerd. Vanaf 2018 wordt jaarlijks een programma opgesteld, waarin concrete projecten 
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zullen worden uitgewerkt die vorm en inhoud geven aan de regionaal geformuleerde doelstellingen. De raad 
van Dinkelland heeft de wens uitgesproken om nauw betrokken te blijven bij de verdere uitwerking van de 
Agenda voor Twente.  
 

 

- Participeren in regionale acquisitie  
Via een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van acquisitie en vestigingsklimaat zetten we in op het 
aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe bedrijven voor Twente, het bevorderen van behoud van en groei door 
bestaande Twentse bedrijven en het optimaliseren van de dienstverlening aan Twentse bedrijven. Een 
regionaal actieteam acquisitie vergroot, in nauwe samenwerking met gemeentelijke accountmanagers, de 
zichtbaarheid van Twente op verschillende (inter)nationale podia en zorgt daarbij voor één sterke Twentse 
propositie. Dinkelland participeert in deze gezamenlijke aanpak (periode 2016-2018). 
 

 

- Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen 
en netwerken 

 

De bedrijfsconsulent vormt de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en probeert ondernemers zoveel 
mogelijk te faciliteren. Via een intern Ondernemers Service Team is de onderlinge afstemming 
geoptimaliseerd en daarmee de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verbeterd. In samenwerking 
met Onderneem’t Dinkelland wordt verder ingezet op het bezoeken van ondernemers, het verbinden van de 
3 O's en het creëren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Via diverse thema- en 
praktijkbijeenkomsten wordt hier invulling aan gegeven.   
Voor de ondersteuning van startende ondernemers wordt een jaarprogramma van activiteiten ontwikkeld in 
samenwerking met o.a. Rabobank en ROZ. Ook gaan we bekijken in hoeverre kan ook worden aangesloten bij 
de Innovation Hub Tubbergen. Via deze Hub (een directe verbinding van bedrijfsleven met studenten) worden 
de 3 O’s verbonden en wordt invulling gegeven aan de behoefte van bedrijven aan verjonging, innovatie, 
talent en potentiële werknemers. Talent wordt hiermee behouden voor de regio. 
  
 

 

- Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen  
De detailhandelsvisie is vastgesteld. Onderdeel van de visie is een actieprogramma om de winkelgebieden in 
de verzorgingskernen te versterken. Deze acties worden meegenomen in lopende processen (Mijn Dinkelland 
2030!) en worden samen met betrokkenen (zoals ondernemersverenigingen) verder vormgegeven. Onderdeel 
daarvan is het stimuleren van Wifi-spots. Ook participeert Dinkelland in de landelijke Retaildeal, waardoor 
samenwerking tussen de verschillende partners wordt gestimuleerd. 
 

 

- Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte  
Om ondernemers ruimte te blijven bieden om te ondernemen, faciliteren en realiseren wij uitbreidingen van 
bedrijventerreinen op basis van concrete behoefte. Op de bedrijventerreinen Echelpoel (Weerselo) en De 
Mors (Ootmarsum) zijn nog kavels beschikbaar. Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Sombeek in 
Denekamp is in 2017 vastgesteld. Deze kavels komen vanaf 2018 beschikbaar voor uitgifte.  Er zijn regionale 
afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen. Deze afspraken krijgen een lokale 
uitwerking in de vorm van een bedrijventerreinvisie. 
 

  

Thema Plattelandseconomie 

De komende jaren zijn de directe beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente om de sector duurzaam te 
ontwikkelen en de plattelandseconomie te transformeren, minimaal. Producenten, afnemers, leveranciers, 
financiers zijn in de keten de stakeholders die het echte verschil de komende jaren maken.  Van de gemeente 
wordt vooral verwacht dat wij ons  zullen inspannen om gewenste economische ontwikkelingen planologisch 
mogelijk te maken.  Verder kunnen wij een belangrijke rol blijven spelen bij het verbinden en faciliteren van 
partijen bij  projecten en processen. Dit gaan wij dan ook nadrukkelijk doen. 
Het accent komt de komende jaren dus te liggen op een meer verbindende en faciliterende rol. Onze directe 
rol en inbreng, het uitvoeren van concrete projecten, neemt hiermee af. Het ligt voor de hand om in de 
periode t/m 2018 het huidige thema Plattelandseconomie af te bouwen en vanaf 2018 onderdeel te laten zijn 
van het breder economisch perspectief. 
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Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 De ‘groeiers’ binnen de agrarische sector ontwikkelen zich beter op het gebied van efficiëntie en 
verdere verduurzaming (ontwikkelen) 

 Meer perspectief voor nieuwe generatie plattelandsondernemers in een aantrekkelijk landschap 
(transformeren) 

 

Toelichting 

Ontwikkelen 
 

Wij gaan ons de komende jaren inspannen om ontwikkelruimte te creëren die nodig is om de economische 
potenties van de landbouw te behouden en te versterken. Toekomstbestendigheid van de landbouw is 
afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting. Hierbij hoort een goede landbouwstructuur. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Deelnemen aan het proces Samen werkt Beter, vervolgproces Planuitwerking Lemselermaten, Achter de 
Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld 

 

De planuitwerkingen voor de gebieden Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en 
Bergvennen en Brecklenkampse veld lopen door in 2018. In de planning is opgenomen dat medio 2018 alle 
resultaten worden opgeleverd aan de provincie. Alle kosten met betrekking tot de planuitwerking worden 
betaald door provincie in de vorm van subsidie. Hiervoor geeft de provincie een beschikking af. Zodra de 
definitieve subsidiebeschikking van de provincie is ontvangen, wordt het ook ter besluitvorming aan u 
voorgelegd. 
 

 

- Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op gebied van energieopwekking, 
ammoniakreductie en/of mestaanwending 

 

In het opgestelde werkplan ‘Mineral Valley Twente; circulaire economie bodem en mest 2017-2020 is de 
volgende ambitie verwoord. 
“In 2030 is Twente in Europa toonaangevend op het gebied van bodem-optimaliseringen mestverwerking. Er 
is een nieuwe economie ontstaan met honderden arbeidsplaatsen en een duurzame Twentse agrarische 
sector, die vooroploopt in het circulair maken van agrarische grondstoffen”. 
De Stuurgroep MVT heeft de opdracht uitgezet om partijen te verbinden en commitment te verkrijgen voor 
inzet van menskracht en middelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een consortium van deelnemers. De 
stuurgroep MVT kan opgaan in een kennis- en samenwerkingscluster. Voor dit cluster is uiterlijk 1 september 
2018 een duurzame samenwerking opgezet. Nieuwe partners worden verleid om mee te doen in het kennis- 
en samenwerkingscluster, acties zijn vertaald in het meerjarenprogramma 2018-2020. Meerder proeftuinen 
bieden de mogelijkheid om te experimenteren met bodem en mest. Een lobbyagenda met expertise binnen 
ministerie EZ moet ervoor zorgen dat ondernemers en organisaties de ruimte krijgen, zowel fysiek, als voor 
wat betreft regelgeving om initiatieven in praktijk te brengen. 
  
 

  

Toelichting 

Transformeren 
 

De functie van het landelijk gebied in Nederland is sinds enkele jaren aan grote verandering onderhevig. 
Nieuwe functies als zorg, recreatie en toerisme, educatie, cultuurhistorie en natuur beïnvloeden de 
traditionele landbouwfunctie meer en meer. Daarmee is het landelijk gebied van de toekomst bij uitstek de 
plek waar vernieuwing en innovatie de boventoon voeren. 
De verwachting is dat er een toename zal komen van vrijkomende agrarische locaties. Het is belangrijk om 
hiervoor oplossingen te bieden. We gaan daarom in overleg met betrokkenen om wensen te inventariseren. 
Dat betekent mogelijk verruimde mogelijkheden van het KGO-/VAB-beleid (Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving / Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en dat we actief meer bekendheid geven aan de 
gebruiksmogelijkheden. 
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Wat doen we daarvoor? 

  
- Betere benutting vrijkomende erven in buitengebied  
De primaire verantwoordelijkheid voor het onderhouden van erven ligt bij de eigenaren. Zij hebben als 
vastgoedbezitter belang bij voldoende kwaliteit van hun bebouwing en erf, maar ook om het erf 
toekomstbestendig te maken (verkoop, blijven wonen, economische verdienactiviteit, etc.). Echter, ook de 
overheid heeft een belang als het gaat om het voorkómen van aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en het 
voorkómen van vermindering van economische activiteit. 
Concreet gaat onze aandacht uit naar het versterken van de economie van het buitengebied in samenhang 
met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit alsook het versnellen van asbestverwijdering. De bestaande 
mogelijkheden voor erven kunnen beter benut worden. Via het project ‘Matching vraag en aanbod’, welke 
wordt uitgevoerd door Saxion, kunnen we samen met enkele andere gemeenten onderzoeken of er een 
stimulans kan worden gegeven aan zowel economische ontwikkelingen, asbestsanering als ook aan 
voorkómen van aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zal worden onderzocht of samenvoeging 
dan wel vereenvoudiging tot een betere benutting van de mogelijkheden kan leiden. 
 

 

- Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020  
De ‘Lokale Ontwikkelings Strategie’ beschrijft waar de LEADER groep Noordoost-Twente de komende jaren op 
in wil zetten: Gelukkig leven in het Nationaal Landschap. 
Samen met de inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en met de 
overheid als partner, wordt ingezet op: 

1. Aantrekkelijk leefklimaat 
2. Nieuw ondernemerschap 
3. Innovatief ontmoeten 

Deze speerpunten sluiten vooral aan bij de nationale LEADER-thema’s ‘krimp, nu of in de nabije toekomst’ en 
‘minder verstedelijkte regio’s met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie wat moet blijken 
uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden’. Het eerst genoemde thema staat voorop, maar juist de 
potenties van het gebied, genoemd in het tweede thema, zullen in de komende periode worden benut om op 
de demografische veranderingen in te spelen. 
Het Leaderprogramma is vrijwel onafhankelijk. Wij faciliteren waar nodig. 
Zie ook: 
http://www.leadernoordoosttwente.nl/ 
https://youtu.be/1_0pp0BHEqU  
 

 

- Voortzetting Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020  
Samen met de provincie Overijssel, Tubbergen, Losser, Oldenzaal, waterschap Vechtstromen maken wij 
onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Zoals met de partners afgesproken is de focus 
in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de lijnen: 

1. Participatie 
2. Flankerende maatregelen aan de gebiedsprocessen N2000 
3. Potentiële grote (majeure) projecten met een maatschappelijke impact 

De gebiedspartners continueren de ingeslagen weg. Projecten en processen die een bijdrage leveren 
aan de drie actielijnen komen in aanmerking voor een bijdrage uit de Gebiedsontwikkeling NOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.leadernoordoosttwente.nl/
https://youtu.be/1_0pp0BHEqU
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Begroting en meerjarenplanning Economische Kracht en Werk 

 Overzicht baten en lasten per thema 
  

Thema Vrijetijdseconomie         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 40 41 42 42 

Lasten -488 -485 -486 -488 

Saldo van baten en lasten -448 -444 -444 -446 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking 5 0 0 0 

Reservemutatie 5 0 0 0 

Resultaat -443 -444 -444 -446 

Thema Ondernemen en arbeidsmarkt         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 43 45 48 48 

Lasten -480 -464 -466 -468 

Saldo van baten en lasten -437 -419 -418 -420 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking 107 2 2 2 

Mutatie reserve toevoeging         

Reservemutatie 107 2 2 2 

Resultaat -331 -418 -417 -419 

Thema Plattelandseconomie         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten         

Lasten -156 -158 -159 -160 
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Saldo van baten en lasten -156 -158 -159 -160 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking         

Mutatie reserve toevoeging         

Reservemutatie         

Resultaat -156 -158 -159 -160 

Totalen Programma EKW         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 83 86 90 90 

Lasten -1.124 -1.107 -1.111 -1.116 

Saldo van baten en lasten -1.042 -1.021 -1.021 -1.026 

  
Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Mutatie reserve beschikking 112 2 2 2 

Mutatie reserve toevoeging 0 0 0 0 

Reservemutatie 112 2 2 2 

Resultaat Economische kracht & werk -930 -1.019 -1.020 -1.025 
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5. PROGRAMMA OMZIEN NAAR ELKAAR 
In het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar zijn de kaders gesteld voor dit programma. Wij hechten veel waarde 
aan het welzijn van onze inwoners. Wij willen bewerkstelligen dat elke inwoner zo lang en zo veel mogelijk 
zelfredzaam is en op een zo volwaardig mogelijke manier meedoet aan de samenleving. Inwoners moeten in 
staat zijn eigen regie over hun huishouding te voeren, een sociaal netwerk te onderhouden en deel te nemen 
aan de samenleving. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de gemeente 
van ’zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. We onderscheiden drie niveaus van hulp en zorg in ons programma. 
Het programma Omzien naar Elkaar heeft 3 thema’s ontwikkeld die hierop inspelen: 

 Zelf 

 Samen 

 Overdragen 
 

Thema Zelf 

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

 Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen 
 

Toelichting 

Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen 
 

Wij zetten actief in op het versterken en vergroten van het zelf organiserend vermogen van inwoners en 
kernen. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten door stimuleren en faciliteren  
Ook in 2018 zetten wij actief in op het versterken en vergroten van het zelf organiserend vermogen van de 
kernen. Dit doen via Mijn Dinkelland 2030! en wederom door burgerinitiatieven  mogelijk te maken via het 
stimuleringsfonds. Daarbij gaan wij actief goede burgerinitiatieven publiceren via Dinkellandvisie om inwoners 
te informeren en te inspireren voor sociale uitdagingen. Tevens gaan we per kern analyseren wie belangrijke 
stakeholders zijn waarmee we in gesprek kunnen gaan over de sociale uitdagingen. Dit doen wij in 
samenwerking met de buurtmannen en vrouwen en passend binnen het proces Mijn Dinkelland 2030!. Dit 
moet leiden tot nieuwe inwonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de effecten zoals gesteld in het 
maatschappelijk kader (mantelzorg, vrijwillige inzet, gezonde leefstijl, armoede, afstand tot de arbeidsmarkt, 
mensen met een beperking, laaggeletterdheid, ongewenst sociaal isolement, vergunninghouders). Daarnaast 
willen we een concrete uitwerking geven aan de uitwisseling van middelen tussen incidentele initiatieven die 
structureel worden en de bestaande professionele vrij toegankelijke voorzieningen. 
 

  

Thema Samen 

Wij zetten binnen dit thema in op het bieden van (tijdelijke) ondersteuning om zo snel mogelijk en zo veel 
mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. 
Op sommige momenten lukt het inwoners niet (volledig) op eigen kracht. Dan is ondersteuning nodig. Wij zien 
die ondersteuning als een duwtje in de goede richting, zodat mensen hun eigen kracht hervinden of kunnen 



 

 

60 
18/10/2017 Pagina 60 van 124 

 

versterken. Maatwerk is daarbij van belang. 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode het volgende ideaaldoel na: 

 Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de 
doelmatigheid vergroten 

 

Toelichting 

Aandacht voor vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de 
doelmatigheid vergroten 

 

Wij gaan sterker vraag- en gebiedsgericht werken: de inwoners staan centraal. Er wordt een werkwijze 
ontwikkeld waarin inwoners en professionals in coproductie vrij toegankelijke voorzieningen ontwikkelen en 
aanbieden. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht  
De professionele vrij toegankelijke voorzieningen (Wij in de Buurt) gaan in 2018 concrete invulling geven aan 
het Maatschappelijk Kader. Uitgangspunten hiervoor zijn sterker vraag- en gebiedsgericht werken: de 
inwoners staan centraal en Wij in de Buurt is hier aanvullend op. Er wordt een werkwijze ontwikkeld waarin 
inwoners en professionals in coproductie vrij toegankelijke voorzieningen ontwikkelen en aanbieden. 
Daarnaast werkt Wij in de Buurt verder aan een verbeterde samenwerking tussen de aangesloten organisaties 
onderling. Dit gebeurt onder andere door het creëren van één herkenbare toegang. Ook wordt gewerkt aan 
een verbeterde samenwerking met het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein, zodat ook zij 
aanvullend zijn op elkaar. 
De gemeente speelt hierin een faciliterende rol en ondersteunt professionele vrij toegankelijke voorzieningen 
en inwoners waar nodig.  
Daarnaast wordt het project Langgezond.nl meegenomen als onderdeel van de Transformatie vrij 
toegankelijke voorzieningen. Langgezond.nl is een project om de gezondheid op het gebied van fysiek, 
cognitie en voeding te meten onder inwoners tussen 65-75 jaar. Hiervoor is nauwe samenwerking met 
huisartsen en Wij in de Buurt noodzakelijk. 
 

  

Thema Overdragen 

Binnen dit thema zetten we in op het efficiënter en effectiever inrichten van de niet  vrij toegankelijke 
voorzieningen, om zo de maatschappelijke deelname van inwoners te versterken. 
Voor inwoners of gezinnen die het echt zelf niet redden blijft langdurige en/of specialistische ondersteuning 
beschikbaar. Integrale aanpak, maatwerk en ondersteunend aan ‘zelf’ en ’samen’ zijn hierbij voor ons leidend. 
Door meer in te zetten op preventie willen we het beroep op de langdurige en/of specialistische 
ondersteuning verminderen. 
  
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode het volgende ideaaldoel na: 

 Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven 
te vergroten 

 

Toelichting 

Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te 
vergroten 

 

Wij zetten in op betere signalering, samenwerking en snellere inzet om zo de regie over het eigen leven van 
inwoners te vergroten. 
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Wat doen we daarvoor? 

  
- Duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke 
voorzieningen door reguleren, regisseren en stimuleren 

 

Nieuw Twents Model voor maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp 
(Jeugdwet) 
De maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp worden nu op regionaal 
niveau ingekocht op activiteitenniveau. Bijvoorbeeld het inkopen van een aantal dagdelen per week voor 
dagbesteding. De activiteiten zijn een middel om het resultaat te bereiken. Om nog meer te focussen op het 
te behalen  resultaat, zoals dat ook wordt vastgelegd in het zorgplan  van de inwoner, willen wij in 
samenwerking met de overige Twentse gemeenten de inkoop, aanbesteding  en werkwijze bij toekenning van 
zorg met ingang van 2019 anders vorm geven. Nog meer dan voorheen zal de ondersteuningsbehoefte en het 
te behalen resultaat van de inwoner centraal staan. De zorg kan daardoor nog meer integraal ingezet worden, 
waarbij recht wordt gedaan aan inwoners en gezinnen waarbij sprake is van een zorgvraag op meerdere 
ondersteuningsgebieden. Het inkoopsysteem stimuleert zorgaanbieders om hun dienstverlening efficiënter en 
innovatiever vorm te geven. De financiële middelen kunnen daardoor nog gerichter ingezet worden, onder 
andere door vereenvoudiging van het systeem en administratieve lastenverlichting voor aanbieders en 
gemeenten. 
De verdere uitwerking van het inkoopmodel en implementatie in de organisatie vraagt aanvullend ambtelijke 
inzet in 2018: De tijdelijke uitbreiding van formatie is gericht op projectleiderschap en coördinatie bij de 
uitwerking van het inkoopmodel en vertaling van de  lokale projectopdracht implementatie inkoop naar een 
vastgesteld implementatieplan (fase 1) en de uitvoering van het implementatieplan (fase 2). De 
implementatie raakt vele organisatieonderdelen en vraagt activiteiten op zowel uitvoeringsniveau als 
systeemniveau.  Bij de begroting 2017 is door beide gemeenten reeds een bedrag beschikbaar gesteld. Dit 
bedrag  wordt middels het 2e Programmajournaal 2017 overgeheveld naar 2018. Op basis van de verdere 
uitwerking van het nieuwe inkoopmodel maken wij eind 2017 een eerste berekening van de financiële 
effecten. De uitkomsten hiervan zullen wij in het 1e programmajournaal 2018 in de begroting verwerken. 
OZJT (Organisatie Zorg en Jeugdhulp in Twente) continueert in 2018 de dienstverlening en biedt onder andere 
ondersteuning bij inkoop, opdrachtgeverschap aan Veilig Thuis Twente én reflectie op zorgconsumptie voor 
de 14 Twentse gemeenten. Eind 2017 wordt de evaluatie over het functioneren van OZJT verwacht. 

 

- Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen  
Vervoer 
Het project maatwerkvoorziening vervoer wordt op 1 maart 2018 afgesloten. Afgelopen periode zijn de 
Regiotaxi en het leerlingenvervoer al overgegaan en per 1 januari gaat ook het vervoer van en naar de 
dagbesteding over. Zoals reeds bij de besluitvorming rondom de maatwerkvoorziening vervoer aangegeven is, 
nemen de kosten voor het dagbestedingsvervoer toe omdat het toegepaste tarief te weinig was en het 
nieuwe tarief reëel is. 
Voor 2018 worden de kosten voor het vervoer van en naar de dagbesteding begroot op 284.000 euro 
waarvan 9.000 euro voor vervoer van jeugd naar de dagbesteding en 275.000 euro voor vervoer van 
volwassenen naar de dagbesteding. Hierbij gaat het om een eerste inschatting gebaseerd op de huidige 
populatie waarvan bekend is dat deze snel wisselt vanwege overgang naar WLZ zorg, overlijden of verhuizing. 
Bij de schatting is uitgegaan van de afstand van een gemiddelde rit van 8,6 kilometer. Dit zal in de praktijk 
moeten blijken of deze aanname klopt. Daarom wordt dit in de eerste 3 maanden van 2018 goed gemonitord. 
De verwachte financiële consequenties voor de maatwerkvoorziening vervoer met betrekking tot  Regiotaxi 
en leerlingenvervoer zijn reeds in het tweede programmajournaal 2017 verwerkt. De autonome 
ontwikkelingen worden voor het leerlingenvervoer en Regiotaxi pas in het najaar 2017 helder en zullen dan 
ook in het 1

e
 programmajournaal 2018 meegenomen worden.  

Er is nog geen zicht op de definitieve kostendoorrekening van de implementatie van de nieuwe 
maatwerkvoorziening vervoer. Deze zullen in het eerste programmajournaal 2018 bij het afsluiten van het 
project doorgerekend en doorgevoerd worden. 
  
Samenwerking praktijkondersteuners huisartsen 
In het laatste kwartaal van 2017 is gestart om de samenwerking tussen Team Ondersteuning en Zorg en de 
huisartsen te verkennen en met een voorstel voor verdere versterking en verbinding te komen. In het eerste 
half jaar van 2018 verwachten we een inhoudelijk voorstel op basis van de verkenning in het laatste kwartaal 
2017. Een raming van mogelijke  kosten van dit voorstel komt terug in het programmajournaal. 
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Wmo 
In 2017 is er een nieuw beleid voor de Huishoudelijke ondersteuning vastgesteld. Aan inwoners met een 
geldige indicatie voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning zijn opnieuw gezien en 
geherindiceerd volgens het nieuwe beleid. Ook heeft er in 2017 een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de 
Huishoudelijke ondersteuning plaatsgevonden. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2018 onze 
contracten met de aanbieders Huishoudelijke ondersteuning in lijn zijn met ons nieuwe beleid en de huidige 
wet- en regelgeving. In 2015, 2016 en 2017 hadden inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT). Zoals ook beschreven is het raadsvoorstel  Huishoudelijke 
ondersteuning van maart 2017, is voor 2018 besloten deze regeling niet te verlengen. Dit heeft er mee te 
maken dat het doel van de HHT regeling voor het grootste deel is verwerkt in het nieuwe beleid 
Huishoudelijke ondersteuning. Onderdeel hiervan is de algemene voorziening voor het wassen en strijken. 
Met ingang van  oktober 2017 is een pilot van start gegaan voor de algemene voorziening was- en 
strijkservice. Inwoners van de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland kunnen tot 2 keer per week 
gebruik maken van een was en strijk service (wassen, strijken en haal- en brengservice) welke voor Tubbergen 
gevestigd is binnen het ’t Eschhoes in Vasse en voor de gemeente Dinkelland in het kulturhus de CoCeR in 
Rossum. 
Het contract voor de Wmo hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootermobielen, loopt eind 2018 af. Dit 
betekent dat er in 2018 een nieuwe aanbestedingsprocedure moet worden doorlopen voor de Wmo 
hulpmiddelen, zodat er met ingang van 1 januari 2019 nieuwe contracten kunnen worden afgesloten en de 
levering en onderhoud van de hulpmiddelen kan worden gewaarborgd. Bij deze aanbestedingsprocedure zal 
ook weer met een frisse blik worden gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de gemeente en de 
inwoners. Dit heeft als doel om te komen tot een optimale, cliëntgerichte en financieel aantrekkelijke 
levering, onderhoud en dienstverlening met betrekking tot Wmo hulpmiddelen. Zo zal er bijvoorbeeld 
gekeken worden naar de voor- en nadelen van het huren van de hulpmiddelen ten opzichte van koop. 
De Wmo maatwerkvoorzieningen met betrekking tot begeleiding (Ondersteuning Zelfstandig Leven, 
Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Kortdurend verblijf) zijn onderdeel van de integrale inkoop 
Wmo en Jeugd. Zoals al eerder beschreven is hiervoor een nieuw inkoopmodel uitgewerkt. Dit model zal in 
2018 verder worden uitgewerkt, aanbesteed en geïmplementeerd. 
Effecten toestroom vergunninghouders 
De toestroom van vergunninghouders in de afgelopen jaren heeft geleid tot meer druk op een aantal 
gemeentelijke voorzieningen.  Het heeft onder andere geleid tot een toename van: 

 het aantal bijstandsuitkeringen; 

 het beroep op de bijzondere bijstand 

 het gebruik van de voorzieningen Jeugdhulp en WMO; 

 gebruik van speciaal onderwijs en gebruik van leerlingenvervoer; 

 Multi problematiek bij gezinnen met oorlogstrauma’s; 
In 2018 werken we vanuit een gezamenlijke benadering, samen met onze partners aan een integrale aanpak 
met als doel de vergunninghouders zo snel mogelijk in staat te stellen een volwaardig en zelfredzaam lid  van 
de Nederlandse samenleving te zijn. 
Deze gezamenlijke benadering hebben we eind 2017 met elkaar afgesproken. Daarbij gaan we uit van een 
maatschappelijk kader waarin een groot aantal effecten benoemd zijn en geadresseerd zijn. Met andere 
woorden, wij hebben met onze partners afspraken gemaakt over wie bijdraagt aan het te bereiken effect.  In 
de eerste plaats heeft de gemeente de taak om te zorgen dat de mensen hier kunnen wonen en in hun eerste 
levensbehoeften kunnen voorzien. Ook willen we hen de weg helpen wijzen in de Nederlandse samenleving. 
Wanneer men ook werk kan vinden, de kinderen naar regulier onderwijs kunnen en men zelfstandig een 
sociaal netwerk kan opbouwen wordt de zelfredzaamheid van de vergunninghouders vergroot. De 
inspanningen in 2018 zijn er op gericht om dit met elkaar te bereiken. Waar nodig bieden we daarbij de juiste 
ondersteuning. 
Daarbij is ook veel aandacht voor de betrokkenheid van de samenleving en bieden ook daar de ondersteuning 
om dit te bevorderen. 
Omdat deze toestroom heeft geleid tot gebruik van extra voorzieningen zoals extra gebruik basisonderwijs, 
kosten voor integratie, extra kosten voor participatie, bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand,  zorg 
en  speciaal onderwijs wordt ook in 2018 een stelpost geraamd om dit op te vangen binnen de begroting. 
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Werk en Inkomen 
Doelgroepenbeleid 
In 2018 gaat de gemeente Dinkelland onverminderd voort met het realiseren van garantiebanen in eigen 
organisatie en partnerorganisaties. Ook het bedrijfsleven zal aangespoord worden om deel te nemen aan het 
sociaal ondernemerschap 
Het doelgroepenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen: 

 het realiseren van de zogenaamde “garantiebanen” (Wet Banenafspraak) 

 het inventariseren welke gemeentelijke taken doelgroepen kunnen uitvoeren het behouden van de 
bestaande werkgelegenheid voor doelgroepen (bijvoorbeeld de uitvoering beheer openbare ruimte) 

 het hanteren van de regionale afspraken over Social Return On Investment bij inkoop en in onze 
relatie met maatschappelijke organisaties 

 het stimuleren van bedrijven om zich te laten certificeren als sociale onderneming en het certificeren 
van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht 
Zie ook: 
http://www.doorzettersmetdromen.nl/ 
https://youtu.be/eJDWWtXknZ0 

  
Participatiewet 
Het percentage uitkeringsgerechtigden in Dinkelland is een van de laagste van Nederland. Dit is een heugelijk 
feit.  In 2018 worden er opnieuw voorzieningen getroffen om deze mensen zoveel mogelijk te laten 
participeren  naar vermogen en zoveel mogelijk naar werk te begeleiden. 
Dit doen we door extra in te zetten op specifieke groepen. Het gaat dan om anderstaligen, vijfenveertig-
plussers, jongeren en arbeidsgehandicapten. Het blijkt dat met extra aandacht deze groepen toch relatief 
goed aan het werk geholpen kunnen worden. Voor de groep voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt nog te 
groot is, wordt ingezet op activeringstrajecten zoals het project ‘Sporten Werkt!” 
Deze activiteiten zijn onderdeel van het actieplan vangnetregeling en bedoeld om het aantal uitkeringen te 
verkleinen. Vanwege de grote instroom van vluchtelingen in 2017, de nieuwe groepen in de bijstand,  de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt, de verkorting WW duur en de verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd 
is het bestand weliswaar nog niet verminderd maar is er een grote doorstroom binnen het bestand. We 
streven er naar dat op termijn iedereen zal profiteren van de aantrekkende economie.  Voor de 
werkgeversbenadering wordt verwezen naar het Programma Economische Kracht en Werk waar de 
maatregelen geformuleerd zijn onder het thema Ondernemen en Arbeidsmarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

http://www.doorzettersmetdromen.nl/
https://youtu.be/eJDWWtXknZ0
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Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar 

 Overzicht baten en lasten per thema 
  

Thema Zelf         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 5 5 5 5 

Lasten -1.070 -1.077 -1.083 -1.089 

Saldo van baten en lasten -1.065 -1.072 -1.078 -1.084 

Resultaat -1.065 -1.072 -1.078 -1.084 

Thema Samen         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 3.299 4.032 3.977 3.733 

Lasten -10.989 -10.735 -10.695 -10.530 

Saldo van baten en lasten -7.689 -6.703 -6.718 -6.797 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking         

Reservemutatie         

Resultaat -7.689 -6.703 -6.718 -6.797 

Thema Overdragen         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 170 171 171 172 

Lasten -8.880 -8.745 -8.770 -8.795 

Saldo van baten en lasten -8.710 -8.574 -8.598 -8.623 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking 150 0 0 0 

Reservemutatie 150 0 0 0 



 

 

65 
18/10/2017 Pagina 65 van 124 

 

Resultaat -8.560 -8.574 -8.598 -8.623 

Totalen Programma ONE         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 3.474 4.207 4.154 3.910 

Lasten -20.939 -20.557 -20.549 -20.415 

Saldo van baten en lasten -17.464 -16.350 -16.395 -16.505 

  
Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Mutatie reserve beschikking 150 0 0 0 

Reservemutatie 150 0 0 0 

Resultaat Omzien naar elkaar -17.314 -16.350 -16.395 -16.505 
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6. PROGRAMMA BURGER & BESTUUR 
Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn voor de inwoners van Dinkelland. 
Alle plaatsen binnen de gemeente hebben veel met elkaar gemeen, maar ze hebben ook elk een eigen 
identiteit. Deze plaatsen hebben een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen kleur. Wij zien het 
als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en 
allerlei andere groeperingen, de kracht van onze gemeente en zijn inwoners te gebruiken om nieuwe kansen 
te ontdekken en te benutten. We willen goede antwoorden vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en 
we willen inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed helpen. We willen dit gaan doen op verschillende 
manieren, maar met de nadruk op de volgende thema’s: 

 Dienstverlening 

 Samenwerking 
 

Thema Dienstverlening 

Wij streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe 
gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over 
en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor 
maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en 
tijdstip wenselijk voor de inwoner. En waar mogelijk diensten ook digitaal aanbieden als extra optie. 
Verbeteren van de dienstverlening is onze hoofddoelstelling en dit willen we bereiken door: 
 

Toelichting 

Dienstverlening dichter bij de inwoner 
 

De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Door in gesprek te zijn en te 
blijven met onze inwoners zijn we in staat steeds in te spelen op de behoeftes van die inwoner. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Dienstverlening op maat  
Wij stemmen onze wijze van dienstverlening af op onze doelgroep en zoeken naar mogelijkheden om onze 
dienstverlening op een menselijke maat te leveren. Onze inwoners mogen zich geen “nummertje” voelen of 
van het zgn. “kastje naar de muur” worden gestuurd. Wij denken daarin mee met onze inwoners. 
In 2018 onderzoeken wij de mogelijkheden voor het werken op afspraak en breiden wij het aantal inloopuren 
voor mensen met vragen over werk en inkomen uit.  
 

 

- Digitale dienstverlening  
Onze omgeving is sterk in ontwikkeling en digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden. Wij zullen deze 
mogelijkheden maximaal benutten, maar blijven ook altijd nog via de reeds bekende kanalen bereikbaar. 
Daarnaast maken wij gebruik van moderne hulpmiddelen, zoals Sociale Media om informatie te verzamelen 
en informatie te delen. 
In 2018 blijven wij het gebruik van sociale media stimuleren en monitoren. Verder onderzoeken wij de 
mogelijkheden van Whatsapp in onze communicatie en zetten in op het maximaal digitaal faciliteren van onze 
processen waarbij procesinformatie beschikbaar is via een persoonlijke internet pagina 
 

 

- Het meten van klantbeleving  
Dienstverlening is een beleving die kan verschillen per individu. Het meten van klantbeleving is een methode 
waarbij inwoners rechtstreek gevraagd worden naar zijn/haar beleving van onze dienstverlening. De 
antwoorden op deze vragen zijn de basis voor de continue verbetering van onze dienstverlening. 
In 2018 lopen in ieder geval de trajecten voor meldingen Openbare ruimte, WABO, Burgerzaken en telefonie 
en receptie. 
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- Verbeteren van onze processen  
Het verbeteren van onze processen is een continue activiteit, waarbij wij jaarlijks enkele processen specifiek 
analyseren op verbetermogelijkheden. De voorgestelde verbeteringen vanuit deze procesanalyses sluiten aan 
op de bovenstaande visie. 
In 2018 is evenementenvergunningen een belangrijk proces. Evenementen vervullen een wezenlijke en 
belangrijke rol in de leefbaarheid van onze kernen. Mede in het kader van onze nieuwe bestuursstijl werken 
wij samen met organisatoren aan het verbeteren van het proces van de evenementenvergunningen. Daarbij 
benutten wij (gemeente en organisatoren) elkaars kwaliteiten en werken wij aan bewustwording over en 
weer van elkaars verantwoordelijkheden. Samen met evenementenorganisatoren hebben wij vorenstaande 
ontwikkeling projectmatig opgepakt. Dit zal in 2018 leiden tot een vernieuwd proces voor 
evenementenvergunningen dat past bij onze nieuwe bestuursstijl. 
 

  

Thema Samenwerking 

Samenwerking Noaberkracht  
De samenwerking met de gemeente Tubbergen is voor ons een vaste basis. In deze collegeperiode moet de 
werkorganisatie Noaberkracht de beoogde voordelen opleveren onder de afgesproken voorwaarden. Een 
eventuele intensivering van de samenwerking is voor ons afhankelijk van de baten die dit met zich mee 
brengt, maar zeker ook van het maatschappelijk draagvlak. Op dit punt zullen wij ‘de vinger aan de pols 
houden’.  
Overige regionale samenwerking  
Voor andere samenwerkingsvormen dan Noaberkracht geldt voor ons het uitgangspunt: ’lokaal wat kan, 
bovenlokaal wat moet’. Voor nieuwe samenwerkingsallianties richten wij ons vooral op Noordoost-Twente en 
de Twentse plattelandsgemeenten. 
De Regio Twente heeft per 2015  haar ‘plus-taken’ verloren. In de heroriëntatie op de toekomstige 
samenwerking in Twente is onze inzet geweest dat de regio zich moet beperken tot de verplichte 
samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid. Verdere Twente-brede samenwerking zien wij 
vooral in de sfeer van afstemming en overleg. Daar waar dit leidt tot nodige uitvoeringskracht, zijn wij 
voorstander van het onderbrengen bij één van de gemeentelijke organisaties. Democratische legitimatie, 
beheersbaarheid en efficiency zijn argumenten voor deze opstelling. 
 

Toelichting 

Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio 
 

Dinkelland voelt zich verbonden met Twente. De gezamenlijke ambitie is om Twente sociaaleconomisch 
verder te brengen. De ontwikkeling van Twente wordt in de eerste plaats gemaakt door inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties zelf. De overheid draagt bij door haar kerntaken uit te voeren voor de 
leefbaarheid, de bereikbaarheid en het investeringsklimaat in Twente. De belangrijkste bijdragen leveren 
individuele gemeenten. Elk lokaal succes draagt bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Twente. Als 
het nodig is, slaan we in Twente de handen ineen en kiezen we voor onderlinge samenwerking. We doen dit 
als we onze doelen daarmee beter kunnen bereiken en als we concrete voordelen realiseren in 
kostenbesparing, kwaliteit en de vermindering van kwetsbaarheid. 
 

Wat doen we daarvoor? 

  
- Omgevingsdienst Twente  
Met ingang van 1 januari 2018 dient de bestaande virtuele Regionale Uitvoeringsdienst Twente te zijn 
omgevormd door tot een fysieke Omgevingsdienst Twente. De raad van Dinkelland heeft in 2017 
toestemming verleend tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Het 
regionale overleg ten aanzien van het aan de Omgevingsdienst over te dragen takenpakket en de toedeling 
van overheadkosten nadert een afronding. Naar verwachting zal hierover bij aanvang van het begrotingsjaar 
2018 regionaal bestuurlijke overeenstemming zijn bereikt. Gezien de beperkte tijd die in 2017 nog resteerde 
om de Omgevingsdienst verder in te richten, wordt bezien in hoeverre de feitelijke operationalisering van de 
Omgevingsdienst Twente gefaseerd en deels na 1 januari 2018 kan plaatsvinden. Van belang is daarbij om de 
daadwerkelijke inrichting op verantwoorde wijze plaats te realiseren. Bij het opstellen van de begroting 2018 
bestond nog geen finaal inzicht in de aard en omvang van het aan de Omgevingsdienst Twente over te dragen 



 

 

68 
18/10/2017 Pagina 68 van 124 

 

takenpakket en de toedeling van de overheadkosten van de Omgevingsdienst Twente. Bij het opstellen van 
deze begroting is rekening gehouden met de toedeling vanuit het oorspronkelijke bedrijfsplan van de 
Omgevingsdienst Twente. 
 

 

- Samenwerking binnen Regio Twente  
Voor 2018 worden ten aanzien van de samenwerking binnen Regio Twente geen zelfstandige beleidsambities 
verwacht.  De heroriëntatie op de bestuurlijke samenwerking in Twente is afgerond en over de relevante 
onderdelen (Agenda voor Twente en het Twentebedrijf) wordt afzonderlijk in deze begroting gerapporteerd. 
Daarnaast maakt Regio Twente onderdeel uit van de paragraaf Verbonden Partijen van deze begroting. Voor 
het overige maakt Regio Twente beleidsmatig onderdeel uit van de afzonderlijke beleidsprogramma's van 
deze begroting (Economische Kracht en Werk, Omzien naar Elkaar en Krachtige Kernen), waar de rol en 
positie van Regio Twente verder wordt geduid. Dat is bijvoorbeeld aan de orde ten aanzien van de 
samenwerking binnen Regio Twente op het gebied van jeugdzorg, volksgezondheid, (vrijetijds-)economie 
en belangenbehartiging. 
 

 

- Samenwerking binnen Twentebedrijf  
Als uitwerking van de heroriëntatie op de gemeentelijke samenwerking in Twente, is per 1 januari 2016 het 
Twentebedrijf opgericht. De 14 Twentse gemeenten en Regio Twente nemen deel aan het Twentebedrijf. 
Deze bedrijfsvoeringsorganisatie kan fungeren als platform voor samenwerkingsinitiatieven tussen enkele of 
alle deelnemers. Het Twentebedrijf kent een casco-structuur, waarbij samenwerkingsinitiatieven als ‘plug-ins’ 
kunnen worden ingebracht. Tot op heden zijn geen nieuwe samenwerkingsinitiatieven ingebracht. De 
bestaande samenwerkingsonderdelen binnen het programma 'Shared Services Netwerk Twente', is inmiddels 
administratief ondergebracht bij Regio Twente. In 2017 wordt onderzocht welke ontwikkelingsroute 
realistisch is voor het Twentebedrijf. In 2018 zal naar verwachting besluitvorming plaatsvinden ten aanzien 
van de vraag welke governance-structuur passend is bij de te kiezen ontwikkelroute. 
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Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur 

 Overzicht baten en lasten per thema 
  

Thema Dienstverlening         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 570 323 314 284 

Lasten -9.640 -9.547 -9.556 -9.639 

Saldo van baten en lasten -9.070 -9.224 -9.242 -9.355 

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking 169 0 0 0 

Mutatie reserve toevoeging         

Reservemutatie 169 0 0 0 

Resultaat -8.901 -9.224 -9.242 -9.355 

Thema Samenwerking         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 30 30 30 30 

Lasten -310 -518 -519 -520 

Saldo van baten en lasten -280 -488 -489 -490 

Resultaat -280 -488 -489 -490 

Totalen Programma B&B         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 600 353 344 314 

Lasten -9.950 -10.065 -10.075 -10.159 

Saldo van baten en lasten -9.350 -9.711 -9.730 -9.845 

  
Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Mutatie reserve beschikking 169 0 0 0 



 

 

70 
18/10/2017 Pagina 70 van 124 

 

Mutatie reserve toevoeging 0 0 0 0 

Reservemutatie 169 0 0 0 

Resultaat Burger en bestuur -9.181 -9.711 -9.730 -9.845 
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7. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 40.314 40.739 41.176 41.613 

Lasten -1.829 -2.306 -2.730 -2.902 

Saldo van baten en lasten 38.485 38.433 38.446 38.711 

          

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Mutatie reserve beschikking 6.347 280 332 198 

Mutatie reserve toevoeging -6.621 -475 -475 -475 

Reservemutatie -274 -195 -143 -277 

Resultaat ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN 
ONVOORZIEN 

38.211 38.239 38.303 38.434 

  
Overzicht baten en lasten 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan onze programma's  zijn verbonden. 
  

Programma Krachtige kernen         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Saldo van baten en lasten -16.197 -11.528 -11.218 -11.818 

Reservemutatie 5.435 669 367 785 

Resultaat Krachtige kernen -10.762 -10.859 -10.851 -11.033 

Programma Economische kracht & werk         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Saldo van baten en lasten -1.042 -1.021 -1.021 -1.026 

Reservemutatie 112 2 2 2 

Resultaat Economische kracht & werk -930 -1.019 -1.020 -1.025 

Programma Omzien naar elkaar         
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Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Saldo van baten en lasten -17.464 -16.350 -16.395 -16.505 

Reservemutatie 150 0 0 0 

Resultaat Omzien naar elkaar -17.314 -16.350 -16.395 -16.505 

Programma Burger en bestuur         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Saldo van baten en lasten -9.350 -9.711 -9.730 -9.845 

Reservemutatie 169 0 0 0 

Resultaat Burger en bestuur -9.181 -9.711 -9.730 -9.845 

Peogramma ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN   

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Saldo van baten en lasten 38.485 38.433 38.446 38.711 

Reservemutatie -274 -195 -143 -277 

Resultaat ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN 
ONVOORZIEN 

38.211 38.239 38.303 38.434 

TOTAAL RESULTAAT         

  
Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Baten 56.135 56.618 56.102 56.075 

Lasten -61.702 -56.795 -56.020 -56.558 

Saldo van baten en lasten -5.567 -177 82 -483 

Mutatie reserve beschikking 12.449 1.532 1.310 1.190 

Mutatie reserve toevoeging -6.858 -1.056 -1.084 -680 

Reservemutatie 5.591 476 225 510 

Totaal Resultaat 24 299 307 27 
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8. PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN 
Op grond van artikel 9, tweede lid van het Besluit begroting en verantwoording, bevat de begroting en de 
jaarrekening ten minste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf moet volgens artikel 10 ten 
minste de volgende vijf sub-paragrafen bevatten: 

 de geraamde inkomsten; 

 het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 

 een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt:   
a. hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt 
bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden; 
b. wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en 
c. hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd; 

 een aanduiding van de lokale lastendruk en 

 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 
In de begroting geven wordt elk jaar een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende lokale 
heffingen gegeven. Dit, omdat bij de vaststelling van de begroting besluiten neemt over de gewenste 
belastingontvangsten en in aansluiting daarop daarbij tariefstructuur en –hoogte bepaalt.   
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de belastingontvangsten zijn 
gerealiseerd en in hoeverre daarbij afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van de begroting. 
  
Bestaand Beleid ten aanzien van de lokale heffingen 
De tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 2018 als volgt gewijzigd: 

1. de tarieven van de onroerendezaakbelastingen worden dusdanig aangepast dat er voor 2018 sprake 
is van een meeropbrengst  (exclusief areaaluitbreiding) van 2%,  voor de daaropvolgende jaren wordt 
rekening gehouden met een meeropbrengst van 2% per jaar (eveneens exclusief areaaluitbreiding); 

2. de tarieven afvalstoffenheffing zijn geherstructureerd in de vorm van een basistarief  vermeerderd 
met een bedrag per lediging van de restafvalcontainer (grijs) respectievelijk per aanbieding aan de 
verzamelcontainer; 

3. de tarieven van de rioolheffingen zijn, conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), voor 2018 met 
5,1% (4% GRP{+ 1,1% indexering); voor de daaropvolgende jaren wordt eveneens rekening gehouden 
met 4% GRP-tariefontwikkeling en een index van 1,0%; 

4. de overige belastingtarieven zijn niet gewijzigd en 
5. de legestarieven zijn afgestemd op de lasten ter zake en kostendekkend gemaakt. 

  
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 
Onder de naam ‘onroerendezaakbelastingen’ worden van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken 
twee directe belastingen geheven: 

 een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende zaak 
die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht gebruikt en 

 een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht. 

  
De tarieven worden jaarlijks (opnieuw) bepaald aan de hand van twee factoren, te weten: 
a. de waardeontwikkeling van het WOZ-bestand in de gemeente en 
b. de gewenste OZB-opbrengst in het begrotingsjaar. 
  
Vergelijking van de OZB-tarieven tussen verschillende jaren is daarom niet zinvol. Voor het jaar 2018 hebben 
wij besloten de geraamde tariefsverhoging die de gewenste meeropbrengst moet genereren van 2% niet door 
te voeren. 
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Opbrengsten onroerendezaakbelastingen 2017 * 2018 

Woning eigenaar € 3.675.000 € 3.737.000 

Niet-woning eigenaar € 1.576.000 € 1.592.000 

Niet-woning gebruiker €    982.000 €   980.000 

Totale OZB-opbrengst €    6.233.000 € 6.309.000 

  
 * Oorspronkelijke ramingen begroting 2017 
  
De meeropbrengst in 2018 ten opzichte van 2017 wordt uitsluitend verwacht door areaaluitbreiding. 
  
 Afvalstoffenheffing 
Deze belasting heeft als uitgangspunt, dat de kosten voor 100% worden gedekt door de heffing . Naast een 
basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een capaciteitsafhankelijk tarief per containerlediging 
restafval in de vorm van een tarief via het gebruik van: 
a.  een container met een capaciteit van 240liter of 
b. een container met een capaciteit van 140liter of 
c. een chipkaart voor bewoners van appartementen. 
Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. De opbrengst is geen 
algemeen dekkingsmiddel, maar is bestemd voor de kostendekking van de afvalinzameling en –verwerking. 
  
De cijfers van het product afval op basis van bestaand beleid laten een voordeel  zien van € 280.000. Dit 
voordeel wordt vooral veroorzaakt door het goede scheidingsgedag van onze inwoners waardoor minder 
restafval wordt aangeboden en door lagere verwerkingstarieven van Twence. Deze lagere 
verwerkingstarieven van Twence zijn een gevolg van de afspraak om het superdividend van Twence aan de 
Agenda van Twente met ingang van het jaar 2018 te beëindigen.Conform het bestaande beleid (100% 
kostendekking) vinden wij het niet meer dan logisch dat onze inwoners profiteren van dit voordeel. Dit 
betekent een verlaging van het tarief voor vastrecht met  € 25 van € 113 naar € 88. De tarieven per lediging 
voor restafval (€ 9,20 voor een grote bak en € 5,60 voor een kleine bak) laten we ongemoeid om het beginsel 
van ‘de vervuiler betaalt’ in takt te laten. 
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Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing        2018 

Kosten taakveld(en) €    1.333.000 

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen   €       456.000 

Netto kosten taakveld €       877.000 

    

Toe te rekenen kosten €       877.000 

Overhead incl. (omslag)rente €         77.000 

BTW €       316.000 

Totale kosten €    1.270.000 

    

Opbrengst afvalstoffenheffing €     1.270.000 

    

Dekkingspercentage           100% 

      

  

Tarieven en opbrengst afvalstoffenheffing  2017 2018 

Basistarief (vast recht) € 113,-- €   88,-- 

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 240 liter € 9,20 €     9,20 

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 140 liter € 5,60 €     5,60 

1 lediging bij de verzamelcontainer via een chipkaart € 0,60 €     0,60 

      

Opbrengsten afvalstoffenheffing (basistarief + ledigingen)     

Raming opbrengst basistarief (vast recht): 10.250 x € 88,-- € 1.130.000 €     902.000 

Raming opbrengst containers + chipkaarten ledigingen restafval €     414.000 €      368.000 

Totaal € 1.544.000 € 1.270.000 

  
Rioolheffingen 
Belastingplichtig voor de rioolheffing is de gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of indirect 
op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Ten aanzien van de exploitatielasten van gemeentelijke 
rioleringsvoorzieningen wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Incidentele over- en onderdekking wordt 
verrekend met een egalisatiereserve om sterke tarieffluctuaties op te vangen. 
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In 2014 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Dit plan is 
gebaseerd op rioolinspecties die zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Op basis van dit nieuwe plan is het tarief van 
de rioolheffingen voor het belastingjaar 2018 met 4%, te vermeerderen  met 1,1% inflatiecorrectie verhoogd. 
Voor de daaropvolgende jaren geldt eveneens een GRP-verhoging van 4% per jaar, terwijl voor de 
inflatiecorrectie rekening wordt gehouden met 1,0% per jaar ten opzichte van het voorafgaande jaar. 

 Berekening kostendekkendheid rioolheffing      2018 

Kosten taakveld(en) € 2.700.000 

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen   €               0 

Netto kosten taakveld € 2.700.000 

    

Toe te rekenen kosten € 2.700.000 

Overhead incl. (omslag)rente €    272.000 

BTW €    163.000 

Totale kosten € 3.135.000 

    

Opbrengst rioolheffing € 3.135.000 

    

Dekkingspercentage       100% 

      

  

Tarieven en opbrengsten rioolheffing 2017 2018 

Rioolheffing gebruiker(tot 300 m3) € 262,20 € 275,57 

Meerverbruik per 100 m3 of een deel daarvan €     21,00 €     22,07 

Agrarisch bedrijf € 304,20 € 319,71 

      

Opbrengsten rioolheffing 2017 2018 

 Waterverbruik tot 301 m3:  10.965 x € 275,57 € 2.945.000 € 3.022.000 

Aantal eenheden waterverbruik > 300 m3: 2.305 x € 22,07 €      49.000 €       51.000 

Agrarisch tarief: 195 aansluitingen x € 319,71 €       59.000 €        62.000 

Totale raming €   3.053.000       3 .135.000 
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Tarieven toeristenbelasting (prijs per persoon per nacht) 2017 2018 

Hotel, pension, appartement, boerderijkamer € 1,60 € 1,60 

Recreatiewoningen, niet beroepsmatig verhuurde ruimten 
  

€ 1,00 € 1,00 

Kampeermiddelen: mobile kampeeronderkomens, stacaravans € 0,60 € 0,60 

Groepsaccommodaties (kampeerboerderij) € 0,60 € 0,60 

      

      

Opbrengst toeristenbelasting (tarieven p.p. per overnachting) 2017 2018 

a. hotels, pensions, appartementen en boerderijkamers: 118.000 x € 1,60 € 161.000 € 189.000 

b. recreatiewoningen en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: 
     48.000 x € 1,-- 

€    49.000 € 48.000 

c. mobiele kampeeronderkomens; stacaravans op campings + vaste 
    standplaatsen engroepsaccommodaties: 105.000 x € 0,60 

€    90.000 € 63.000 

Totale raming toeristenbelasting € 300.000 € 300.000 

  
Forensenbelasting 
Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, 
er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning 
beschikbaar te houden. De forensenbelasting is (ook) een algemeen dekkingsmiddel.  

Tarief forensenbelasting 2017 2018 

Forensenbelasting: vast bedrag per gemeubileerde woning € 285,-- € 285,-- 

      

Opbrengst forensenbelasting 2017 2018 

Raming opbrengst: 446 x € 285,-- € 143.000 € 127.000 
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Precariobelasting 
Deze directe belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond. De raad heeft besloten om de precariobelasting te beperken tot de 
horecaterrassen. 

Tarieven precariobelasting 2017 2018 

a. Vaste terrassen     

- Binnenstad Ootmarsum € 14,15 € 14,15 

- Overige delen van de gemeente € 11,20 € 11,20 

b. Tijdelijke terrassen     

- Binnenstad Ootmarsum €   4,75 € 4,75 

      

Opbrengst precariobelasting 2017 2018 

a. vaste terrassen binnenstad Ootmarsum: 282 m2 €   3.990 €   3.990 

b. overige vaste terrassen in de gemeente: 1.067 m2 € 11.950 € 11.950 

c. tijdelijke terrassen binnenstad Ootmarsum: 335 m2 €      1.590 €     1.590 

Totale raming precariorechten € 17.530 € 17.530 

  
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 
Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die zijn 
verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit 
of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. De BIZ-bijdrage wordt gedurende 
een periode van vijf jaar jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-zone gelegen onroerende zaken die niet in 
hoofdzaak tot woning dienen. De BIZ-bijdrage wordt geheven van degene ,die op 1 januari van het 
betreffende kalenderjaar gebruik maakt van de in de BI-zone gelegen onroerende zaak. Is een onroerende 
zaak op 1 januari van het betreffende kalenderjaar niet in gebruik, dan wordt de BIZ-belasting geheven van de 
eigenaar. Degene, die van die zaak het genot heeft op basis van eigendom, bezit of beperkt recht ,wordt 
aangemerkt als eigenaar. De BIZ geldt m.i.v. 1 januari 2017 alleen nog in Ootmarsum (nieuwe BIZ-
verordening), omdat er in Denekamp onvoldoende draagvlak bleek voor een nieuwe verordening. 
De BIZ-opbrengsten worden in subsidievorm doorbetaald naar de Stichting BIZ Ootmarsum.  
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Tarieven BIZ-belasting Ootmarsum Tarief Tarief 

Bij een  WOZ-waarde van: 2017 2018 

  € 100.000 of minder €     435 €     435 

 meer dan € 100.000 en minder dan €  200.001 €     535 €     535 

 meer dan € 200.000  en minder dan € 300.001 €     635 €     635 

 meer dan € 300.000 en minder dan  € 750.000 €     735 €     735 

 € 750.000 of meer € 1.035 € 1.035 

      

Opbrengst BIZ-belasting Ootmarsum 2017 2018 

Werkelijke opbrengst € 77.000 € 108.000 

  
Toelichting BIZ 
De oorspronkelijke raming 2017 is gebaseerd op de verordening, die tot en met 31 december 2016 van 
toepassing was. In de nieuwe verordening zijn de tarieven 2017 en volgende jaren ten opzichte van 2016 niet 
gewijzigd, maar is de bedrijveninvesteringszone uitgebreid. Dit resulteert in een hogere belastingopbrengst. 
  
Belastingopbrengsten 
  

Soort heffing/belasting Rekening Begroting Begroting 

(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 

Onroerende-zaakbelastingen €   6.164 €   6.233 €  6.309 

Afvalstoffenheffing (+ reinigingsrecht 2015) ## €   1.557 €   1.544 €  1.270 

Rioolheffing €   2.935 €   3.053 €  3.135 

Toeristenbelasting * €    393 €       300 €      300 

Forensenbelasting €       127 €       143 €     127 

Precariobelasting €         18 €         18 €        18 

BIZ-belasting: 
a. Ootmarsum 
b. Denekamp # 

  
€         72 
€         54 

  
€      77 
€      58 

  
€      108 
€            - 

Totaal € 11.320 € 11.426 € 11.267 

 Toelichting tabel 
 * Toeristenbelasting -> rekening 2016 € 393 
 # BIZ-belasting Denekamp: raming begroting 2017 € 58 op basis van de tot en met 2016 geldende  veror- 
    dening. Omdat het resultaat van de draagvlakmeting in Denekamp negatief was zal dit bedrag (evenals de 
    ter zake van toepassing zijnde subsidie) tot € 0 verminderd  moeten worden. 
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 Lokale lastendruk 
Om een indruk te geven van de lastendrukontwikkeling op basis van aanvaard beleid worden hierna de 
gevolgen belastingplichtigen  met of zonder eigen woning weergegeven. Deze vergelijking is gebaseerd op de 
onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.. 
  

Geen eigen woning 
  
Rekening 
2016 

  
Begroting 
2017 

  
Begroting 
2018 

Onroerende zaakbelastingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Rioolheffing (tot 300 m3 waterverbruik) € 262,20 €  262,20   € 275,57 

Afvalstoffenheffing: 
a. basistarief (vast recht) 
b. 5 (in 2018 4) ledigingen restafval (240 liter) 

  
€  113,-- 
€     46,-- 

  
€     113,-- 
€        46,-- 

  
€  88,-- 
€    36,80,-- 

Totaal €  421,20 €    421,20 € 400,37 

  
Bij de berekening van de lokale woonlasten voor bezitters van eigen woningen is uitgegaan van een 
gemiddelde woningwaarde van  € 250.000,-. 
  

Eigen woning: 

Rekening 
2016:  
WOZ-waarde 
€ 239.000,-- 

Begroting 
2017: 
WOZ-waarde 
€ 250.000 

  
Begroting 
2018: 
WOZ-waarde 
€250.000 
  

OZB* €   369,-- €   381,-- €    381,-- 

Rioolheffing gebruiker(tot 300 m3 waterverbruik): € 262,20 € 262,20  € 275,57 

Afvalstoffenheffing: 
a. basistarief (vast recht) 
b. 5 ledigingen restafval (240 liter) 

  
€  113,-- 
€    46,-- 

  
€  113,-- 
€    46,-- 

  
€   88,-- 
€     36,80 

Totaal € 790,20  €  802,20 €  781,37 

  
Kwijtscheldingsbeleid 
Wanneer een belastingplichtige niet in staat is, anders dan met buitengewoon bezwaar, de belastingaanslag 
geheel of gedeeltelijk te betalen te betalen  kan de invorderingsambtenaar kwijtschelding verlenen. 
Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake wanneer de middelen om een belastingaanslag te 
betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht. 
Gemeenten beschikken hierin over een zekere mate van beleidsvrijheid. Gemeenten mogen ook zelf bepalen 
welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding. 
Dinkelland past kwijtschelding toe voor alleen de volgende heffingen: 

 afvalstoffenheffing, 

 rioolheffing en 

 onroerendezaakbelastingen. 
  
Een aanvraag wordt getoetst op basis van  inkomen en vermogen. Belastingplichtigen, die denken voor 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen, kunnen desgewenst gebruik maken 
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van de mogelijkheid om door het ‘Inlichtingenbureau’ een geautoma-tiseerde toets te laten uitvoeren. Dat 
betekent, dat de belastingplichtige zelf niet meer de nodige  gegevens hoeft aan te leveren, maar dat het 
‘Inlichtingenbureau’ aan de hand van de benodigde gegevens de inkomens- en vermogenstoets uitvoert. 
  

Overzicht kwijtscheldingsverzoeken 
Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Aanvragen die afgewezen zijn 20 20 20 

Aanvragen die gedeeltelijk toegewezen zijn      2    2    2 

Aanvragen die volledig zijn toegewezen 252 240 300 

 Totaal 274 262 322 

        

Kwijtscheldingsbedragen 
Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Werkelijke c.q. raming kwijtschelding gemeentelijke belastingen en 
heffingen 

  
€ 98.000 

  
€ 90.000 

  
€ 100.000 
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9. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN 
RISICOBEHEERSING 
Inleiding 
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een indicatie in welke mate het vermogen van 
de gemeente Dinkelland toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet 
worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te 
stemmen, kan worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. 
  
Risicobeheersing  
Op 1 juli 2014 is door de raad het Beleidskader risicomanagement vastgesteld. In het beleidskader zijn de 
volgende doelstellingen voor risicomanagement opgenomen: 

 Kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten 

 Inzicht krijgen in de risico’s die de gemeente loopt 

 Beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen 

 Vergroten van het risicobewustzijn van de organisatie (medewerkers) 

 Voldoen aan wet en regelgeving 
  
Als vervolg daarop hebben wij op 9 juni 2015 het Stappenplan risicomanagement vastgesteld. In dit 
stappenplan staan 5 stappen beschreven: 

1. Bewust worden 
2. Identificeren 
3. Analyseren en beoordelen 
4. Beheersen en aandacht geven 
5. Vooruitdenken 

  
In de presentatie die onze concerncontroller op 16 mei 2017 voor uw raadscommissie heeft verzorgd, zijn de 
volgende lopende ontwikkelingen geschetst, die ook onverkort gelden voor 2018: 

 Verder uitwerken stappenplan 2015 en aanbevelingen rekenkamerrapport Dinkelland 

 Grotere betrokkenheid concerncontroller 

 Update risicoparagraaf in programmajournaals 

 Borging binnen projectmatig creëren 

 In beeld brengen risico’s verbonden partijen 

 Koppeling risico’s met beheersmaatregelen en interne audits 
De ontwikkeling met betrekking tot het in beeld brengen van de risico’s van verbonden partijen ziet u terug in 
de paragraaf Verbonden partijen van deze programmabegroting 2018. Hier is per verbonden partij (zoals 
privaatrechtelijk als publiekrechtelijk) het risicoprofiel aangegeven. Samen met het financieel belang in de 
verbonden partij bepaalt dit welke mate van toezichtregime op de verbonden partij van toepassing is. 
  
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen kunnen we bepalen door onderstaande stappen te doorlopen: 

1. Een inventarisatie van de risico’s (risicoprofiel) 
2. Benodigde weerstandscapaciteit 
3. Beschikbare weerstandscapaciteit 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 
 

Risicoprofiel en weerstandscapaciteit 

Risicoprofiel  
In onderstaande tabel worden de 10 risico’s gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de 
benodigde weerstandscapaciteit. 
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Risico Kans 
Financieel 
gevolg 

Invloed 

Juridische claim grondexploitatie * 10% 
max.€ 
9.000.000 

15.20% 

Het niet (kunnen) verkopen van gemeentelijk vastgoed tegen 
taxatiewaarde 

20% 
max.€ 
2.716.000 

11.70% 

Voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties ** 50% 
max.€ 
800.000 

8.47% 

Meldplicht datalekken: het weglekken of het onjuist/ongewild 
verspreiden van informatie (privacy en informatiebeveiliging) 

30% 
max.€ 
810.000 

5.15% 

Tegenvallers bouw- en woonrijp maken grondcomplexen 40% 
max.€ 
600.000 

5.08% 

Leningen waarvoor de gemeente rechtstreeks garant staat zonder 
tussenkomst van de WSW 

10% 
max.€ 
2.320.000 

4.96% 

Algemene uitkering valt lager uit dan begroot 90% 
max.€ 
250.000 

4.78% 

Verhoogde vraag naar voorzieningen (WWB) 90% 
max.€ 
150.000 

2.89% 

Opvang vergunninghouders 50% 
max.€ 
250.000 

2.69% 

Tekort aan liquide middelen bij het Waarborgfonds Eigen Woningen 
(WEW) 

10% 
max.€ 
1.100.000 

2.34% 

* = zie tekst “Niet uit de balans blijkende verplichtingen” in de jaarrekening 2016. 
**= de risico inschatting voor de 3 decentralisaties zal in 2018 nader worden geconcretiseerd. 
  
Benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is dat alle 
risico’s (€ 27,5 miljoen) kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4,2 miljoen (benodigde 
weerstandscapaciteit). 
In de perspectiefnota 2018 en daarvoor de begroting 2017 kwamen we tot een benodigde 
weerstandscapaciteit van 6 miljoen. In deze berekeningen hanteerden we vanuit het voorzichtigheidsprincipe 
en bij gebrek aan ervaringscijfers een handmatige toevoeging van de risico’s voor de 3 decentralisaties en de 
vergunninghouders. Inmiddels hebben we een beter beeld en gevoel bij deze beide (nieuwe) taken en kiezen 
we ervoor om de risico’s van deze (nieuwe) taken via de reguliere risicosimulatie te laten verlopen. Hieruit 
blijkt een wat lager risicoprofiel  dan waarmee we de afgelopen jaren rekening hielden. 
Ook de risico’s op het gebied van het gemeentelijk vastgoed is wat afgenomen als gevolg van verkopen en 
getroffen voorzieningen. 
  
Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie 
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 
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 Beschikbare  weerstandscapaciteit 

Weerstand Capaciteit 

  2018 2019 2020 2021 

Algemene reserve 6.761.000 3.492.000 3.152.000 3.152.000 

Reserve grondexploitatie 3.552.000 2.873.000 3.352.000 3.859.000 

Totale weerstandscapaciteit 10.313.000 6.365.000 6.504.000 7.011.000 

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

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

 Weerstandsvermogen 

Weerstandscapaciteit  
 
Algemene reserve 
Reserve grondexploitatie 

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

Ratio 
weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 = 

€ 
10.313.000 

 =    2,5 

Benodigde 
weerstandcapaciteit 

€ 4.207.000 

  
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het 
berekende ratio. 
  

Weerstandsnorm   

Waarderingscijfer Ratio Betekenis   

A >2.0 uitstekend   

B 1.4-2.0 ruim voldoende   

C 1.0-1.4 voldoende   
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D 0.8-1.0 matig   

E 0.6-0.8 onvoldoende   

F <0.6 ruim onvoldoende   

  
Het ratio valt dan in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. 
  
Ratio weerstandsvermogen 
Op basis van het meerjarig verloop van de algemene reserve, reserve grondexploitatie en reserve vastgoed 
ontwikkelt de ratio van de gemeente Dinkelland zich als volgt: 
  

  2018 2019 2020 2021 

Ratio 2,5  1,5  1,5  1,7  

  
Kengetallen 
De ontwikkeling van de van de volgende kengetallen zijn opgenomen bij de Balans van de gemeente: 
Netto schuldquote 
Solvabliteitsratio 
Grondexploitatie 
EMU Saldo 
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10. PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
De paragraaf Kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden van 
kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke infrastructuur), is geborgd. Onder kapitaalgoederen verstaan we: 
wegen (inclusief kunstwerken), riolering, water, groen en gebouwen. 
Voor het geformuleerd doel zijn en worden onderhoudsplannen opgesteld, waarin we aangeven op welk 
kwaliteitsniveau kapitaalgoederen worden onderhouden. Als introductie op deze paragraaf staat hieronder 
het overzicht van de beheerplannen voor 2017 voor de kapitaalgoederen: 
  

Beheerplannen: 
Door de raad 
vastgesteld in: 

Looptijd 
t/m: 

Financieel in de 
begroting vertaald: 

Uitgesteld 
onderhoud: 

Wegen #) 2016 n.v.t. ja nee 

Riolering 2013 2018 ja nee 

Groen 2014 n.v.t. ja nee 

Gebouwen 2010 n.v.t. ja nee 

#) Kunstwerken (duikers en bruggen) vallen onder het aspect ‘wegen’. 
  

Kaders & Cijfers 

 
Kaders 
Wettelijk  
De relevante wettelijke kaders zijn: 

 Gemeentewet: Waarin door de gemeenteraad is vastgelegd welke regels voor de waardering en 
afschrijving van activa gelden. De in artikel 212 Gemeentewet bedoelde verordening is de ‘Financiële 
verordening gemeente Dinkelland (2017)’ 

 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV): Op grond van artikel 12 moeten 
de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen in deze paragraaf aan de orde 
komen 

 Burgerlijk Wetboek: Waarin opgenomen de gemeentelijke taak als ‘goed wegbeheerder’ om te 
zorgen dat het gebruik van de weg geen risico oplevert voor de weggebruiker (wettelijke 
aansprakelijkheid) 

 Wet Milieubeheer: Waaruit de verplichting tot het opstellen van een Gemeentelijk Riolerings-plan is 
voortgekomen 

 
Algemeen financieel  
De kosten van het reguliere en ‘groot’ onderhoud van de kapitaalgoederen wegen (inclusief bruggen en 
duikers), groen en gebouwen zijn in het algemeen gedekt via structurele onderhoudsmiddelen in de 
begroting. 
Vervangingsinvesteringen en onderhoudskosten van de riolering dekken we via de rioolheffing. Binnen de 
rioolheffing streven wij het ideaalcomplex na. 
Grotere vervangingsinvesteringen voor kapitaalgoederen, uitgezonderd rioleringen, staan in het algemeen als 
incidentele investeringen opgenomen in de begroting. De raad stelt de incidentele vervangingsinvesteringen 
vast. 
Voor gebouwen stelt de raad de kosten voor het groot onderhoud uit de reserve ‘Onderhoud gebouwen’. 
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Algemeen technisch/inhoudelijk  
Voor het beheer van wegen en groen wordt de (beeld)Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW (de 
onafhankelijke kennisorganisatie voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en 
veiligheid) toegepast. Bij het onderdeel 'beleid & beheer' gaan we hier nader op in. 
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2013-2018) zijn de kaders en verplichtingen aangegeven voor 
riolering en water. In het GRP is vastgelegd hoe we verbeteringsmaatregelen op het rioolsysteem toepassen 
en hoe we onderhoud uitvoeren. Het GRP is door de raad vastgesteld. 
Voor het beheer van gebouwen is een MOP (meerjaren onderhoudsprogramma) vastgesteld, waarin de 
onderhoudsniveaus zijn aangegeven. 
Kerncijfers 
Voor de onderscheiden kapitaalgoederen zijn in de tabel hieronder de kencijfers vermeld:  

  Aspect Binnen de kom Buiten de kom 

Wegen Weglengte totaal 122 km 462 km 

  Oppervlakte elementenverharding 77 ha 3 ha 

  Oppervlakte asfaltverharding 31 ha 127 ha 

  Oppervlakte betonverharding 0,3 ha 3 ha 

  Oppervlakte overige 1 ha 41 ha 

  Aantal bruggen 26 st 58 st 

  Aantal duikers 3 st 1147 st 

Riolering Lengte vrijvervalriolering 143 km 8 km 

  Lengte mechanische riolering 33 km 401 km 

  Aantal hoofdgemalen 49 st 

  Aantal gemalen mechanische riolering 1.105 st 

Groen Beplantingsoppervlakte (natuurlijk) 32.5 ha 9 ha 

  Beplantingsoppervlakte (in cultuur) 25 ha - 

  Oppervlakte gazon 56 ha 2 ha 

  Aantal bomen 9850 st pm 

Gebouwen Schoolgebouwen 14 locaties 

  Sportaccommodaties 12.000 m² 

  Maatschappelijk/culturele doeleinden 6.000 m² 

  Monumentale gebouwen 1.700 m² 

  Eigen bedrijfsvoering 17.480 m² 

  Overige gebouwen 13.410 m² 
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Beleid & Beheer 

 
Algemeen 
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare 
Ruimte (IBOR). Dit plan, dat uitgaat van de systematiek om te werken volgens zogeheten beeldkwaliteit, is 
door de raad vastgesteld in 2014. 
Voor het beheer van de wegen en het groen maken we gebruik van de (beeld)Kwaliteitscatalogus Openbare 
Ruimte van CROW. In de catalogus is met foto’s aangegeven wat de relatie is tussen beeldkwaliteit (foto) en 
het onderhoudsniveau (A, B, etc.). De raad heeft daarmee vastgesteld op welk niveau de verschillende 
kapitaalgoederen of delen van de openbare ruimte worden onderhouden. Daarbij is desgewenst voor de 
onderscheiden gebiedstypen (binnen of buiten de kom; hotspots) per beheergroep/kapitaalgoed het 
onderhoudsniveau vastgelegd. 
Hulpmiddel bij het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen zijn de beheersystemen (GBI) en de 
koppeling die per 1 januari 2016 wordt gemaakt tussen de beheersystemen en de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT). Door het integrale karakter van het systeem is het een sterk instrument voor 
het opstellen van beleid voor de openbare ruimte en we kunnen hierdoor optimaal met kosten omgaan. 
Wat de gebouwen betreft is gemeente Dinkelland in veel gevallen verantwoordelijk voor het groot 
onderhoud. De verantwoordelijkheden voor het dagelijks (klein) en groot onderhoud zijn vastgelegd in 
huurcontracten of gebruiksovereenkomsten. Daar waar sprake is van leegstand, draagt de gemeente als 
eigenaar weer de verantwoordelijkheid voor ook het klein onderhoud. Voor de schoolgebouwen heeft de 
KONOT (stichting Katholiek Onderwijs Noordoost-Twente), en in een enkel geval stichting Consent, de 
verantwoordelijkheid over het dagelijks, klein en groot onderhoud. Het dagelijks en klein onderhoud van de 
gebouwen voor de eigenbedrijfsvoering valt onder de verantwoordelijkheid van Noaberkracht 
(gemeenschappelijke regeling). 
 
Wegen 
Voor het beheer van de wegen gebruiken we de (beeld)Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van CROW en de 
systematiek Rationeel wegbeheer. Jaarlijks beoordelen we de wegen in kwalitatieve zin met een visuele 
inspectie. Op basis van de resultaten uit de visuele inspecties, en de gewenste kwaliteitsniveaus worden 
onderhoudsmaatregelen bepaald. 
Om onderhoudsmaatregelen te prioriteren zijn de arealen onderverdeeld in structuurelementen. Dat zijn 
wegvakken met een min of meer vergelijkbare gebruiksfunctie. Als structuurelement zijn gebruikt de 
categorieën Hoofdweg, Buitengebied, Woongebied, Bedrijventerrein en Centrum. Binnen de categorie 
buitengebied is onderverdeling gemaakt in klassen Standaard, Fietsroute en Extensief (wegen van laagste 
orde). Binnen Centra is ook de categorie Hot-Spot onderscheiden     
Ook is een onderscheid gemaakt naar de aard van de verharding. Gesloten verhardingen als asfalt of beton 
vergen een geheel andere wijze van onderhoud dan elementenverhardingen en worden daarom afzonderlijk 
benaderd. Daarnaast is een onderscheid gemaakt naar verhardingsfunctie (rijbaan, fietspad, voetpad en 
overige (inritten, parkeervakken etc.). Door gebruik te maken van de genoemde indelingen wordt de 
mogelijkheid geboden om gedifferentieerd om te gaan met kwaliteit voor de verschillende categorieën. 
Het kwaliteitsniveau is aangeduid tussen niveau A (goed) en D (slecht). In 2016 hebben we een meerjaren 
onderhoudsprogramma voor de kapitaalgoederen wegen en kunstwerken vastgesteld. Daarbij is vastgesteld 
dat we het wegenonderhoud gedifferentieerd gaan uitvoeren op basis van de reeds vermelde functionele 
indeling van wegen. Daarbij is vastgesteld de hieronder staande kwaliteit te gaan hanteren. 
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Scenario 3B: Alles C met  
HotSpots/centra A en voetpaden B 
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Kwaliteitsniveau 
  

A B C D 

Asfalt/beton 

Aanzien/uitstraling Hoog Standaard Sober Verloedering 

Kapitaalvernietiging Matig Nihil Groot Zeer groot 

Beheerbaarheid Voldoende Goed Matig Slecht 

Veiligheid/Aansprakelijkheid Veilig 
Grotendeels 
veilig 

Beperkt 
Veilig 

Onveilig 

Hinder/Overlast Nauwelijks Incidenteel Regelmatig Constant 

Elementen 

Aanzien/uitstraling Hoog Standaard Sober Verloedering 

Kapitaalvernietiging Matig Nihil Matig Groot 

Beheerbaarheid Voldoende Goed Matig Slecht 

Veiligheid/Aansprakelijkheid Veilig 
Grotendeels 
veilig 

Beperkt 
Veilig 

Heel onveilig 

Hinder/Overlast Nauwelijks Incidenteel Regelmatig Constant 

  
Bij de keuze voor deze kwaliteitsniveaus horen de effecten zoals weergegeven in de tabel. 
Het meerjaren onderhoudsprogramma betreft ook de civiele kunstwerken. We hebben in dat programma 
vastgelegd dat we voor de bruggen en duikers een beheer- en monitoringsprogramma gaan toepassen voor 
het gepland onderhoud. Vastgelegd is dat we ook hier het basisniveau “C” gaan hanteren. Op basis van 
inspecties van de kunstwerken wordt een onderhouds- en vervangingsprogramma opgesteld. . We richten ons 
daarbij in eerste instantie op monitoring aangezien we op dit moment geen actueel beeld van de kwaliteit 
hebben. Om aan de uitkomsten van een geactualiseerd onderhouds- en vervangingsprogramma inhoud te 
geven, is met ingang van 2017 het onderhoudsbudget met € 50.000 verhoogd. Zodra de resultaten vanuit het 
inspectie- en monitoringsprogramma bekend zijn, zal indien noodzakelijk de hoogte van dit bedrag opnieuw 
worden bezien. 
 
Openbare verlichting 
Aan de hand van het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’, met daarin uitgangspunten en keuzes voor het 
beleid, ontwikkelen we plannen voor vervanging en nieuwe plaatsing van openbare verlichting. Sociale 
veiligheid en verkeersveiligheid spelen daarbij een rol. Ook met milieuaspecten, lichthinder en lichtvervuiling 
houden we rekening. 
Het onderhoud van de openbare verlichting is geregeld via een meerjaren onderhoudsbestek met in totaal zes 
gemeenten. In totaal worden ca. 5.900 lichtpunten onderhouden. 
Energiebesparing en duurzaamheidsdoelstellingen behalen we door vervanging van de huidige verlichting 
door LED verlichting. In 2016 is gestart met het planmatig vervangen van openbare verlichting. 
 
Riolering 
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2013-2018) zijn de kaders en het beleid vastgelegd voor het 
onderhoud en vervanging van de riolering, maar ook voor verbeteringsmaatregelen. Jaarlijks inspecteren we 
de riolering. De kwaliteit van de riolering wordt bepaald met een analyse van video-inspecties, waarbij we 
inspectiecatalogus NEN3399 gebruiken. Kwaliteitskwalificaties lopen uiteen van ‘uitstekend’ tot ‘zeer slecht’. 
Strengen met de kwalificatie ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ komen voor reparatie of vervanging in aanmerking. De 
keuze van de toe te passen onderhoudsmaatregel is afhankelijk van omgevingsfactoren en de eventuele 
afstemming met andere werkzaamheden. 
Naast de periodieke (onderhouds)inspecties monitort een hoofdpost dagelijks de rioolsysteem. Via online 
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monitoring worden storingen en calamiteiten automatisch gemeld. 
Groen 
De kwaliteit van groenvoorzieningen wordt primair bepaald op basis van beeldkwaliteit. Hiervoor gebruiken 
we ook de (beeld)kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van CROW. Maar dan gebruiken we dit vooral om vast 
te leggen volgens welk kwaliteitsniveau we het groen moeten onderhouden. Hiermee is de basis gelegd voor 
het onderhoudsbestek. Maandelijks nemen we een steekproef voor de kwaliteit van het groenareaal. Bij goed 
onderhoud van het groenareaal treedt geen kapitaalvernietiging op. Cultuurbeplanting heeft een eindige 
levensduur en zal dan door middel van cyclisch vervangen weer op peil worden gebracht. 
Afhankelijk van de locatie zijn minimale beeldkwaliteitsniveaus vastgesteld door de raad. In het algemeen is 
kwaliteitsniveau C het gewenst niveau. Bij ‘hotspots’ geldt het hogere kwaliteitsniveau A. 
Voor bomen voeren we naast beeldkwaliteit ook een wettelijke veiligheidsinspectie uit (Visual Tree 
Assessment). Daarbij bepalen we op grond van het risicoprofiel welke inspectiefrequente nodig is en welke 
eventuele onderhoudsmaatregelen nodig zijn. 
 
Gebouwen 
Het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning 
(MOP). Deze MOP is opgesteld volgens NEN2767 en is gericht op de instandhouding van een pand op 
kwaliteitsniveau 2 en 3 (op een schaal van 1 tot 6). De MOP heeft een inventarisatie-cyclus van vier jaar en de 
administratieve actualisatie is elk jaar. Op grond van de hieruit voortvloeiende planning wordt de voorziening 
voor het groot onderhoud op peil gebracht Het jaarlijks onderhoud gebeurt waar mogelijk in overleg met de 
gebruiker/beheerder van het betreffende pand (check op nut en noodzaak). 
 
Onderhoudsplannen  
Voor de onderscheiden kapitaalgoederen zijn onderhoudsplannen opgesteld, waarin is aangegeven op welk 
kwaliteitsniveau het kapitaalgoed wordt onderhouden. Goede onderhoudsplannen en de consequente 
uitvoering ervan zijn noodzakelijk. Door het onderhoud volgens planvorming uit te voeren, worden vooral bij 
wegen aansprakelijkheidsstellingen tot een minimum beperkt. 
 
Afstemming 
Jaarlijks stemmen we de onderhoudsplannen voor wegen, riolering en groen op elkaar af. Soms is het mogelijk 
om het onderhoud in technische en/of financiële zin te combineren. Dat heeft de voorkeur wanneer we 
daarmee ook de effecten voor de omgeving of de samenleving positief beïnvloeden. 
 
Beleidsplannen in ontwikkeling 
De beleidsnota onderhoud kapitaalgoederen is wat betreft de arealen wegen en kunstwerken in 2016 
vastgesteld. De ontwikkelingen op deze arealen worden permanent gemonitord en waar mogelijk door 
vertaald naar het geplande onderhoud. 
De ontwikkelingen op het gebouwenareaal worden permanent gevolgd en waar mogelijk door vertaald op het 
geplande onderhoud. Daar waar onduidelijkheden over de toekomstige functie van gebouwen aan de orde 
zijn, krijgt het onderhoud maatwerk. Sinds 2015 hebben de KONOT (stichting Katholiek Onderwijs Noordoost-
Twente) en stichting Consent de verantwoording voor alle onderhoud van hun schoolgebouwen 
 
Externe beleidsontwikkelingen die impact hebben op onderhoud  
Er komt een nieuwe landelijke richtlijn voor lokale bruggen, die met de huidige systematiek voor inspectie 
vaak (onterecht) het stempel ‘einde levensduur’ of ‘afgekeurd’ krijgen. Dat komt omdat lokale bruggen nu 
vaak beoordeeld worden op grond van normen die voor bruggen op rijkswegen gelden – en die zijn te zwaar 
voor de lokale omstandigheden. Het initiatief hiertoe is in 2015 gestart. Inhoudelijke voorstellen volgen in 
2018. De uitkomsten hiervan zijn ook van belang voor de pilot met assetmanagement op bruggen. 
 

Kwaliteit & Fiancieel 

Kwaliteit 
 
Wegen 
In 2016 hebben we het meerjaren onderhoudsprogramma vastgesteld. Daarbij hebben we besloten om de 
algehele kwaliteit van het wegenareaal op niveau C te gaan onderhouden. Voetpaden in woongebieden 
worden onderhouden op kwaliteit B.  Voor HotSpots wordt niveau A gehanteerd. De vastgestelde 
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kwaliteitsniveaus zijn geïmplementeerd in ons beheersysteem. Het ingrijpmoment voor onderhoud is in 
overeenstemming met het vastgestelde onderhoudsniveau Veiligheid voor de weggebruiker staat voorop. Het 
budget is in principe toereikend om het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. 
 
Bruggen 
In 2016 hebben we het meerjaren onderhoudsprogramma vastgesteld. Daarbij hebben we besloten het 
jaarlijks budget te verhogen en toe te voegen aan de onderhoudsreserve. In 2017 is gestart met het in kaart 
brengen van de actuele kwaliteit van de bruggen. Op basis van die uitkomsten zal een uitvoeringsprogramma 
voor onderhoud worden uitgevoerd. 
 
Rioleringen 
In financieel opzicht zijn de kosten van het rioleringsonderhoud en de rioolvervangingen gedekt via het 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In 2018 voldoet het rioolsysteem aan alle in het GRP gestelde eisen voor 
kwaliteit en kwantiteit. 
 
Groen 
De maandelijkse inspectie van het groenareaal geeft aan dat we voldoen aan de daaraan gestelde eisen en 
kwaliteitsniveaus. Het cyclisch planmatig vervangen van cultuurbeplanting loopt door ontbreken van 
voldoende beschikbare middelen achter. Hierdoor is op meerdere plaatsen sprake van achterstallig 
onderhoud. Met omvorming en herinplant werken we deze achterstand uiterlijk 2018 weg. 
  
Financieel 
Structurele financiële onderhoudsgelden gebruiken we in beginsel voor het reguliere en ‘groot’ onderhoud 
voor wegen en groen. Onderhouds- en vervangingsinvesteringen voor riolering dekken we uit het rioolfonds. 
Door afstemming van onderhouds- of vervangingsmaatregelen is het mogelijk dat structurele 
onderhoudsgelden worden aangevuld met incidentele middelen op grond van investeringen of met middelen 
uit de rioolheffing. Ook andere interne en externe bronnen van financiering zijn mogelijk, bijvoorbeeld 
middelen uit de reserves of bijdragen van externe partijen. 
 
Wegen 
 Het regulier onderhoud wordt aangepakt, zoals wordt aangegeven door het meerjaren onderhouds 
programma, die jaarlijks wordt geactualiseerd. Binnen dit programma wordt eveneens rekening gehouden 
met een percentage  voor onvoorziene omstandigheden en tegenvallers. Eventuele budgetoverschrijdingen of 
onderschrijdingen worden verrekend met de Reserve “onderhoud wegen”. 
 
Bruggen 
In 2016 hebben we het 'Meerjaren onderhoudsprogramma' vastgesteld. Besloten is daarbij om door middel 
van een nader onderzoek de kunstwerken in kaart te brengen. Vooruitlopend hierop is besloten structureel 
€ 50.000 toe te voegen aan het budget. Op basis van de resultaten van de aangekondigde inspectie en 
monitoring wordt in 2018 bezien in hoeverre deze verhoging toereikend is. 
 
Rioleringen 
De beschikbare middelen voor de riolering zijn voldoende om het stelsel op niveau te houden. Het streven is 
te komen tot het ideaalcomplex. Hierbij sparen we voor rioolvervangingen, zodat we deze direct kunnen 
afschrijven. De kapitaallasten lopen dan niet op. De gedachte hierachter is dat we de financiële gevolgen van 
de in stand houding van het rioolsysteem niet naar volgende generaties doorschuiven. Dit is vastgelegd in het 
GRP. Het GRP wordt in 2018-2019 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. 
 
Gebouwen 
Voor het groot onderhoud van de gebouwen staat de voorziening “planmatig onderhoud gebouwen” ter 
beschikking. Jaarlijks is er een dotatie van € 475.000 aan deze voorziening. De afgelopen jaren is gebleken dat 
de controle op nut en noodzaak geleid heeft tot besparingen op de geplande financiële uitgaven. Met het oog 
op nieuwe ontwikkelingen is er de laatste jaren maar beperkt onderhoud gepleegd aan vooral 
sportaccommodatie Dorper Esch (alleen als veiligheid of bedrijfsvoering in gevaar kwam) waardoor er sprake 
is van behoorlijk wat uitgesteld onderhoud. 
Alleen de aangewende middelen worden verrekend met de onderhoudsreserve. 
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11. PARAGRAAF FINANCIERING 
Algemeen 
De wet financiering decentrale overheden (fido) bevordert een solide financieringswijze bij openbare 
lichamen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. De wet kent een 
onderscheid tussen regels voor korte financiering (kasgeldlimiet) en regels voor lange financiering 
(renterisiconorm). Het onderscheid is gelegd bij 1 jaar. 
  
Kasgeldlimiet en korte financiering 
De kasgeldlimiet heeft als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op korte leningen (< 1 
jaar) te beheersen. De limiet is bepaald op 8,5% van de totale begroting. 
Een kasgeldlimiet van € 5,8 miljoen betekend dat Dinkelland in 2018 tot een bedrag van € 5,8 miljoen met kort 
geld ( looptijd < 1 jaar) mag financieren. 
  

Kasgeldlimiet 
€ (x 1 
miljoen) 

Begrotingstotaal 2018   68 

Vastgesteld percentage          8,50% 

Kasgeldlimiet 5,8 

  
Renterisiconorm en lange financiering 
De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het risico van een rentewijziging. Jaarlijks 
mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het 
begrotingstotaal. Er mag dus maar 1/5

e
 deel van de totale begroting aan rentegevoeligheid onderhevig zijn. 

  

Renterisiconorm € (x 1 miljoen) 

Begrotingstotaal 2018  68 

Vastgesteld percentage        20% 

            

Renterisiconorm     13,6 

Renterisico: herfinanciering + renteherziening                       0 

Ruimte                      13,6 

            

  
In 2018 wordt geen renterisico gelopen volgens de renterisiconorm. 
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Leningen 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de geldleningen in 2018: 

Leningen (opgenomen) € (x 1 miljoen) 

Beginstand per 1 januari 2018  33,9 

      

Bij: nieuwe leningen t.b.v. investeringen                          0 

            

Af: reguliere aflossingen                        3,3 

  vervroegde aflossingen                          0 

Eindstand per 31 december 2018  30,6 

            

  
Algemene ontwikkelingen 
  
Geldleningen 
In 2018 zullen geen renteherzieningen plaatsvinden. De reguliere aflossingen in 2018 zijn €  3,3 miljoen en de 
rentelasten €  810.000. 
  
Rentevisie, liquiditeit en schatkistbankieren 
De gemeente Dinkelland heeft gekozen voor spreiding in de financieringsmogelijkheden.  Door een actuele 
liquiditeitsplanning kan worden ingespeeld op eventuele tekorten of overschotten in de toekomst. Zo 
wordt  door het aantrekken van langlopende geldleningen ingespeeld op eventuele liquiditeitstekorten voor 
de lange termijn. De rente voor langlopende geldleningen is op dit moment  0,95% (looptijd 15 jaar). 
Eventuele voorziene tekorten op de korte termijn worden opgevangen door het aantrekken van 1 maands 
geldleningen. Het 1 maands rentetarief is op dit moment  negatief. Dat betekent dat de gemeente bij het 
aantrekken van een kasgeldlening met een looptijd van 1 maand rente ontvangt. 
Eventuele liquiditeitsoverschotten worden als gevolg van schatkistbankieren automatisch afgeroomd naar 
onze bankrekeningrekening bij het Ministerie. Dit levert niets op, het rentepercentage is op dit moment 0. 
  
EMU Saldo 
Het EMU saldo is in grote lijnen het exploitatiesaldo voor bestemming plus de afschrijvingen min de 
investeringen over een bepaald jaar. Voor 2018 is het EMU-saldo -/- € 3,9  mln.    
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12. PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een 
bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente 
zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. 
Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor 
aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. 
Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is een 
manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. 
Deze paragraaf is om twee redenen voor u van belang. Op de eerste plaats voeren verbonden partijen vaak 
beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft 
dus voor u nog steeds een kader stellende en controlerende taak over bij die programma’s. De tweede reden 
betreft de kosten – het budgettaire beslag- en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden 
partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. De verbonden partijen, waarbij de 
gemeente Dinkelland betrokken is, worden hieronder beschreven. 
 

Verbonden partijen Dinkelland 

  

Naam Verbonden partij Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

        

Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen 

      

Het  openbaar lichaam 
Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen is 
een 
samenwerkingsverband 
van de gemeenten 
Tubbergen en 
Dinkelland in de vorm 
van een 
gemeenschappelijke 
regeling 
(gemeenschappelijke 
regeling 
Werkorganisatie 
Tubbergen-Dinkelland). 
De vestigingsplaats is 
Denekamp. 
  
De raad van Dinkelland 
heeft op 15 december 
2015 toestemming 
verleend om 
Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen 
met ingang van 1 januari 
2016 om te zetten van 
een openbaar lichaam 
naar een 

1.     In naam van de 
deelnemende 
bestuursorganen is de 
bedrijfsvoeringsorganisati
e in ieder geval belast met: 
a.     Beleidsontwikkeling 
en beleidsvoorbereiding; 
b.     Uitvoering van het 
door de gemeentelijke 
bestuursorganen 
vastgestelde beleid; 
c.     Inkoop en 
aanbesteding van 
opdrachten, behoudens 
voor zover het de 
bedrijfsvoering betreft; 
d.    Uitvoering van door 
de rijksoverheid 
opgedragen 
medebewindstaken; 
e.     Toezicht op en 
handhaving van de 
hiervoor genoemde 
uitvoering. 
2.     In eigen naam is de 
bedrijfsvoeringsorganisati
e  in ieder geval belast 
met: 

Door de omzetting van 
een openbaar lichaam 
naar een 
bedrijfsvoeringsorganis
atie kent Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen 
met ingang van 1 
januari 2016 nog slechts 
een bestuur, in plaats 
van een algemeen en 
dagelijks bestuur. De 
samenstelling van het 
bestuur blijft gelijk ten 
opzichte van dat van 
het algemeen en 
dagelijks bestuur. Ook 
het bestuurlijk belang 
blijft ongewijzigd. 

De gemeente 
Dinkelland draagt 
voor 56,35% bij aan 
de begroting van de 
gemeenschappelijke 
regeling. De bijdrage 
van Dinkelland over 
2018 bedraagt € 
16.512.000. 
EV: € 2.128.000 
VV: € 4.392.000 
Resultaat: € 0 
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bedrijfsvoeringsorganisa
tie. 

a.     De bedrijfsvoering; 
b.     Inkoop en 
aanbesteding van 
opdrachten ten behoeve 
van de bedrijfsvoering. 
  
De 
bedrijfsvoeringsorganisati
e voert uitsluitend taken 
uit voor bestuursorganen 
van Dinkelland en 
Tubbergen. 

        

Regio Twente       

Het regionaal openbaar 
lichaam Regio Twente is 
een 
samenwerkingsverband 
van alle 14 Twentse 
gemeenten in de vorm 
van een 
gemeenschappelijke 
regeling. 
Regio Twente is 
gevestigd in Enschede. 
  
De raad van Dinkelland 
heeft op 3 november 
2015 ingestemd met de 
wijziging van de 
gemeenschappelijke 
regeling Regio Twente 
per 1 januari 2016. De 
wijziging hangt samen 
met het vervallen van de 
plusstatus van Regio 
Twente en is in lijn met 
de heroriëntatie op de 
samenwerking in 
Twente. Met ingang van 
1 januari 2016 is de 
gemeenschappelijke 
regeling Regio Twente 
een collegeregeling. 

Regio Twente behartigt de 
(Twentse) belangen op de 
volgende terreinen: 
* basispakket 
a. Publieke gezondheid, 
onder de naam GGD 
Twente; 
b. Jeugdhulp en 
maatschappelijke 
ondersteuning; 
c. Sociaaleconomische 
structuurversterking; 
d. Recreatieve 
voorzieningen; 
e. Bovengemeentelijke 
belangenbehartiging; 
* vrijwillige samenwerking 
f. Faciliteren, coördineren 
en afstemmen 
gemeentelijke 
aangelegenheden; 
g. Bedrijfsvoering. 

Als gevolg van de 
wijziging van de 
gemeenschappelijke 
regeling Regio Twente 
benoemt het college uit 
zijn midden een 
(plaatsvervangend) lid 
van het algemeen 
bestuur. 
  
Een lid van het 
algemeen bestuur 
beschikt over één stem. 
Indien het gaat om de 
vaststelling van de 
begroting, wijzigingen 
daarvan en de 
jaarrekening alsmede 
om besluiten over 
investeringen op basis 
van een gemeentelijke 
bijdrage beschikt een lid 
van het algemeen 
bestuur, behoudens de 
voorzitter, over het 
aantal stemmen dat 
wordt bepaald door het 
aantal inwoners van zijn 
gemeente bij aanvang 
van het kalenderjaar 
waarin de stemming 
plaatsvindt. De 
voorzitter beschikt in 
dat geval over één 
stem. 

De deelnemende 
gemeenten betalen 
een jaarlijkse 
bijdrage, naar rato 
van het inwonertal. 
De bijdrage van 
Dinkelland over 2018 
bedraagt € 1.200.000. 
EV: € 6.749.000 
VV: € 12.656.000 
Resultaat: € 0 
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Veiligheidsregio Twente       

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

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

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

De bijdrage van 
Dinkelland over 2018 
bedraagt 
€  1.656.000. 
EV: € 157.000 
VV: € 55.125.000 
Resultaat: € 0 

        

EUREGIO       

EUREGIO is een 
grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband 
van 131 Nederlandse en 
Duitse overheden. 
EUREGIO is een 
eingetragener Verein 
(e.V.) naar Duits recht. 
Via Regio Twente is 
Dinkelland indirect lid 
van EUREGIO. EUREGIO 
is gevestigd in Gronau 
(D). De gemeenteraad 
heeft in 2015 ingestemd 
met een wijziging van de 
rechtsvorm van 
EUREGIO in een 
grensoverschrijdend 
openbaar lichaam. Deze 
wijziging zal naar 
verwachting pas in de 

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

De EUREGIO-raad is het 
politieke orgaan van 
EUREGIO. De 
samenstelling is 
gebaseerd op een 
partijpolitieke en 
regionale sleutel. De 
uitslag van de 
gemeenteraads-
verkiezingen bepaalt 
welke partijen in de 
EUREGIO-raad 
vertegenwoordigd zijn. 
Het inwonertal bepaalt 
het aantal zetels per 
deelnemende 
gemeente. Dinkelland 
bezet 2 van de 41 
Nederlandse zetels; 
twee raadsleden. 

De jaarlijkse bijdrage 
bedraagt  0,29 euro 
per inwoner. 
EV: € 1.382.000 
VV: € 35.000.0000 
Resultaat: € 35.000 
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loop van 2016 worden 
geëffectueerd. Om die 
reden is deze wijziging 
nu nog niet in de 
paragraaf Verbonden 
Partijen van de 
begroting 2016 verwerkt 

        

Crematoria Twente       

Het Openbaar Lichaam 
Crematoria Twente 
(OLCT) is een 
samenwerkingsverband 
van 13 Twentse en 
Achterhoekse 
gemeenten door middel 
van een 
gemeenschappelijke 
regeling. OLCT is 
gevestigd in Enschede. 
  
De raad van Dinkelland 
heeft op 3 november 
2015 ingestemd met de 
wijziging van de 
gemeenschappelijke 
regeling OLCT per 1 
januari 2016. Vanaf die 
datum is de 
gemeenschappelijke 
regeling OLCT een 
collegeregeling. 
  
Met ingang van 1 januari 
2016 neemt Winterswijk 
geen deel meer aan de 
gemeenschappelijke 
regeling OLCT. 

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

Als gevolg van de 
wijziging van de 
gemeenschappelijke 
regeling OLCT benoemt 
het college uit zijn 
midden een 
(plaatsvervangend) lid 
van het algemeen 
bestuur. 
  
Elk lid van het algemeen 
bestuur heeft één stem 
per 20.000 inwoners (of 
een 
gedeelte daarvan) van 
de gemeente die hij 
vertegenwoordigt, met 
dien verstande dat 
geen der individuele 
gemeentes zo veel 
stemmen kan hebben, 
dat zij zelfstandig een 
meerderheid kan 
vormen. 

Crematoria Twente / 
Oost-Nederland B.V. 
keert jaarlijks 
dividend uit aan 
OLCT, die het 
dividend aan de 
deelnemende 
gemeenten uitkeert 
naar rato van het 
aantal crematies per 
deelnemende 
gemeenten. 
Verwachte 
dividenduitkering 
2018 bedraagt € 
11.000. 
EV: € 1.591.000 
VV: € 0 
Resultaat: € 359.000 

        

Stadsbank Oost 
Nederland 

      

Het openbaar lichaam 
Stadsbank Oost 
Nederland is een 
samenwerkingsverband 
van 22 Twentse en 
Achterhoekse 
gemeenten door middel 
van een 

De Stadsbank Oost 
Nederland is een 
intergemeentelijke 
kredietbank die zich ten 
behoeve van ingezetenen 
van de deelnemende 
gemeenten op 
maatschappelijk en 

Als gevolg van de 
wijziging van de 
gemeenschappelijke 
regeling Stadsbank Oost 
Nederland benoemt het 
college uit zijn midden 
een (plaatsvervangend) 
lid van het algemeen 

Er is sprake van twee 
vormen van 
financiering: 
1. De financiering van 
de bestaanskosten is 
gebaseerd op 50% het 
aantal huishoudens in 
een gemeente en 
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gemeenschappelijke 
regeling. Stadsbank Oost 
Nederland is gevestigd 
in Enschede. 
  
De raad van Dinkelland 
heeft op 3 november 
2015 ingestemd met de 
wijziging van de 
gemeenschappelijke 
regeling Stadsbank Oost 
Nederland per 1 januari 
2016. Vanaf die datum is 
de gemeenschappelijke 
regeling Stadsbank Oost 
Nederland een 
collegeregeling. 

zakelijk verantwoorde 
wijze bezighoudt met 
kredietverstrekking, 
budgetbeheer, 
schuldhulpverlening, 
preventie en voorlichting. 

bestuur. 
  
Elk lid van het algemeen 
bestuur heeft in de 
vergadering één stem. 
  

50% op basis van de 
gedeclareerde omzet. 
2. De financiering van 
de dienstverlening 
wordt gefactureerd 
aan de hand van de 
geleverde diensten 
conform het 
productenboek.  De 
bijdrage over 2018 
bedraagt € 101.000. 
EV: € 1.541.000 
VV: € 18.795.000 
Resultaat: € 2.000 

        

Twentebedrijf       

De gemeenteraad heeft 
op 3 november 2015 
aan het college 
toestemming verleend 
tot het treffen van de 
gemeenschappelijke 
regeling Twentebedrijf, 
per 1 januari 2016.  Het 
Twentebedrijf is een 
bedrijfsvoeringsorganisa
tie en is een 
samenwerkingsverband 
van 14 Twentse 
gemeenten en het 
openbaar lichaam Regio 
Twente en is gevestigd 
in Enschede. 

Het doel van het 
Twentebedrijf is om, met 
inachtneming van de 
autonomie van de 
deelnemers, door middel 
van samenwerking op het 
gebied van bedrijfsvoering 
en uitvoering, kwaliteits-, 
schaal- en 
efficiëntievoordelen te 
behalen waardoor de 
deelnemers beter in staat 
zijn zich te focussen op 
hun kerntaken. 

Het college benoemt uit 
zijn midden een 
(plaatsvervangend) lid. 
  
Een lid van het bestuur 
beschikt over één stem. 

EV: € 0 
VV: € 0 
Resultaat: € 0 
  

        

Stichting Participatie 
Dinkelland 

      

De stichting voert voor 
de gemeente Dinkelland 
de Wet sociale 
werkvoorziening en de 
Wet werk en bijstand 
uit. 
  
De stichting is gevestigd 
in de gemeente 
Dinkelland. 

De stichting heeft ten 
doel: 
-       het exclusief ten 
behoeve van de gemeente 
Dinkelland (doen) 
uitvoeren van de Wsw en 
de Wwb; 
-       het ter beschikking 
stellen van 
arbeidskrachten: Wsw-

De stichting heeft een 
raad van toezicht die 
bestaat uit de leden van 
het college. 

Het 
inkomen/vermogen 
van de stichting 
wordt gevormd door 
de 
uitvoeringsvergoedin
gen Wsw/Wwb, te 
ontvangen van de 
gemeente Dinkelland. 
De bijdrage over 2018 
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medewerkers  en Wwb-
medewerkers. 

bedraagt  € 442.000. 
EV: n.n.b. 
VV: n.n.b. 
Resultaat: € 0 

        

Cogas       

De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap Cogas 
Holding zijn in handen 
van negen Overijsselse 
gemeenten. Cogas is 
gevestigd in Almelo 

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

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

Dinkelland bezit 463 
aandelen (9,1%), 
waarop jaarlijks 
dividend wordt 
uitgekeerd. De 
toegezegde dividend 
uitkering in 2018 
bedraagt € 926.000. 
EV: € 173,0 miljoen 
VV: € 99,0 miljoen 
Resultaat: € 14,6 
miljoen 

  
  
  

      

Enexis Holding N.V.       

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

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

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

Dinkelland bezit 
96.993 aandelen 
(0,06%), waarop 
jaarlijks dividend 
wordt uitgekeerd. 
EV: € 3.804 miljoen 
VV: n.n.b. 
Resultaat 2018: € 200 
miljoen 

        

Vordering op Enexis 
B.V. 

      

Essent heeft eind 2007 
een herstructurering 
doorgevoerd waarbij de 

N.v.t. N.v.t. 
De vordering 
(geldleningen) van 
Dinkelland op Enexis 
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economische eigendom 
van de gas- en 
elektriciteitsnetten 
binnen de Essent-groep 
zijn verkocht en 
overgedragen aan 
Enexis tegen de 
geschatte fair market 
value. Omdat Enexis 
destijds over 
onvoldoende contante 
middelen beschikte om 
de koopprijs hiervoor te 
betalen is deze omgezet 
in een lening van Essent. 
In de Wet Onafhankelijk 
Netbeheer was 
opgenomen dat er na 
splitsing geen financiële 
kruisverbanden 
mochten bestaan tussen 
het productie- en 
leveringsbedrijf (Essent) 
en het netwerkbedrijf 
(Enexis).  Omdat het op 
dat moment niet 
mogelijk was om de 
lening extern te 
financieren, is besloten 
de lening over te dragen 
aan de verkopende 
aandeelhouders van 
Essent. Op het moment 
van overdracht in 2009 
bedroeg de lening € 1,8 
miljard. Deze lening is 
vastgelegd in een lening-
overeenkomst 
bestaande uit vier 
tranches. 

bedraagt € 550.795 
euro. 
De 4e tranche zal op 
30 september 2019 
worden afgelost. 
EV: € 27.500 
VV: € 356.260.000 
Resultaat 2018:-/-  € 
7.500 

        

Verkoop Vennootschap 
B.V. 

      

In het kader van de 
verkoop in 2009 van 
Essent aan RWE hebben 
de verkopende 
aandeelhouders een 
aantal garanties en 
vrijwaringen gegeven 
aan RWE. Het 
merendeel van deze 

Eind juni 2016 zijn RWE en 
Verkoop Vennootschap 
B.V. tot een compromis 
gekomen voor de 
afwikkeling van alle 
(fiscale) claims, te weten € 
29.768.308. Het 
restbedrag in het General 
Escrow Fonds van € 

N.v.t. 

EV: € 60.000 
VV: € 0 
Resultaat 2018: -/- € 
40.000 
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garanties en 
vrijwaringen is door de 
verkopende 
aandeelhouders 
overgedragen aan 
Verkoop Vennootschap. 
  
Ter verzekering van de 
betaling van eventuele 
schadeclaims heeft RWE 
bedongen dat een deel 
van de 
verkoopopbrengst door 
de Verkopende 
Aandeelhouders 
gedurende een 
bepaalde tijd in het 
General Escrow Fonds 
wordt aangehouden. 
Buiten het bedrag dat in 
het General Escrow 
Fonds zal worden 
gehouden, zijn de 
verkopende 
aandeelhouders niet 
aansprakelijk voor 
inbreuken op garanties 
en vrijwaringen. 

83.090.963 is door JP 
Morgan uitbetaald aan 
Verkoop Vennootschap 
B.V. Dit bedrag is 
vervolgens aan de 
aandeelhouders naar rato 
van hun belang in Verkoop 
Vennootschap B.V. 
uitbetaald. 
  
Eind juni 2016 is het 
General Escrow Fonds 
geliquideerd. 
  
Ondanks dat het escrow 
fonds in juli 2016 is 
uitbetaald en 
geliquideerd, dient de 
vennootschap nog in stand 
gehouden te worden tot 
en met 2019. De reden 
hiervoor is dat de 
vennootschap partij is in 
een aantal juridische 
overeenkomsten die bij de 
verkoop van Essent aan 
RWE zijn afgesloten. 

        

CBL Vennootschap B.V.       

De functie van deze 
vennootschap is de 
verkopende 
aandeelhouders van 
energiebedrijf Essent 
(“Verkopende 
Aandeelhouders”) te 
vertegenwoordigen als 
medebeheerder (naast 
RWE, Essent en Enexis) 
van het CBL Escrow 
Fonds en te fungeren als 
"doorgeefluik" voor 
betalingen in en uit het 
CBL Escrow Fonds. 

Eind juni 2016 is het CBL 
Escrow Fonds 
geliquideerd. Het 
restantbedrag afgerond $ 
19,1 miljoen is door JP 
Morgan in de verhouding 
50%-50% uitbetaald aan 
RWE en aan de 
vennootschap. 
Het restant bedrag is 
onder inhouding van $ 1 
miljoen en 15% 
dividendbelasting naar 
rato van het belang in CBL 
Vennootschap B.V. 
uitbetaald aan de 
aandeelhouders. 
  
Er is een bedrag van $ 1 
miljoen aangehouden voor 
eventuele nakomende 
advies- en 

N.v.t. 

EV: $ 70.000 
VV: $ 0 
Resultaat 2018: -/- $ 
50.000 
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afwikkelingskosten. De 
verwachting is dat dit 
bedrag medio 2017 nog 
grotendeels vrij zal kunnen 
vallen en uitgekeerd kan 
worden aan de 
aandeelhouders. 
  
Ondanks dat het escrow 
fonds in juni 2016 is 
uitbetaald en 
geliquideerd, dient de 
vennootschap nog in stand 
gehouden te worden tot 
en met 2019. De reden 
hiervoor is dat de 
vennootschap partij is in 
een aantal juridische 
overeenkomsten die bij de 
verkoop van Essent aan 
RWE zijn afgesloten. 

        

CSV Amsterdam B.V.       

Op 9 mei 2014 is de 
naam van Claim Staat 
Vennootschap B.V. 
gewijzigd in CSV 
Amsterdam B.V. De 
statuten zijn gewijzigd 
zodat de nieuwe 
organisatie nu drie 
doelstellingen vervult: 
a. namens de 
verkopende 
aandeelhouders van 
Essent een eventuele 
schadeclaimprocedure 
voeren tegen de Staat 
als gevolg van de WON; 
b. namens de 
verkopende 
aandeelhouders  van 
Attero eventuele 
garantieclaim 
procedures voeren 
tegen RECYCLECO BV 
(hierna Waterland); 
c. het geven van 
instructies aan de 
escrow-agent wat 
betreft het beheer van 
het bedrag dat op de 

De looptijd van deze 
vennootschap is 
afhankelijk van de periode 
dat claims worden 
afgewikkeld. Eventuele 
claims kunnen door 
Waterland tot 5 jaar na 
completion (mei 2019) 
worden ingediend. 
Na afwikkeling van deze 
eventuele claims van 
Waterland zal de escrow-
rekening kunnen worden 
opgeheven en het restant 
op deze rekening kunnen 
worden uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. 

N.v.t. 

EV: € 600.000 
VV: € 0 
Resultaat 2018: -/- € 
200.000 
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escrow-rekening n.a.v. 
de verkoop van Attero is 
gestort. 

        

Publiek Belang 
Elektriciteitsproductie 
B.V. 

      

PBE blijft bestaan met 
een beperkt 
takenpakket. PBE zal de 
zaken afwikkelen die uit 
de verkoop voortkomen. 
Daarnaast is PBE 
verplichtingen 
aangegaan in het kader 
van het Convenant 
Borging Publiek Belang 
Kerncentrale Borssele 
uit 2009. Hiermee is een 
termijn van 8 jaar na 
verkoop gemoeid. 

Ondanks dat het escrow 
fonds in juli 2016 is 
uitbetaald en geliquideerd 
(zie Verkoop 
Vennootschap B.V.), dient 
de vennootschap nog in 
stand gehouden te 
worden tot en met 2019. 
De reden hiervoor is dat 
de vennootschap partij is 
in een aantal juridische 
overeenkomsten 
(convenanten) die bij de 
overdracht  van EPZ aan 
RWE c.q. Delta zijn 
afgesloten. 

N.v.t. 

EV: € 1.600.000 
VV: € 0 
Resultaat 2018: -/- € 
20.000 

        

Twence B.V.       

Op 11 mei 2011 heeft 
het algemeen bestuur 
van de Regio Twente 
(Regioraad) besloten om 
de aandelen Twence 
over te dragen aan de 
aan Regio Twente 
deelnemende 
gemeenten. Door de 
aandelenoverdracht 
wordt onder meer 
Dinkelland individueel 
aandeelhouder in 
Twence B.V. Op 28 juni 
2011 heeft het college 
van Dinkelland, gehoord 
de gemeenteraad, 
besloten tot deelname 
aan Twence B.V. 

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

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

Dinkelland bezit 
34.056 aandelen 
(4,2%). Twence keert 
jaarlijks 2,5 miljoen 
euro + 40% van de 
netto winst na 
belasting als dividend 
uit. 
EV: € 129,1 miljoen 
VV: € 16,1 miljoen 
Resultaat: € 8.000 

        

Vitens       
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De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap Vitens 
zijn in handen van vijf 
provincies en 109 
gemeenten. Vitens is 
gevestigd in Utrecht. 

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

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

Dinkelland bezit 
43.085 aandelen 
(0,858%), waarop 
jaarlijks dividend 
wordt uitgekeerd 
(=  40% van het 
behaalde 
resultaat.  De 
verwachte 
dividenduitkering 
in  2018 bedraagt € 
3,22 per aandeel. 
Vanaf 2019 gaat dit 
omlaag naar € 0,90 
per aandeel. 
Daarnaast is er aan 
Vitens een geldlening 
verstrekt met een 
restant-bedrag ultimo 
2016 van € 944.000. 
EV: € 525,7 miljoen 
VV: € 1.233,9 miljoen 
Resultaat: € 13,0 
miljoen 

        

Wadinko       

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

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

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

Dinkelland bezit 93 
aandelen (3,893%), 
waarop onregelmatig 
dividend wordt 
uitgekeerd. De 
toegezegde 
dividenduitkering in 
2018 bedraagt € 
46.500. 
EV: € 67,0 miljoen 
VV: € 1,5 miljoen 
Resultaat: € 1,5 
miljoen 

        

BNG       

De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap Bank 
Nederlandse 
Gemeenten zijn voor de 
helft in handen van de 
Staat en voor de andere 
helft in handen van 

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

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

Dinkelland bezit 
16.934 aandelen 
(0,03%), waarop 
jaarlijks dividend 
wordt uitgekeerd. 
EV: € 4.486 miljoen 
VV: € 149.514 miljoen 
Resultaat: n.n.b. 
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gemeenten, provincies 
en een 
hoogheemraadschap. 
BNG is gevestigd in Den 
Haag. 

        

NV ROVA Holding       

De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap NV ROVA 
Holding zijn in handen 
van 23 gemeenten met 
340.000 aansluitingen. 
De aankoop van de 
aandelen is op dit 
moment nog niet 
helemaal afgerond. 
De gemeenteraad heeft 
op 30 juni 2015 besloten 
om met ingang van 1 
januari 2016 deel te 
nemen aan NV ROVA 
HOLDING. 

ROVA verzorgt voor 
gemeenten alle publieke 
taken die voortkomen uit 
de gemeentelijke 
zorgplicht voor 
huishoudelijk afval 
(afvalinzameling en 
verwerking, beheer 
inzamelmiddelen). 

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

Dinkelland bezit 
260  aandelen 
(7,67%), waarop 
jaarlijks dividend 
wordt uitgekeerd. 
EV: n.n.b. 
VV: n.n.b. 
Resultaat: n.n.b. 
  

  
EV:                  Eigen Vermogen 31-12-2018 
VV:                  Vreemd Vermogen 31-12-2018 
Resultaat:         Resultaat 2018 
 

Risico's Verbonden Partijen 

De risicoanalyse van de verbonden partijen is dit jaar voor het eerst uitgevoerd met behulp van het pakket 
Naris Self Assesment. Hierbij werken we samen met de gemeente Almelo en Enschede die dit al 3jaar op deze 
wijze doen. De risico's voor de verbonden partijen worden geïnventariseerd met 
behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. De vragen worden samengevat in acht indicatoren, die 
gezamenlijk een beeld geven van het risicoprofiel. De indicatoren zijn: directie/bestuur, eigenaarsbelang, 
marktomgeving, flexibiliteit, contracten, opdrachtgeversrelatie, governance, control en kwaliteit. Het 
financieel belang is gebaseerd op een brede definitie. Dat betekent dat er onder meer rekening wordt 
gehouden met de exploitatiebijdrage, de boekwaarde van aandelen, dividenden, subsidies, afgenomen 
werkzaamheden en verstrekte leningen en garanties. De verbonden partijen waarbij de gemeente een groot 
financieel belang heeft en die een hoge risicoscore kennen, vormen een belangrijk risico voor de gemeente. 
De ingevulde vragenlijsten hebben geleid tot de in de onderstaande grafieken opgenomen risicoscores. Hierbij 
is een onderscheid gemaakt in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke verbonden partijen. 
  
Publiekrechtelijke verbonden partijen 
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Naam verbonden partij Financieel belang Risicoscore 
Toezicht 
regime 

Stichting Participatie Dinkelland (SPD) € 3.300.000 24,70 Hoog 

Stadsbank Oost Nederland € 101.000 26,24 Laag 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen € 16.512.000 26,09 Hoog 

Veiligheidsregio Twente (VRT) € 1.656.000 26,03 Gemiddeld 

EUREGIO € 8.000 23,79 Laag 

Crematoria Twente (OLCT) € 11.000 23,24 Laag 

Regio Twente € 1.360.000 21,48 Gemiddeld 

  
 
 
Privaatrechtelijke verbonden partijen 
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Naam verbonden partij Financieel belang Risicoscore 
Toezicht 
regime 

Wadinko € 47.000 25,67 Laag 

Twence € 128.000 24,67 Laag 

Vordering op Enexis € 551.000 24,58 Laag 

Enexis Holding € 85.000 21,61 Laag 

Vitens € 1.109.000 21,50 Gemiddeld 

Cogas € 2.863.000 21,06 Gemiddeld 

BNG € 17.000 18,14 Laag 

ROVA € 2.496.000 20,31 Gemiddeld 
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13. PARAGRAAF GRONDBELEID 
Algemeen 
In het eerste half jaar van 2017 zijn 44 woningbouwkavels verkocht van de geprognosticeerde 62 stuks. 
Daarnaast zijn verkoopovereenkomsten gesloten voor ruim 40 kavels. Dit betekent dat de helft van de 
geprognosticeerde kavels zijn verkocht en dat we daarmee op koers liggen om in 2017 ruim 60 kavels te 
kunnen verkopen. Hieruit concluderen wij dat de woningbouwmarkt enthousiast blijft. Door deze 
grondverkopen neemt de boekwaarde van het grondbedrijf af en heeft dit positieve gevolgen voor het 
risicoprofiel. 
  
Grondbeleid  
De Raad heeft op 12 juli 2016 een nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld: 

 Conform het provinciaal beleid mag Dinkelland bouwen voor lokale (eigen) behoefte en zijn definitieve 
afspraken gemaakt over een verschuiving van uitbreiding naar inbreiding. 

 In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt over het 
aantal woningen dat Dinkelland tot 2020 mag realiseren.  

 Het grondbeleid is ondersteunend aan de behoeftes uit de prestatieafspraken op de terreinen van 
volkshuisvesting en bedrijventerreinen. 

  
Het grondbeleid van de gemeente is een instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken. De nota 
grondbeleid is een belangrijk kader waarmee sturing kan worden gegeven aan de beleidsdoelstellingen 
volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie. 
  
De complexen in 2018 en verder 
Complexen in exploitatie 
Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de Raad een grondexploitatie heeft vastgesteld. Bij 
de vaststelling van de jaarrekening over 2016 zijn daarnaast de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. 
Hierin zijn per jaarschijf de te verwachten kosten en opbrengsten in beeld gebracht. 
Per complex is een faseringsschema voor de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de komende jaren 
opgesteld, de grondprijzen uit de vastgestelde grondprijsbrief 2017 opgenomen, maar er is geen rekening 
gehouden met tussentijdse winstnemingen. Dit vooral vanuit het risico dat eerst de opbrengsten moeten zijn 
gerealiseerd, het voorzichtigheidsprincipe. Dit is ook volgens de regels van BBV niet toegestaan. Door elk jaar 
alle grondexploitaties te actualiseren zal bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel worden gedaan over 
eventuele winst- en/of verliesnemingen. 
 De fasering van de te verwachten opbrengsten is in lijn gebracht met het vastgestelde 
woningbouwprogramma, de te verwachten marktomstandigheden en de grondprijzen van 2017. 
 In 2018 zullen de complexen Aveskamp (3 kavels) en Diezelkamp Noord (12 kavels; verwachte uitgifte eind 
2018/begin 2019) onderdeel uitmaken van het grondbedrijf. Naar verwachting zullen de complexen 
Kraakenhof en De Schil kunnen worden afgesloten met een financieel resultaat van € 130.000. Afhankelijk van 
de verkopen kan er voor in totaal € 250.000 winst worden genomen. 
  
Bouwgrondverkopen 
Woningbouw 
Doordat de concrete belangstelling voor woningbouwkavels groot is en zich geen negatieve 
marktomstandigheden hebben voorgedaan verwachten we dat we de prognose voor 2017 van 62 te verkopen 
bouwkavels zullen gaan halen. Hierin worden we gesteund doordat in de eerste helft van 2017 reeds 44 
bouwkavels zijn verkocht. Voor 2018 staan de plannen Commanderie en Aveskamp in de planning om te 
worden uitgegeven. Door de huidige gunstige marktomstandigheden verwachten we ook voor deze beide 
plannen voldoende concrete belangstelling. Voor 2018 worden 42 woningbouwkavels geraamd te verkopen. 
  
Bedrijventerreinen 
In 2017 is voor het bedrijventerrein Echelpoel III een kavel verkocht. De verwachting is dat de komende jaren 
meerdere kavels zullen worden verkocht. Daarnaast zal het bedrijventerrein Sombeek IV in 2018 beschikbaar 
komen. Gezien de concrete interesse voor kavels in Denekamp is de verwachting dat het grootste deel van 
deze kavels, na vaststelling van het bestemmingsplan Sombeek IV, vlot kan worden uitgegeven. 
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Financiële situatie/ Reserve grondexploitatie 
Doordat in de diverse woningbouwplannen bouwkavels worden verkocht, blijven de bijbehorende 
grondexploitaties inkomsten genereren. Dit heeft een positief effect op de boekwaarde. Deze zal geleidelijk 
verder gaan afnemen. Naar verwachting zullen de bijbehorende grondexploitaties financieel neutraal blijven. 
Een uitzondering hierop vormen de bedrijventerreinen, deze blijven voorlopig nog extra kwetsbaar voor 
eventuele verliezen. De complexen Pierik en Reestman, Diezelkamp zullen afhankelijk van het daadwerkelijk 
aantal verkochte kavels een winstneming kunnen bieden. Alle risico’s van de grondexploitatie zijn 
meegenomen in het risicoprofiel. Wij verwijzen u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. 
  
Actuele ontwikkelingen 
Woningbouwverkopen 
Zoals eerder genoemd is de vraag en belangstelling naar woningbouwkavels stabiel gebleven ten opzichte van 
voorgaande jaren. Naar verwachting komen in 2018 de plannen Commanderie en Aveskamp op de markt. 
Daarmee wordt de taakstelling van de aantallen te verkopen woningbouwkavels ook voor 2018 gehandhaafd. 
  
Actieve marktbenadering 
Dit doen we met onze succesvolle website wonenindinkelland.nl en de woonbeurs. En we blijven open staan 
voor nieuwe ontwikkelingen op en uit de markt. Te denken valt aan collectief particulier opdrachtgeverschap, 
projectmatige bouw, sociale woningbouw, duurzaam bouwen etc. Doel hierbij blijft het streven naar het halen 
van de geprognosticeerde aantallen kavelverkopen. 
  
Vennootschapsbelasting 
De winstnemingen vanaf 2016 zullen onder de Vpb (vennootschapsbelasting) komen te vallen. Op basis van de 
huidige regelgeving verwachten we dat we de eerst komende jaren geen Vpb hoeven af te dragen. 
  
Samengevat 
De omvang van de verkoop van woningbouwkavels blijft op een hoog niveau en vertoont de tekenen van een 
structureel karakter. Daarmee zal het risico van de woningbouwcomplexen verder gaan afnemen. Dit neemt 
niet weg dat de gemeente ook in 2018 voor een aanzienlijke taakstelling (ruim 40 kavels) voor de verkoop van 
woningbouwkavels komt te staan. Ondanks de goede marktomstandigheden moeten we in het geval van 
veranderende marktomstandigheden met renteverliezen rekening houden. Een uitzondering hierop vormen 
nog de bedrijventerreinen. Het aanbod van bedrijfskavels blijft aanzienlijk en de vraag is beperkt. Daarom 
blijft de boekwaarde van deze complexen nog aan de hoge kant. De verwachting blijft dat eventuele 
tegenvallers kunnen worden opgevangen door toekomstige winstnemingen uit de woningbouwcomplexen. 
Daarmee blijft vooralsnog de reserve grondexploitatie op peil en van voldoende omvang. 
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14. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 
Demografie omvat de studie van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe de 
bevolkingsomvang in tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering. Bij demografische 
ontwikkeling moet men naast bevolkingsdaling en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (de 
daling van het aantal jongeren). 
Het programmeren en uitvoeren van de drie programmalijnen is gericht op het bereiken van maatschappelijke 
effecten in de toekomst. Weten hoe de samenleving zich ontwikkelt en wat dit voor de rol van de gemeente 
betekent, is dus essentieel. 
De paragraaf Demografische ontwikkelingen is een feitelijke weergave van een aantal l parameters die 
frequent  door het CBS/ Primos worden geactualiseerd. De cijfers geven een langjarig beeld en leveren 
daarmee input voor de toekomst.. Een aantal doelen en daaraan gekoppelde inspanningen uit de 
programma’s (KK, OnE en EKW) zijn –mede-  geformuleerd op basis van de demografische ontwikkelingen.  Uit 
de laatste, actuele  cijfers die in deze paragraaf zijn opgenomen blijkt dat er geen noemenswaardige 
afwijkingen zijn ten opzichte van de trends die zijn ingezet. Dit betekent dat de beschreven doelen en daaraan 
gekoppelde inspanningen actueel zijn. 
Meer informatie rondom demografie en cijfers is te vinden op https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/ 
 

Onderwerpen 

Trends en ontwikkelingen 
 

Nut en noodzaak 
In Dinkelland neemt  de  bevolkingsomvang licht af. De beleidsmatige gevolgen van deze demografische 
ontwikkelingen zijn in de toekomst voelbaar op meerdere beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs, economie 
en arbeidsmarkt, zorg, sport en cultuur. Deze beleidseffecten tezamen hebben weer grote gevolgen voor de 
leefbaarheid in een gebied. Werken aan leefbare kernen is iets van alle tijden, maar de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen en trends (bijvoorbeeld demografie) zijn aanleiding om heel bewust na te 
denken over en te werken aan de toekomst van onze kernen. Daarom zullen demografische ontwikkelingen 
op kernniveau beschikbaar moeten worden gemaakt. Deze ontwikkelingen betreffen meerdere beleidsvelden 
en vragen daarom om een integrale benadering. 
  
Inventarisatie/analyse 
Om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen is het van belang te weten 
hoe de gemeente Dinkelland ervoor staat. Hieronder een kort overzicht. 
  
Ontwikkelingen in Twente 
Nieuwe cijfers van de  provincie Overijssel (beleidsinformatie bevolkingsontwikkeling) laten zien dat 
bevolkingsdaling ook in Twente (Overijssel) is begonnen. Dit gebeurt voornamelijk op het platteland. Door 
individualisering en vergrijzing neemt het aantal huishoudens wel toe. Je ziet daarnaast dat veel 15- tot 35-
jarigen uit het dorp vetrekken naar de stad, terwijl 50-plussers juist de omgekeerde weg bewandelen. 
 

Onderwerpen 

Cijfers 
 

Welke cijfers gaat het om? 

 Bevolkingsaantallen 

 Bevolkingsopbouw 

 Huishoudens 
  
Bevolkingsaantallen 
Betreft de geregistreerde bevolking van Nederland. 

https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/
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Wat valt op? 

 Het aantal inwoners op 1 juli 2017 is 26.218 

 Dit is een kleine daling van het aantal inwoners ten opzichte van 206. 

 Dinkelland heeft te maken met een negatief geboortecijfer. 
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Bevolkingsopbouw 
Gegevens over bevolking naar leeftijdsklassen. 

  
  

  
  
Wat valt op? 

 Veranderingen in leeftijdsgroepen. 

 Het aantal personen jonger dan 14 jaar neemt af 

 Het aantal personen ouder dan 45 jaar neemt toe. 

 De gemiddelde leeftijd is gestegen van 40,5 in 2010 naar 43 in 2017. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

114 
18/10/2017 Pagina 114 van 124 

 

Huishoudens 
Gegevens over het aantal huishoudens naar samenstelling en omvang. 

  
  

  
  
Wat valt op? 

 Gemiddelde grootte huishoudens is 2,64, en is sinds lange tijd weer gestegen.. 

 Door individualisering en vergrijzing is het aantal eenpersoonshuishoudens gestegen. 
 

Onderwerpen 

Aandachtspunten toekomst 
 

Bevolkingsprognoses 
Om de verandering in bevolkingssamenstelling te schatten kan de ABF Primos analyse gebruikt worden. In dit 
model worden prognoses gedaan over de periode 2015 tot 2040. In onderstaande figuren kunnen de 
resultaten daarvan worden bekeken. 
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 Wat valt op? 

 De komende jaren is een lichte stijging van de bevolking te zien om na 2025 sterk te dalen 
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15. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 
Voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen is de bedrijfsvoering binnen Noaberkracht georganiseerd. De 
begroting 2018 van Noaberkracht is door beide gemeenteraden vastgesteld. Om ook in de begroting van 
beide gemeenten een toelichting te geven is de begroting van Noaberkracht 2018 integraal overgenomen als 
bijlage bij deze begroting. 
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BIJLAGE: MEERJARENBALANS EN KENGETALLEN 
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de gemeentelijke balans tot het jaar 2021 weer. 
  

Prognose meerjaren balans  Realisatie      Begroting     

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVA             

Vaste activa             

Materiële vaste activa             

a. gronden uitgegeven in erfpacht           1.080     1.080     1.080        1.080     1.080     1.080 

b. investeringen met economisch 
nut 

       49.244   50.408   48.705      47.442   46.254   45.217 

c. Investeringen met 
maatschappelijk nut 

             559     1.415     8.008        7.755     7.497     7.234 

Financiële vaste activa             

Kapitaalverstrekking aan:             

a. deelnemingen           2.520     2.427     2.520        2.520     2.520     2.520 

Leningen aan:             

a. woningbouwcorporaties              636        636        559            481        404        327 

b. Leningen aan deelnemingen              222        546        222            222        222        222 

overige langlopende leningen u/g           6.589     7.963     6.369        6.150     5.932     5.714 

bijdr. aan activa in eigendom van 
derden 

             167        167        159            151        144        136 

Totaal vaste activa        61.016   64.641   67.621      65.803   64.054   62.449 

              

Vlottende activa             

Voorraden             

a. gronden in exploitatie           9.374   10.143     3.427        1.858        761       (743) 

b. overige voorraden              701     1.300     1.300            800        300           10 

Uitzettingen korter dan 1 jaar        15.294     4.500   10.000        6.000     4.000     5.000 

Liquide middelen              519     1.000     2.000        1.000     1.000     1.000 
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Overlopende activa           2.280     1.500     3.000        2.500     3.500     2.500 

Totaal vlottende activa        28.167   18.443   19.727      12.158     9.561     7.767 

              

Totaal activa        89.183   83.084   87.348      77.961   73.615   70.217 

  

Prognose meerjaren balans  Realisatie      Begroting     

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PASSIVA             

Vaste passiva             

Reserves             

Algemene reserve 9.078 8.653 4.239 3.492 3.152 3.152 

Bestemmingsreserves 28.893 14.481 36.257 31.162 31.317 31.679 

Resultaat 1.268 -777 24 299 307 27 

Verplichtingen, verliezen en risico's 3.233 6.049 5.182 5.630 6.287 7.163 

onderhoudsegalisatievoorziening 1.411 2.485 0 0 0 0 

Vaste schulden met een rentetypische 
looptijd van 1 jaar of langer 

            

a. binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 

694        694 617 540 463 386 

b. binnenlandse banken en overige 
financiele instellingen 

36.565   36.604 33.314 30.022 26.730 23.449 

Totaal vaste passiva 81.142 68.190 79.633 71.145 68.256 65.856 

              

Vlottende passiva             

Nettoschulden met een rentetypische 
looptijd korter dan 1 jaar 

3.089     7.500 3.000 3.000 2.500 1.500 

Overlopende passiva 4.952     7.394 4.715 3.816 2.859 2.861 

Totaal vlottende passiva 8.042 14.894 7.715 6.816 5.359 4.361 

              

Totaal passiva 89.183 83.084 87.348 77.961 73.615 70.217 
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Kengetallen: 
Om de financiële positie van de gemeente in beeld te brengen, stelt de gemeente Tubbergen jaarlijks een 
balans en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten op. Voor een goed oordeel over deze financiële 
positie zijn aanvullende kengetallen nodig. Deze kengetallen bieden ondersteuning bij de kader stellende en 
controlerende rol van de gemeenteraad. Bovendien kan de gemeente Tubbergen met deze kengetallen goed 
worden vergeleken met andere gemeenten. Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles en moet altijd in relatie 
worden gezien met andere kengetallen. 
We onderscheiden 5 kengetallen: 

1. 1a. netto schuldquote, 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
2. solvabiliteitsratio 
3. grondexploitatie 
4. structurele exploitatieruimte (wordt nagestuurd) 
5. belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden (wordt nagestuurd) 

  

Kengetallen  Realisatie      Begroting     

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Netto schuldquote 40,3% 56,3% 34,8% 37,3% 31,3% 24,1% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

29,3% 70,0% 30,0% 32,4% 26,4% 19,2% 

Solvabiteitsratio (vreemdvermogen/totaal 
vermogen) 

43,7% 26,9% 47,7% 47,9% 44,2% 40,2% 

Aandeel grondexploitatie 23% 17% 4% 2% 1% -1% 

  
Netto schuldquote en de Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Dit kengetal zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeente. Hoe hoger de schuld, hoe 
meer kapitaallasten (rente en aflossing) er zijn. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de 
rentelasten en de aflossing op de exploitatie. 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Netto schuldquote 40,3% 56,3% 34,8% 37,3% 31,3% 24,1% 

  
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat het volgende beeld zien: 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen 

29,3% 70,0% 30,0% 32,4% 26,4% 19,2% 

  
 Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. Hieronder wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Hoe hoger 
het aandeel, hoe gezonder de gemeente. 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 



 

 

120 
18/10/2017 Pagina 120 van 124 

 

Solvabiliteitsratio (vreemdvermogen/totaal 
vermogen) 

43,7% 26,9% 47,7% 47,9% 44,2% 40,2% 

  
 Grondexploitatie 
Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Deze 
boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de 
verkoop.Het gaat om een verhoudingscijfer van het aandeel van de voorraad gronden in exploitatie ten 
opzichte van het balanstotaal. 
  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aandeel grondexploitatie 23% 17% 4% 2% 1% -1% 
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BIJLAGE: VASTSTELLING BEGROTING 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017, 
  
gelet op de Gemeentewet; 
  
  
B E S L U I T: 
De programmabegroting 2018 vast te stellen. 
  
  
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017, 
  
  
De raadsgriffier,                                          De voorzitter, 
                                                            
mr. O.J.R.J. Huitema MPM                  I.A. Bakker 
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Datum 
vergadering: 

7 november 2017 

Datum voorstel: 10 oktober 2017 
Nummer:    A 
Onderwerp: Programmabegroting 2018 gemeente Dinkelland 
 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit:  
De programmabegroting 2018 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.  
 
Samenvatting van het voorstel  
Het raadsvoorstel moet worden gezien als een samenvatting van de programmabegroting 2018.  
 
Aanleiding voor dit voorstel  
Op 27 juni 2017 heeft u de perspectiefnota 2018 behandeld. De volgende stap in het proces van 
Planning & Control (P&C) is de uitwerking van de richtinggevende uitspraken uit het raadsperspectief 
2018 in de programmabegroting 2018.  
 
Doel programmabegroting  
De gedane richtinggevende uitspraken door uw gemeenteraad in de perspectiefnota 2018 worden 
door het college gezien als een opdracht tot verdere uitwerking. Deze uitspraken hebben wij 
betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2018.  
Middels vaststelling van de programmabegroting 2018 vindt de daadwerkelijke besluitvorming over de 
toewijzing van budgetten plaats. Het vaststellen van de begroting is de kern van het budgetrecht van 
uw raad. Het budgetrecht van uw raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en 
verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van uw raad. Met het vaststellen van  
de gemeentelijke begroting geeft uw raad het college deze toestemming.  
Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag worden verwachtingen uitgesproken voor de 
praktijk van morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? Om 
deze keuzes op een verantwoorde manier te kunnen doen is het van belang een goed inzicht te 
hebben in de gemeentelijke financiën. Zeker nu de gemeenten zijn geconfronteerd met een (forse) 
toename van het takenpakket op het gebied van zorg en welzijn.  
In deze programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2016 
en de ervaringen opgedaan in de eerste helft van het lopende boekjaar 2017.  
 
Beleidswensen en intensiveringen  

Zoals u ons heeft opgedragen hebben wij de verschillende raadsambities en de geschetste 
uitdagingen uit de perspectiefnota 2018 nader uitgewerkt en opgenomen in de begroting 
2018. Duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie en meer sturen op 
inbreiding (voor uitbreiding) hebben een prominente plek gekregen in de begroting 2018. Bij 
de nadere uitwerking van de uitdaging maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie 
hebben we in de begroting 2018 vooral ingezoomd op de onderwijshuisvesting. Zoals we in 
het rapport samen scholen 2030 hebben aangegeven dienen in de komende jaren in ieder 
geval twee locaties (De Veldkamp en De Zevenster) vervangen te worden omdat deze 
technisch en financieel aan vervanging toe zijn.  

Ook hebben we financiële ruimte gevonden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren en is geld 
gereserveerd voor het aanpassen van de Bisschopstraat. 
 
Lokale lasten 
Mede dankzij het nieuwe afvalinzamelsysteem en het uitstekende scheidingsgedrag van onze 
inwoners kunnen we het vastrecht voor afval verlagen met € 25 naar een bedrag van € 88 per jaar. Dit 
samen met de wens van de raad om de lasten voor de onroerende zaak belasting te verlagen 
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betekent dat we de lokale lasten voor het jaar 2018 met ongeveer 2,5% (ruim € 20) kunnen verlagen. 
Slechts het rioolrecht hebben we moeten aanpassen. 
 
Sluitende programmabegroting 2018 
Een solide en gezond financieel beleid met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. 
Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van ons coalitie programma 2014 – 2018. Ondanks de 
moeilijke en roerige tijden waarin we ons bevinden zijn we er trots op, middels de voorliggende 
programmabegroting 2018, deze doelstelling bereikt te hebben. Het meerjarig saldo ziet er als volgt 
uit: 

 

Naast deze structureel sluitende meerjarenbegroting hebben we de ratio van ons 
weerstandsvermogen weten te handhaven op 1,4. Dit komt volgens de landelijke cijfers overeen met 
ruim voldoende.  
 

Ruimte voor de toekomst 

Bijlagen  
Bij dit raadsvoorstel behoort de programmabegroting 2018.  

Bij de begroting is het overzicht “Bedragen per Taakveld BBV” gevoegd. 

Voorstel  
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit om de 
programmabegroting 2018 vast te stellen wat betekent dat wordt ingestemd met: 
 

1) De mutaties bestaand beleid en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene 
saldo van de (meerjaren) begroting;  

2) De specifieke mutaties en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo 
van de (meerjaren) begroting;  

3) Het (ontstaan van het) herziene meerjarige saldo; 

4) De uitwerking van de verschillende opdrachten en het vertalen daarvan in 
voorstellen voor nieuw beleid / intensiveringen van beleid en deze mee te nemen in 
het herziene meerjarige saldo; 

5) De storting van het begrotingsoverschot van de jaarschijf 2018 ten bedrage van € 
24.000 aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen; 

6) De mutaties en de analyse van de reserves zoals vermeld en toegelicht;  
7) Het vaststellen van de ratio weerstandsvermogen op 1.4;  
8) De inhoudelijke beschrijving van de programma's;  
9) De inhoud van de paragrafen;  
10) In 2018 de tarieven:  

 onroerende zaakbelasting te verlagen met 2%; 

 afvalstoffenheffing: het tarief voor het vastrecht te verlagen met € 25 naar € 
88; 

  rioolheffingen conform het GRP 2014-2018 en het prijsindexcijfer van het CBS  
te verhogen met 5,1%;  

 toeristenbelasting niet te verhogen;  

 forensenbelasting niet te verhogen. 
 

 

  

2018 2019 2020 2021

Herzien meerjarig saldo 24 299 307 27
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Datum: 7 november 2017 
Nummer:    B 
Onderwerp: Programmabegroting 2018 gemeente Dinkelland 
  
 
De raad van de gemeente Dinkelland,  
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017,  
 
gelet op de Gemeentewet;  
 
 
B E S L U I T:  

De programmabegroting 2018 vast te stellen. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017, 
 
 
De raadsgriffier, De voorzitter, 
  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 
 
 


