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1. Inleiding jaarstukken
Inleiding
Voor u ligt de jaarverantwoording 2018. Het document waarin wij verantwoording afleggen over het
gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Evenals voorgaande jaren heeft het jaar 2018 voor een deel in
het teken gestaan van de uitvoering van het coalitieakkoord 2014- 2018 'nieuw perspectief' en het
addendum 'Koers houden'. Via de verschillende tussenrapportages hebben wij u op de hoogte
gehouden van de voortgang van de ambities en inspanningen uit dit akkoord en het addendum.
Naast deze uitvoering heeft het jaar 2018 in het teken gestaan van de vorming van een nieuw college
en het opstellen van het coalitieakkoord 2018-2022 'Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen'. Hier
kijken we als college heel tevreden op terug en we zijn vol goede moed om samen met u als
gemeenteraad en met de inwoners van onze gemeente aan de slag te gaan met de uitvoering van dit
nieuwe coalitieakkoord. Hierover in de komende P&C documenten meer, nu eerst de
jaarverantwoording 2018.
Over verscheidene onderdelen lichten wij kort de gedane werkzaamheden toe. Dit zijn: Mijn
Dinkelland 2030!, herinrichting openbaar gebied Weerselo, starterslening, ambities energiestrategie,
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), herinrichting Denekamperstraat, Hulsinkplein en de Molenstraat,
Dorper Esch, sociaal domein en de verkoop kavels. Voor een verdere inhoudelijke en financiële
toelichting op het jaar 2018 verwijzen wij u naar de jaarstukken 2018.
Mijn Dinkelland 2030!
De processen in de verschillende kernen lopen volop, waarbij de buur(t)mannen en -vrouwen
aansluiting vinden bij bestaande initiatieven en inwoners inspireren om na te denken over de
toekomst. Elke kern heeft haar eigen tempo en intensiteit. In het tweede kwartaal van 2018 is een
inspiratiemagazine Mijn Dinkelland 2030! uitgebracht dat een mooi overzicht geeft van alle projecten
en initiatieven in de kernen. De samenwerking tussen de gemeente en onze kernen krijgt steeds
meer vorm. Actuele informatie treft u aan op: Mijn Dinkelland 2030.
In 2018 is ingezet op het door ontwikkelen van het zelf organiserend vermogen van de kernen. Dit
hebben wij gedaan door inwonersinitiatieven, passend binnen het maatschappelijk kader, mogelijk te
maken en door te ontwikkelen via het stimuleringsfonds sociaal domein.
In 2018 zijn de volgende initiatieven ondersteund:
 Dorpsraad Saasveld
 Kulturhus Denekamp
 Wijzoud
 Ontmoetingsactiviteiten voor mensen met een beperking Lattrop-Breklenkamp
 Ontmoeting voor eenzame ouderen
 Preventiekoffer drugs Deurningen
 Jongkindloop
 Ontmoetingsactiviteiten ’t Stift
Weerselo
De herinrichting van het openbaar gebied als onderdeel van het centrumplan Weerselo is nagenoeg
afgerond. Bij die herinrichting zijn ook de voorterreinen van de school, het verzorgingshuis en de kerk
betrokken. De 'nieuwbouw' (de bijbouw) van het gemeentehuis is gesloopt en afkomende materialen
worden voor een belangrijk deel gebruikt bij een nieuwbouwplan van de aannemer elders.
Deze sloop maakte het mogelijk om de Weerselerbeek weer de oorspronkelijke loop te geven.
Starterslening
Voor starters op de woningmarkt hebben wij de starterslening ingezet. 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. In 2018 zijn er zeven
startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 168.000. Vanwege prijsontwikkeling in de
koopwoningmarkt is eind 2018 door de gemeenteraad besloten om de maximale verwervingskosten
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voor een woning waarbij men nog in aanmerking kan komen voor een starterslening ingaande 1
januari 2019 te verhogen van € 210.000 naar € 235.000. Naast de startersleningen hebben wij in
2018 ook de blijverslening geïntroduceerd. Met deze lening kunnen bewoners hun woning
levensloopbestendig maken waardoor ze zo lang mogelijk van hun eigen woning kunnen genieten.
Ambities Energiestrategie
Het jaar 2018 heeft voor de 'Ambities Energiestrategie' in het teken gestaan van het vastleggen van
de ambities voor de lange en middellange termijn.
 20% duurzame energieopwekking in 2023
 Energieneutraal in 2050
Om deze doelen te halen werken we intensief en structureel samen met de NOT-gemeenten en
hebben we met twaalf Twentse gemeenten gewerkt aan de Twentse Energie Strategie. Daarnaast is
in NOT-verband verder ingezet op het versterken van de bewustwording en het maatschappelijk
draagvlak op het gebied van de energietransitie middels samenwerkingsverbanden, zoals het
'Energieloket', 'Energieke Regio' en de Stichting 'Duurzaam thuis Twente'. Op beleidsmatig vlak is het
Zonnevelden-beleid ter inzage gelegd (vaststelling in 2019) en is deelgenomen in pilotprojecten voor
inzet van geothermie en waterstof in voorbereiding op de warmtetransitie die voor 2021 gepland
staat. Door de NOT gemeenten is een stevige basis gelegd met partijen en partners, die primair
nodig zijn in het behalen van de ambities op het gebied van de energietransitie en warmtetransitie.
GRP
In 2018 is het nieuwe GRP 2019-2024 opgesteld en is het besluitvormingsproces afgerond. De
besluitvorming hierover heeft in de raad van november 2018 plaatsgevonden en daarmee is het GRP
2019-2024 definitief vastgesteld.
Herinrichting Denekamperstraat, Hulsinkplein en Molenstraat en aanleg Dusinksweg
Op 15 oktober 2018 is de heringerichte Denekamperstraat, inclusief het heringerichte wethouder
Hulsinkplein en het eerste deel van de Molenstraat, in gebruik genomen. De straat heeft een duidelijk
verblijfskarakter gekregen met plaats voor de fietser, parkeren buiten de rijbaan en meer groen. Voor
een betere bereikbaarheid van de Meierij voor vrachtverkeer is de vrachtwagensluis naar de
Rondweg verbeterd met toepassing van automatisch verzinkbare palen. Ook is in 2018 de
Dusinksweg fase II aangelegd en in gebruik genomen. Eind 2018/begin 2019 is de laatste hand
gelegd aan de groenvoorzieningen.
Dorper Esch
Eind 2017 heeft de gemeente Dinkelland de renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch gegund
aan de Noabers. Na uitwerking van het plan tot een definitief ontwerp en bestek is de vernieuwbouw
van de accommodatie medio 2018 gestart. Het oude recreatiebad is gesloopt en inpandig is men
gestart met het opbouwen van de nieuwe kleedruimtes. Het grootste deel van 2019 zal men nodig
hebben voor het afronden van het bouwproject.
Sociaal domein
De ramingen binnen het sociaal domein blijven met de nodige risico's en onzekerheden omgeven.
Niet alleen door aanpassingen van de wet- en regelgeving maar ook door het feit dat zorgverleners
soms jaren later facturen sturen. Ook in 2018 bleek dat weer het geval. Dit maakt het heel lastig om
een juiste raming op te stellen. Voor het jaar 2018 blijven we in totaliteit binnen de (bijgestelde)
raming. Een nadere analyse wijst uit dat dit een gevolg is van structurele en incidentele afwijkingen.
De structurele afwijkingen blijken na deze eerste analyse een nadelig karakter te hebben wat
betekent dat deze ook doorwerken naar de jaren vanaf 2019.
In 2018 is het aantal uitkeringen licht gedaald. Deze daling werd gerealiseerd door de kansen die een
aantrekkende arbeidsmarkt biedt. Ondanks het feit dat er in sommige beroepsgroepen sprake is van
krapte betekent dit niet direct dat onze klanten daar ook geplaatst kunnen worden. De nieuwe
doelgroepen die in de Participatiewet instromen (voorheen WAJONG en sociale werkvoorziening) en
de toename van het aantal statushouders zorgen ervoor dat de afstand die overbrugd moet worden
voor iemand geplaatst kan worden groot is. Een aantal klanten heeft zoveel zorg, zij zullen nooit
zullen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Zij zullen tot hun AOW gebruik maken van de
Participatiewet.
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Verkoop kavels
Tot slot kunnen wij u melden dat de verkopen van het aantal kavels in de verschillende kernen ook in
2018 een positief beeld laat zien. Het lijkt erop dat onze inwoners na een aantal jaren van
onzekerheid weer vertrouwen hebben in de toekomst en zich op de woningmarkt begeven.
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2. Nota van aanbieding
Inleiding
Indeling jaarstukken
Het college biedt hierbij de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de
aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer
in 2018. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van
een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is.
Indeling jaarstukken
De in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten genoemde
jaarstukken bestaan uit:

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus. In het eerste gedeelte, het
jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting
2018 gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de programmavelden 'Krachtige
Kernen', 'Economische Kracht & Werk', 'Omzien naar Elkaar' en 'Burger & Bestuur' nader
beschouwd. In het tweede gedeelte, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd.

Resultaat en analyse
Resultaat
Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2018
P&C cyclus 2018

(bedragen in €)

Saldo primitieve begroting 2018 (overschot)

24.000

Saldo 1e programmajournaal 2018 (tekort)

242.000

Saldo koersdocument 2018 (overschot)

143.000

Saldo 2e programmajournaal 2018 (tekort)

1.618.000

Saldo 2018 op begrotingsbasis(tekort)/ten laste van de reserve incidenteel
beschikbare algemene middelen

1.693.000

Verloop begroting 2018 versus rekening 2018
Naast de specifieke verantwoording, zoals u die in het vervolg van jaarrekening zult aantreffen gaan
wij in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van
7
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het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming.
Realisatie
2018

Raming 2018 na
wijziging

Raming 2018 vóór
wijziging

Baten

59.529

59.738

55.982

Lasten

-66.303

-65.774

-61.550

Gerealiseerde totaal saldo van
baten en lasten

-5.773

-6.036

-5.567

Onttrekking aan reserves

11.214

9.915

14.971

Toevoeging aan reserves

-3.945

-3.878

-9.404

496

0

0

(bedragen x € 1.000)

Het gerealiseerde resultaat

Analyse
Analyse verschillen reserves
Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op
de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze
nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze
reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de
onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook
hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de
onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.
De hogere onttrekking aan de reserves heeft te maken met verliesnemingen binnen de
grondexploitaties en het treffen van een voorziening binnen de exploitaties. Tevens zijn er lagere
onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met werkzaamheden die in 2018 niet of niet
volledig zijn uitgevoerd en in 2019 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met
betrekking tot budgetoverheveling.
Analyse uitkomsten op hoofdlijnen
Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen
gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte
begrotingswijzigingen. In globale lijnen luidt het overzicht als volgt:
omschrijving (bedragen x € 1.000)

voordeel

nadeel

Programma Krachtige kernen
Landinrichting Saasveld Gammelke
Ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen

51
137

Juridische advisering

47

Exploitatiebijdrage Haarspit

59

Opruiming explosieven vliegveld Twente
Huisvestingskosten onderwijs
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Binnensportaccommodaties en zwembaden

82

Subsidies molens

28

Openbare bibliotheek

53

Programma Economische kracht en werk
Uitvoering beleid recreatie en toerisme

61

Programma Omzien naar elkaar
Bijstandsuitkeringen

33

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

108

Sociale werkvoorziening

134

Minimabeleid/schuldhulpverlening

74

Heroriëntatie toegankelijke voorzieningen

74

Beleidsadviezen/Wmo algemeen

72

Huisvesting en begeleiding statushouders

145

Wmo hulpmiddelen

52

Wmo ondersteuning zelfstandig leven (OZL)

188

Stimuleringsfonds sociaal domein

110

Wmo ondersteuning maatschappelijke deelname

59

Participatie en re-integratie

35

Jeugdzorg

712

Programma Burger en bestuur
Wethouders pensioenen

76

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Toeristenbelasting
Dividenden

65
118

Rente opbrengsten

225

Overhead bestuursondersteuning

85

Overige mee- en tegenvallers

73

Totaal

16/05/2019
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Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2018 ten bedrage van
€ 496.000 voor het overgrote deel veroorzaakt door hogere leges ruimtelijke procedures en
omgevingsvergunningen (€ 137.000) en hogere dividend opbrengsten (€ 118.000). Nadelen worden
onder andere veroorzaakt door lagere renteopbrengsten (€ 225.000) maar vooral ook door hogere
kosten jeugdzorg (€ 712.000). De overige verschillen betreffen veelal afwijkingen die betrekking
hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht in het jaarverslag en de
toelichting op de jaarrekening onder de programma’s.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarrekening 2018 met een positief saldo van € 496.000 is
afgesloten. Dit positieve saldo is ontstaan omdat budgetten in 2018 niet volledig zijn aangewend.
Voor een bedrag van € 289.000. We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2019.
Over te hevelen budgetten 2018

Totaal

t.l.v.
reserves

t.l.v.
algemene
middelen

Kosten advocaat lopende zaken

47

0

47

Mijn Dinkelland 2030

14

0

14

110

0

110

Deregulering bestemmingsplannen

24

24

0

Stichting toeristische ondernemersfonds Dinkelland

15

2

13

Landinrichting Saasveld

13

0

13

2.346

2.346

0

Kunstwerken rotondes

34

34

0

Voorbereidingskosten no regret Weerselo

20

20

0

Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie

746

746

0

1.588

1.588

0

Onderzoek en inhuur toekomstig gemeentelijk
woonbeleid

150

150

0

Volkshuisvesting

435

417

18

Kanaal Almelo Nordhorn

169

169

0

Sanering Diepengoor

12

0

12

Herinrichting centrum Denekamp

30

0

30

Aantrekkelijke openbare ruimte

80

80

0

Aanplant drachtbomen voor biodiversiteit - bijenstrategie

10

0

10

(Bedragen x € 1.000)

Stimulering sociaal domein

Duurzaamheid

Inbreiding voor uitbreiding
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Initiatieven realiseren parkeersysteem

7

7

0

18

18

0

2

2

0

Reductie verkeersborden in kernen Dinkelland

12

12

0

Onderzoeksopdrachten en voorbereidingskosten
zwembad

95

84

10

Bestuurlijk experiment

25

25

0

Opstellen bedrijfsvisie

15

15

0

Regionale acquisitie

13

0

13

6.028

5.739

289

Onderzoek eenrichtingsverkeer Nicolaasplein
Laadpalen bij gemeentehuis voor elektrisch rijden

Te storten in reserve verplichtingen voorgaande
jaren

Na deze storting in de reserve bedraagt het positieve saldo € 207.000 (€ 496.000 minus € 289.000).
Daarnaast zijn er kosten gemaakt die bij de resultaatbestemming gedoteerd dienen te worden aan
de reserves. Hierover is door de raad nog geen besluit genomen.
Het gaat hierbij om de volgende mutaties:
Bestemming resultaat 2018 (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
Overschrijding investeringskrediet Stadsweide
Onderschrijding investeringskrediet Churchillstraat

Totaal
59
-25

Te storten in de reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure
projecten

34

Totale mutatie te bestemmen resultaat

34

Verdere toelichting voorgenoemde te bestemmen resultaat.
Te storten in de reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten
De voorgenoemde investeringen zijn per saldo overschreden met een bedrag van € 34.000. De
afschrijvingslasten van deze investeringen worden gedekt uit de reserve dekking afschrijvingen
majeure projecten. Om deze afschrijvingen in de toekomst te dekken is er een tekort van € 34.000 in
deze reserve.
Na besluit van de raad worden voorgenoemde bedragen gedoteerd aan de desbetreffende reserve.
Het positieve saldo bedraagt dan € 173.000 (€ 207.000 minus € 34.000) en wordt conform
bestendige gedragslijn gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen. In het
raadsperspectief komen wij terug op de actuele stand van de reserves en het eventueel vrij te
besteden bedrag in de reserves. Dit alles rekening houdend met de benodigde weerstandscapaciteit.

Reserves en voorzieningen
In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en
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voorzieningen.
(bedragen x € 1.000)

Saldo 1-1-2018

Saldo 31-12-2018

Mutatie

6.846

4.577

-2.269

31.737

31.807

70

2.921

1.028

-1.893

41.504

37.411

-4.092

Voorzieningen algemeen

4.888

5.590

702

Totaal voorzieningen

4.888

5.590

702

ALGEHEEL TOTAAL

46.391

43.001

-3.390

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Reserves grondexploitatie
Totaal reserves

De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van € 3.390.000 wordt deels
veroorzaakt door de dotatie van het resultaat van 2017 voor € 2.730.000. Winst- en verliesnemingen
alsmede het vormen van verliesvoorzieningen binnen het grondbedrijf hebben geleid tot een
onttrekking van € 1.586.000. Onttrekkingen worden veroorzaakt door resultaatnemingen van de
begroting en de tussentijdse rapportages voor een bedrag van € 1.693.000 en dekking boekwaarde
Dorper Esch ten bedrage van € 1.368.000. Tevens is er ter dekking van proceskosten een bedrag
onttrokken van € 1.738.000. Voor een bedrag van €5.739.000 werd er nog geen beroep gedaan op
de reserves (zie budgetoverheveling). Ook is er door bepaling van het weerstandsvermogen een
bedrag van € 3.083.000 gedoteerd van de algemene reserve en reserve grondexploitatie in de
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.
In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen
opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening.
Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet
worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen
rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming
2018.

Financiële positie en resultaatbestemming
Beoordeling financiële positie
Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin
opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie
evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte)
belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in
de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2019-2022 wordt ingegaan op de vooruitzichten
voor 2019 e.v.
De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de
rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en
ontoelaatbaar overschreden.
Zoals elk jaar is het vooral de onderuitputting op rente en afschrijving van uitgestelde investeringen
geweest die een belangrijk aandeel heeft gehad in dit resultaat. Onderuitputting is in feite incidenteel
omdat de niet uitgevoerde investeringen in volgende jaren toch op ons afkomen.
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Bestemming resultaat
Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt € 173.000. Dit positieve eindresultaat is
een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Dat wil zeggen dat de
rekening in eerste instantie een positief saldo na bestemming kent van € 496.000 Daarnaast stellen
wij uw raad voor om dit als volgt te bestemmen:
a. toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 289.000;
b. toevoeging reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten € 34.000.
Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van € 173.000. Conform bestaand
beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen.
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3. Programma Krachtige Kernen
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- Afstoten gemeentelijk vastgoed
Vastgoed dat in eigendom is van de gemeente, maar zijn functie verloren heeft, willen we afstoten.
16/05/2019
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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.
Stand van zaken
De te verkopen locaties zijn de (voormalige) Groenbouw Denekamp, (voormalig) Boerderij
Aveskamp Denekamp en de Walstraat 2 Ootmarsum. Daarnaast hebben we de extra taakstelling op
ons genomen om ’n Emter te Ootmarsum af te stoten, mits daarvoor een duurzame herinvulling
wordt gevonden. Eveneens is de locatie 't Hoikinck begin 2017 weer beschikbaar gekomen om af te
stoten.
 Voor wat betreft locatie Aveskamp heeft de gemeenteraad op 7 november 2017 een
bestemmingsplan vastgesteld om op de locatie drie woningen te kunnen realiseren. De
gemeenteraad heeft ook besloten om de uitgifte van kavels met negen maanden - na de
datum van vaststelling - op te schorten. Aan een lokale werkgroep is de ruimte gegeven om
binnen die periode met een voorstel te komen waarin het behoud van de voormalige
boerderij is geborgd, passend binnen de financiële kaders. De gemeenteraad is in
afwachting op het initiatiefvoorstel van deze werkgroep.
 De pogingen om de voormalige Groenbouw te verkopen als woon/werkruimte zijn niet
geslaagd. De locatie zal in eigen beheer worden herontwikkeld tot meerdere woningen,
passend bij de lokale behoefte.
 Het pand aan de Walstraat 2 te Ootmarsum is geschikt gemaakt voor de verkoop. Het pand
wordt zo snel mogelijk in de verkoop gebracht.
 De locatie 'n Emter wordt aangehouden totdat een goede invulling zich aandient. We zoeken
naar een invulling met een maatschappelijk doel, gelet op de omgeving waar zich
voornamelijk onderwijs, kinderopvang en sport afspeelt.
 De locatie 't Hoikinck is in de openbare verkoop gebracht. Het college heeft een ruimtelijk
programma van eisen neergelegd voor de herontwikkeling van het perceel. De ambitie is om
levensloopbestendige woningen te realiseren.
Toelichting op planning
Planning loopt uit. Doelstelling was om alle vastgoedobjecten uit de notitie Vastgoed binnen de
raadsperiode 2014-2018 af te stoten. De verkoop van de resterende locaties zullen doorlopen in de
raadsperiode 2018-2022.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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 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 www.dinkelland.nl/weerselo.
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.
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Stand van zaken
De herinrichting van het openbaar gebied is nagenoeg afgerond. Bij die herinrichting zijn ook de
voorterreinen van de school, het verzorgingshuis en de kerk betrokken. De 'nieuwbouw' (de
bijbouw) van het gemeentehuis is gesloopt en afkomende materialen worden voor een belangrijk
deel gebruikt bij een nieuwbouwplan van de aannemer elders. Deze sloop maakte het mogelijk om
de Weerselerbeek weer de oorspronkelijke loop te geven.
Het proces om te komen tot verkoop van het voormalig gemeentehuis heeft niet het gewenste
resultaat opgeleverd. De met beoogde kandidaat gesloten intentieovereenkomst krijgt geen vervolg.
Uit het door kandidaat opgeleverde beslisdocument in de vorm van een businesscase blijkt niet dat
haar concept 'versmarkt en horeca' bij marktpartijen leidt tot voldoende interesse zodat voldoende
vertrouwen bestaat in een duurzame, toekomstbestendige invulling van dit concept. Evenzo wijkt
de op haar plan gebaseerde financiële opbrengst bij verkoop sterk af van de onzerzijds op haar plan
gebaseerde berekende waarde.
Toelichting op planning
In 2018 is de uitvoering gestart van het herinrichtingsplan. Op 14 december 2018 hebben wethouder
Blokhuis en gedeputeerde Van Haaf de formele openingshandeling verricht. De werkzaamheden
waren op dat moment nog niet geheel afgerond.
Toelichting financieel
Past binnen de gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
De werkzaamheden voor het verleggen van de Molenbeek en het veranderen van de aangrenzende
vijvers zijn in het eerste kwartaal van 2018 afgerond. De werkzaamheden voor het aanleggen van
het populierenpark zijn tevens afgerond.
Het bestemmingsplan voor acht woningen gelegen aan Commanderiestraat/Oldenzaalsvoetpad is
onherroepelijk. Tevens is er begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan voor woningen
op het terrein van de voormalige gemeentewerf te Ootmarsum.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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 gereed te maken voor
de verkoop.
De onderhandelingen over de verkoop van het klooster zijn in 2017 gestart. Het verkoopproces zal
naar alle waarschijnlijkheid in 2018 worden afgerond.
Stand van zaken
Er zijn in 2018 onderhandelingen gevoerd met de huidige eigenaren van het klooster over de
verkoop van het gemeentelijke deel. Door de portefeuillehouder is de raad periodiek op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen. Hoewel het een weerbarstig proces is, is in de laatste maanden
van 2018 voortgang geboekt. Dit stemt ons positief over de uitkomst die wij in de eerste helft van
2019 verwachten.
Toelichting op planning
Het streven was om het klooster te verkopen voor 1 januari 2018. Gezien het feit dat wij afhankelijk
zijn van derden en het proces slechts voor een gedeelte door ons te beïnvloeden is, hebben we de
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planning niet gehaald.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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
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.
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 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.
Stand van zaken
Al geruime tijd vindt er een verschuiving plaats naar meer inbreiding. Demografische gegevens laten
zien dat op gemeenteniveau het aantal huishoudens in Dinkelland de komende jaren nog met zo’n
7% groeit, maar op kernniveau varieert de groei meer. In de grotere kernen wordt het leeuwendeel
van de huishoudensgroei verwacht, hier ligt nog een uitbreidingsopgave (groei). In de kleinere
woonkernen blijft het aantal huishoudens nagenoeg gelijk (beperkte groei of balans). In elk geval
wordt aangestuurd op het herontwikkelen van inbreidingslocaties. In 2018 heeft een inventarisatie
plaatsgevonden van mogelijke inbreidingslocaties in elke kern en is getoetst aan de structuurvisie.
De uitkomsten hiervan worden in 2019 meegenomen in de woningbouwprogramma's per kern.
Toelichting op planning
Conform planning.
Toelichting financieel
Continu proces. Geen sprake van financieel kader.
Toelichting

Huisvesten
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
In alle kernen geldt dat de uitgifte van woningbouwkavels het afgelopen jaar flink gestegen is. Dit is
een wenselijke ontwikkeling, maar brengt ook de vraag met zich mee hoe de woningbouwvoorraad
en kavelvoorraad er uitziet en of deze nog voldoende is voor de toekomstige vraag. In alle kernen
hebben wij onderzocht wat de concrete behoefte is. Dit hebben wij gedaan door in overleg te
treden met kernraden en andere vertegenwoordigers, zoals de woonteams die onderdeel zijn van
Mijn Dinkelland 2030!.
Uitvoeringsprogramma woningbouw
In de Woonvisie 2016+ is aangegeven dat de woningbouwprogrammering in een tweejaarlijkse
Uitvoeringsnota Woningbouw wordt verantwoord en geactualiseerd, inclusief een actueel
kwaliteitskader. Dat kwaliteitskader wordt gebruikt om te beoordelen of de plannen van ontwikkelaars
goed aansluiten op de marktvraag. Om de kwalitatieve woningbouwprogrammering handen en
voeten te geven is aan de Stec-groep gevraagd hierover advies uit te brengen. In 2018 is door Stec
de kwalitatieve woonvraag per dorp geïnventariseerd en onderzocht. Daarbij wordt per kern een
schets gegeven van de lokale demografische ontwikkeling en verschuiving van de woonbehoefte. De
gemeenteraad heeft in 2018 de Uitvoeringsnota Woningbouw vastgesteld. Op basis van de
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uitvoeringsnota en de kernengespreken zal in 2019 per dorp een woningbouwprogramma door het
college worden vastgesteld.
Kernenfonds
Een belangrijk onderdeel voor onze kernen is het benutten van inbreidingslocaties. Om hierin
slagvaardig te kunnen handelen, zijn in 2018 gelden beschikbaar gesteld in de vorm van een
kernenfonds. In 2018 is dit kernenfonds omgezet tot een 'Stimuleringsregeling binnenstedelijke
herontwikkelingslocaties', waardoor wij in 2019 de middelen effectief kunnen inzetten.
Website kavels in Dinkelland en woonbeurs
De gemeente Dinkelland heeft in 2018 haar website voor woningbouwkavels geactualiseerd (Kavels
in Dinkelland). Ook in 2018 is er weer een woonbeurs georganiseerd met deelname van
marktpartijen en corporatie.
Toelichting op planning
Continu proces.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Voor starters op de woningmarkt hebben wij de starterslening ingezet. 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. Vanwege
prijsontwikkeling in de koopwoningmarkt is eind 2018 door de gemeenteraad besloten om de
maximale verwervingskosten voor een woning waarbij men nog in aanmerking kan komen voor een
starterslening ingaande 1 januari 2019 te verhogen van € 210.000 naar € 235.000.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
In 2018 zijn er zeven startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 168.000. Eind 2018 is
het saldo op de rekening courant bij SVn € 241.000.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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 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.

Stand van zaken
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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 hebben deze
lening in 2018 geïntroduceerd. Wij zullen in 2019 inventariseren hoeveel gebruik wordt gemaakt van
deze lening en voor welke doeleinden.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
In 2018 is het project voor de invoering van de Omgevingswet gestart. Voor het opstellen van het
Omgevingsvisie en -plan heeft de gemeenteraad een vernieuwende strategie en daarbij behorende
kaders vastgesteld. De huidige en gewenste werkwijze onder de Omgevingswet is geïnventariseerd.
En de effecten op informatie en techniek zijn ook geïnventariseerd en daarvoor is
een uitvoeringsplan opgesteld. In 2019 voeren we dit uitvoeringplan uit en starten we met het
opstellen van de Omgevingsvisie. Ook gaan we bijvoorbeeld cursussen en opleidingen geven om
daarmee de gewenste werkwijze te bereiken.
Toelichting op planning
De omgevingswet treedt landelijk in werking op 1 januari 2021. Dit project zal dan ook afgerond
worden.
Toelichting financieel
Voor dit project zijn financiële middelen beschikbaar in de begroting van Noaberkracht.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
In 2018 zijn de kaders voor het 'Kwaliteitsplan openbare ruimte' verkend. In dit project gaat de
gemeente met de samenleving in overleg over inrichting en beheer en onderhoud van de openbare
ruimte. De COR (coördinator openbare ruimte) is daarbij de spil tussen betrokkenen en de gemeente.
In 2019 wordt het beleid en de werkwijze vastgesteld.
Toelichting op planning
Niet geheel conform gestelde planning omdat het KOR (Kwaliteitsplan openbare ruimte) niet in 2018
is afgerond.
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Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.

Overzicht baten en lasten
Verschil
realisatie
versus begr.
na wijz.

Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Baten

5.783

7.377

7.056

-321

Lasten

-9.803

-10.987

11.829

-842

Gerealiseerd totaal
saldo van baten en
lasten

-4.020

-3.611

-4.773

-1.163

Onttrekkingen aan
reserves

1.991

1.204

2.705

1.501

Toevoegingen aan
reserves

-135

-506

572

-66

-2.164

-2.913

-2.640

272

(bedragen x €1.000)

Gerealiseerde totaal
resultaat van baten
en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
Landinrichting Saasveld Gammelke (€ 51.000 voordeel)
In het kader van de ruilverkaveling Saasveld Gammelke is aan de gemeente een perceel grond
toegewezen. Nu wordt geconstateerd dat op dit perceel grond een bomenrij staat die in een zeer
slechte staat verkeert. Het is daarom onze plicht om deze bomenrij op een acceptabel niveau te
brengen. De eenmalige kosten hiervan bedragen € 12.500.Er is geen nadere mogelijkheid om deze
noodzakelijke kosten te kunnen verhalen. Na de uitvoering in 2019 kunnen we de 'Landinrichting
Saasveld Gammelke' afsluiten. Financieel gezien gaat € 12.500 in de budgetoverheveling, Netto
vervalt incidenteel € 38.500 ten gunste van het resultaat 2018.
Ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen (€ 137.000 voordeel)
Door de toename van de bouwactiviteiten zijn er meer ruimtelijke procedures gevoerd en
omgevingsvergunningen verstrekt. Dit resulteerde in een hogere opbrengst. Vanuit de recessie zijn
investeringen op bouwactiviteiten in tijd vooruitgeschoven. Het positieve resultaat kan dan ook in
hoofdzaak worden gekoppeld aan de bouwactiviteiten voor nieuwbouwwoningen op bouwkavels in de
uitbreidingsgebieden.
Juridische advisering (€ 47.000 voordeel)
In programmajournaal van 2018 is een budget geraamd van € 150.000 voor juridische ondersteuning.
In 2018 is er voor € 103.000 aan kosten verantwoord. In 2019 verwachten wij ook nog kosten voor
juridische ondersteuning. Om deze reden wordt het voordeel van € 47.000 meegenomen in het
voorstel van de budgetoverheveling.
Exploitatiebijdrage Haarspit (€ 59.000 voordeel)
Dit betrof een bepaling uit een notariële akte dat een particulier bij verkoop van zijn grond en een
bestemmingswijziging van de grond een bepaald bedrag verplicht aan de gemeente diende te
betalen. De grond van de particulier heeft een bestemmingswijziging gehad en is inmiddels verkocht.
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Mutaties reserves
Reserve grondexploitatie
De mutaties op deze reserve worden toegelicht in de paragraaf 'grondbeleid'.
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Volkshuisvesting:
In september 2016 is besloten tot het opnieuw activeren van rijks- en provinciale gelden. Er is nog
een restant van deze gelden beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor diverse binnenstedelijke
vernieuwingsprojecten. Het restant zal merendeels in 2019 worden aangewend. Dit resulteert in een
lagere onttrekking van € 87.000.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Wonen & vastgoed' maken we gebruik van de volgende indicatoren.
Indicatoren

Eenheid

Waarde

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

77

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,5

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,0

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

0,8

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

Aantal per 1.000 inwoners

2,2

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

254

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Demografische druk

Percentage

79,1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In euro's

746

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In euro's

774

11

Thema Mobiliteit en Bestendigheid
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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 verkeersveilig 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.
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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)"
Toelichting

Bestendigen
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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 12 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 NOTgemeenten alleen succesvol zijn als zij gedragen worden door groepen in de samenleving.
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2. Werken aan politiek/bestuurlijk draagvlak: uiteindelijk zal besluitvorming rond duurzame
energievormen plaats moeten vinden in de verschillende gemeenteraden van de NOTgemeenten 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
Stand van zaken
- Initiatieven voor duurzaamheid
Gemeentelijke vervoersbehoefte
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben ambities op het gebied van duurzaamheid voor wat
betreft gemeentelijke voertuigen. Noaberkracht heeft hiervoor een opdrachtomschrijving ontwikkeld
voor het verduurzamen van de vervoersbewegingen. We willen een samenhangend pakket van
maatregelen en acties realiseren wat in de kern neerkomt op enerzijds een bewuste keuze voor de
meest duurzame vervoersbeweging en anderzijds door het aanbieden en beschikbaar stellen van
duurzame vervoersmiddelen.
Laadpalen in kernen
De elektrische laadpalen in de kernen van Rossum, Ootmarsum, Weerselo en Deurningen zijn
inmiddels geplaatst en in gebruik genomen. Hiermee is dit project afgerond.

Energieloket
Op basis van de Overijsselse aanpak 2.1 2016-2020 is er 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
Ondersteuningsstructuur een aanvullend programma opgezet om de gemeentelijke woningvoorraad
in Twente verder te verduurzamen. Daarvoor worden wooncoaches ingezet voor het geven van een
onafhankelijk advies.
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Voor elk gemeentelijk gebouw is een Energie Prestatie Advies (EPA) opgesteld. In de EPA’s is voor
elk gebouw onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn om Energielabel A te realiseren
en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Die maatregelen worden uitgevoerd in combinatie
met Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP) van de betreffende gebouwen. Voor het
uitvoeren van een deel van de EPA’s, zoals het aanpassen van de verlichting in het gemeentehuis
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en voor het wijzigen van de interne bedrijfsvoering, zijn middelen gereserveerd.
Ambitie Energietransitie
Het jaar 2018 heeft voor de 'Ambities Energiestrategie' in het teken gestaan van het vastleggen van
de ambities voor de lange en middellange termijn.
 20% duurzame energieopwekking in 2023
 Energieneutraal in 2050
Om deze doelen te halen werken we intensief en structureel samen met de NOT-gemeenten en
hebben we met twaalf Twentse gemeenten gewerkt aan de Twentse Energie Strategie. Daarnaast is
in NOT-verband verder ingezet op het versterken van de bewustwording en het maatschappelijk
draagvlak op het gebied van de energietransitie middels samenwerkingsverbanden, zoals het
'Energieloket', 'Energieke Regio' en de Stichting 'Duurzaam thuis Twente'. Op beleidsmatig vlak is
het Zonnevelden-beleid ter inzage gelegd (vaststelling in 2019) en is deelgenomen in pilotprojecten
voor inzet van geothermie en waterstof in voorbereiding op de warmtetransitie die voor 2021 gepland
staat. Door de NOT gemeenten is een stevige basis gelegd met partijen en partners, die primair
nodig zijn in het behalen van de ambities op het gebied van de energietransitie en warmtetransitie.
Toelichting op planning
Alle initiatieven zijn uitgevoerd conform planning.
Toelichting financieel
Alle initiatieven passen binnen de beschikbare budgetten.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Aan de hand van de Overijsselse Aanpak 2.1 2016-2020 is het Energieloket (klik hier voor de
website) voortgezet. De Stichting Duurzaam (T)huis Twente (Duurzaam thuis Twente) speelt met de
inzet van wooncoaches een belangrijke rol in de advisering van inwoners bij de verduurzaming van
de eigen woning. Sportverenigingen en overige maatschappelijke voorzieningen hebben hiermee ook
de mogelijkheid advies in te winnen om hiermee de accommodaties te verduurzamen.
Voor de advisering van bedrijven kan een beroep worden gedaan op de Energieke Regio (Energieke
regio)
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Toelichting

Stromen
Tekst Begroting 2018:
"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.
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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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Afval
Ambitie van de gemeente is om de hoeveelheid restafval met ongeveer 75% te verminderen in 2030
ten opzichte van 2015 tot 50 kg per inwoner per jaar. Uit de voorlopige cijfers 2018 is gebleken dat
we vanaf 2016 een consistente lijn hebben ingezet. We hebben het eerder ingezette beleid
voortgezet waarbij communicatief meer aandacht is gevraagd voor de inzameling van PMD. De
bestaande inzamelfrequenties van restafval, GFT en PMD blijven gehandhaafd.
De volgende resultaten zijn over de periode 2016-2018 behaald.
Afvalsoort

2016

2017

2018

66

60

57

GFT

198

200

195

PMD

29

40

39

86%

83%

85%

Restafval

Scheidingspercentage

Naar een Afvalloos Twente
Het door de Regio Twente geïnitieerde project 'naar een afvalloos Twente' wordt gecontinueerd. Wij
blijven hieraan meedoen omdat dit project aansluit bij de gemeentelijke doelstelling om het restafval
te verminderen. Via 'Ziezo, afval scheiden doe je zo' is er in Twents verband aandacht voor
afvalscheiding. Daarnaast heeft er in 2018 met verschillende stakeholders een afvalsymposium
plaatsgevonden.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
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Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem
Gemeentelijk Rioleringsplan
In 2017 zijn we gestart met het proces voor een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan DinkellandTubbergen 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.
Stand van zaken
Gemeentelijk Rioleringsplan
In 2018 is het nieuwe GRP 2019-2024 opgesteld en is het besluitvormingsproces afgerond. De
besluitvorming hierover heeft in de raad van november 2018 plaatsgevonden en daarmee is het GRP
2019-2024 definitief vastgesteld.
Programma Omvang en Onderhoud watersysteem
De gemeente heeft medewerking verleend aan het programma 'Omvang en onderhoud
watersysteem' van het waterschap Vechtstromen. Daarbij heeft het waterschap in 2018 het beheer
en onderhoud van 20 km watergangen aan de gemeente overgedragen. De budgetten voor het
onderhoud van sloten en duikers zijn in verband daarmee verhoogd en kostendekkend gemaakt.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Toelichting

Verplaatsen
Tekst Begroting 2018:
"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."
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
In 2018 zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente om samen met de
stakeholders tot een ontwerp te komen voor een veilige no regret maatregel op de Bisschopstraat te
Weerselo. Het gaat hierbij om het maken van een veilige oversteekplaats bij café van Olfen en een
oversteekplaas bij de Plus supermarkt Tijhuis. Er is een definitief ontwerp dat door iedereen
gedragen wordt.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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 MarktstraatDene-kamperstraat 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.
Stand van zaken
Op 15 oktober 2018 is de heringerichte Denekamperstraat, inclusief het heringerichte wethouder
Hulsinkplein en het eerste deel van de Molenstraat, in gebruik genomen. De straat heeft een duidelijk
verblijfskarakter gekregen met plaats voor de fietser, parkeren buiten de rijbaan en meer groen. Voor
een betere bereikbaarheid van de Meierij voor vrachtverkeer is de vrachtwagensluis naar de
Rondweg verbeterd met toepassing van automatisch verzinkbare palen.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit
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- 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, nietzijnde het beleid aangaande het gemeentelijk voertuigenpark).
Educatie
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.
Stand van zaken
Het rapport over de quickscan voor onveilige wegen en kruispunten is voorgelegd aan
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten om maatregelen te treffen op enkele wegen in
periode 2017-2018 en om met de provincie Overijssel in overleg te gaan over de verkeerssituatie
provinciale wegen. Het overleg met de provincie heeft plaatsgevonden en begin 2018 is
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bestuurlijk terug gekoppeld. De uitvoering van de verkeersmaatregelen op de Haarstraat en de
Bornsestraat zijn in 2019 gepland.
De maatregelen voor het wijzigen van de voorrangsregeling voor fietsers op rotondes binnen de
bebouwde kom in Denekamp zijn uitgevoerd. Het betreft de rotondes Ootmarsumsestraat-De
Borghert-Singravenstraat en Nordhornsestraat-Kloppendijk-Sombeekweg. Ook de maatregelen op de
kruisingen van de Churchillstraat zijn uitgevoerd. De dorpsraad, school, omgeving en andere partijen
zijn nauw bij het proces betrokken. Ook op het aansluitende weggedeelte van de Veldkampsweg zijn
diverse kruisingen gelijkwaardig gemaakt; dit is gedaan in het kader van 'Aanpassen
verkeersvoorzieningen (Duurzaam Veilig maatregelen)'.
In 2018 is gestart met het proces om te komen tot de vaststelling van een Strategisch Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoerplan (het GVVP). De aanbevelingen uit de nota 'Veilig fietsen in Dinkelland en
Tubbergen' worden overgenomen in het GVVP. De aanbeveling om fietsvoorzieningen op de weg
breder te maken, zijn direct toegepast bij de herinrichting van de Thijstraat in Rossum en de
Denekamperstraat in Ootmarsum.
De uitvoering van het jaarlijks programma voor permanente verkeerseducatie is voor 2018 afgerond.
Toelichting op planning
Alle maatregelen zijn gerealiseerd conform de gestelde planning, met uitzondering van de uitvoering
van de voorrangsmaatregelen op de Haarstraat en de Bornsestraat. De uitvoering daarvan is
gepland in 2019 en daarom is de kleur van de indicator rood.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Binnen het thema Mobiliteit & Bestendigheid worden bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen
getoetst aan het parkeerbeleid.
Daarnaast is onderzoek naar de parkeerbezetting in het centrum van Denekamp en Ootmarsum
gestart. Het onderzoek wordt in 2019 opgeleverd en moet aantonen hoe het gesteld is met de drukte
op de parkeervoorzieningen in het centrum van deze kernen en direct daarbuiten.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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
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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.

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 OldenzaalsestraatEurowerft. 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'.
Stand van zaken
Dusinksweg: De Dusinksweg fase II is in 2018 aangelegd en in gebruik genomen. Eind 2018/begin
2019 wordt de laatste hand gelegd aan de groenvoorzieningen. Ten behoeve van de verwijzing van
het vrachtverkeer worden in 2019 enkele borden geplaatst en vindt verkeersmonitoring van het
vrachtverkeer plaats. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan een discussie worden gevoerd over
eventuele aanvullende bewegwijzering op de route naar het bedrijventerrein De Mors in Ootmarsum.
Nicolaasplein Denekamp: Het onderzoek naar draagvlak en behoefte eenrichtingsverkeer over het
Nicolaasplein in Denekamp zal starten in 2019.
Rondweg Weerselo: Eind 2017 hebben provincie Overijssel en gemeente Dinkelland besloten om
een doorstart te maken met voorbereidingen voor de Rondweg Weerselo, zodat een goede basis
wordt gelegd voor de bestemmingsplanprocedure en de daaraan gekoppelde besluitvorming.
Daartoe is het uit 2007 daterende 'Definitief ontwerp' (DO) actueel gemaakt. In 2018 is gestart met de
ontwerpaanpassingen en die hebben geleid tot de oplevering van een aangepast ontwerp d.d. 5
november 2018. Hierna is een start gemaakt met het bestemmingsplan. Echter, de uitspraak van het
Hof inzake het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is bekend, maar de gevolgen voor de
rondweg Weerselo zijn niet duidelijk. Belangrijk punt uit de uitspraak is dat de wetenschappelijke
onderbouwing die ten grondslag ligt aan het programma en de maatregelen waarop deze
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16/05/2019
Pagina 31 van 190

onderbouwing is gebaseerd, voldoende zekerheid moet bieden dat de natuurwaarden van de Natura
2000-gebieden geen schade ondervinden.
Toelichting op planning
Dusinksweg: Het proces van de Dusinksweg is nagenoeg afgerond (behoudens enkele
winteractiviteiten, zoals groenwerk). De weg is in september 2018 in gebruik genomen.
Rondweg Weerselo: Begin 2018 is begonnen met de ontwerpaanpassingen, welke uiteindelijk
hebben geleid tot de oplevering van een aangepast ontwerp d.d. 5 november 2018. Hierna is de start
gemaakt met het bestemmingsplan, echter de uitspraak van het Hof inzake het PAS is bekend,
echter de gevolgen voor de rondweg Weerselo zijn niet duidelijk. Belangrijk aandachtspunt uit de
uitspraak is dat de wetenschappelijke onderbouwing die ten grondslag ligt aan het programma en de
maatregelen waarop deze onderbouwing is gebaseerd, voldoende zekerheid moet bieden dat de
natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden geen schade ondervinden
Nicolaasplein Denekamp: Het onderzoek start in 2019 en dat is later dan oorspronkelijk
gepland. Om deze reden is de indicator rood.
Toelichting financieel
Dusinksweg: Er is een voorlopige financiële balans opgemaakt en die valt voordelig uit. Dat kwam
enerzijds door een gunstig resultaat van de aanbesteding en anderzijds doordat er een subsidie voor
het project zal worden ontvangen. Over het voorlopige financiële resultaat wordt de gemeenteraad in
2019 geïnformeerd via een raadsbrief.
Rondweg Weerselo: De uitgevoerde werkzaamheden hebben plaatsgevonden binnen de financiële
kaders.
Nicolaasplein Denekamp: Conform gestelde kaders.

Overzicht baten en lasten
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar
na wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus
begroting na
wijziging

5.037

5.158

5.398

239

-12.193

-10.808

10.993

-185

-7.156

-5.649

-5.595

55

Onttrekkingen aan
reserves

489

415

336

-80

Toevoegingen aan
reserves

102

0

0

0

-6.769

-5.234

-5.259

-25

(bedragen x €1.000)

Baten
Lasten
Gerealiseerd totaal
saldo van baten en
lasten

Gerealiseerde totaal
resultaat van baten en
lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
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Herinrichting centrum Denekamp (€ 30.000 voordeel)
Bij de destijds uitgevoerde herinrichting van het centrumplan is een deel van het budget gereserveerd
voor de afronding van de openbare ruimte rondom de locatie 'Kop van de Eurowerft'
(herontwikkelingsgebied aan de Nordhornsestraat). Hiervoor is een bedrag van € 30.000
gereserveerd dat zal worden meegenomen naar het volgende jaar
Bermen en sloten (€ 18.000 nadeel)
Het regulier onderhoud aan bermen en sloten omvat o.a. het repareren van bermen, de verwerking
van bermmaaisel (methode bokashi) en het onderhoud van watergangen. De werkelijke kosten voor
2018 zijn hiervoor ca. € 13.000 hoger uitgevallen. Daarnaast zijn de kosten vanuit Noaberkracht iets
hoger dan begroot.
Opruiming explosieven vliegveld Twente (€ 43.000 nadeel)
In het jaar 2018 zijn we geconfronteerd met het feit dat er explosieven zijn gevonden op vliegveld
Twente. Voor de opruiming hiervan kunnen we de kosten achteraf declareren via de algemene
uitkering voor 70% van de kosten. Dertig procent van de kosten komt voor rekening van de
gemeente. Dit resulteert in 2018 in een nadeel van € 43.000. De definitieve afrekening vindt plaats in
2019.
Mutaties reserves
Het verschil op de mutaties van de reserves heeft onder ander voor €20.000 betrekking op de
voorbereidingskosten no regret-maatregelen Bisschopstraat te Weerselo (zie voorstel
budgetoverheveling), €33.000 duurzaamheid (zie voorstel budgetoverheveling) en voor € 20.000
dekking afschrijvingslasten majeure projecten.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Mobiliteit & Bestendigheid' maken we gebruik van de volgende indicatoren:
Indicatoren

Eenheid

Waarde

Omvang huishoudelijk restafval

Kilogram per inwoner

66

Hernieuwbare elektriciteit

Percentage

7,2

Thema Maatschappelijke Voorzieningen
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Tekst Begroting 2018:
"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
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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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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!.
Stand van zaken
De processen in de verschillende kernen lopen volop, waarbij de buur(t)mannen en -vrouwen
aansluiting vinden bij bestaande initiatieven en inwoners inspireren om na te denken over de
toekomst. Elke kern heeft haar eigen tempo en intensiteit. In het tweede kwartaal van 2018 is een
inspiratiemagazine Mijn Dinkelland 2030! uitgebracht dat een mooi overzicht geeft van alle projecten
en initiatieven in de kernen. De samenwerking tussen de gemeente en onze kernen krijgt steeds
meer vorm. Actuele informatie treft u aan op: Mijn Dinkelland 2030
Toelichting op planning
Conform afspraken, wij volgen als gemeente het tempo van de kern.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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 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 eindigt in 2019. Daarna zal
worden geëvalueerd in hoeverre deze een structureel karakter krijgt.
Stand van zaken
Het subsidieloket betreft een loket voor bedrijven en een loket voor stichtingen en verenigingen en is
hier (op de gemeentelijke website) te vinden. Op dit loket is het laatste subsidienieuws te vinden en
de meest actuele subsidieregelingen van lokaal tot Europees niveau. Het subsidieloket is ca. 1 maart
2017 'live' gegaan en betreft een pilot voor twee jaar. In het derde kwartaal van 2018 is de pilot
geëvalueerd.
Het volgende is geconcludeerd:
 Het subsidieloket vervult een informatiebehoefte bij vragen over subsidies.
 De samenleving weet het subsidieloket steeds beter te vinden.
 Het subsidieloket moet daarom zijn plek houden op onze gemeentelijke websites.
Toelichting op planning
Het subsidieloket is ca. 1 maart 2017 'live' gegaan. De pilot eindigt eind februari 2019.
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Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Met de vaststelling van het rapport Samen Scholen 2030 werd duidelijk dat voor de kern Denekamp
scenario’s ontwikkeld moeten worden op het gebied van onderwijshuisvesting. Er is een
projectgroep ingesteld, waarvan ook de schoolbesturen onderdeel uitmaken, om een advies voor te
bereiden. In onze raadsbrieven van 24 januari 2018 (nummer 4), 25 oktober 2018 (nummer 28), 14
november 2018 en 20 december 2018 (nummer 47) hebben wij u geïnformeerd over het proces van
samenwerking tussen de betrokken schoolbesturen binnen het primair en voortgezet onderwijs.
Onder andere demografische gegevens maken dat de schoolbesturen nu niet in staat zijn om
langjarige afspraken te maken voor wat betreft samenwerking op onderwijsinhoud. Voor wat betreft
de onderwijshuisvesting nemen wij een coördinerende rol aan. Onderwijshuisvesting is een
verantwoordelijkheid van de gemeente.
Toelichting op planning
Definitieve besluitvorming inzake de scenariokeuze en de gevolgen voor de onderwijshuisvesting zal
in samenhang met de uitkomsten van overleg met de schoolbesturen plaatsvinden.
Toelichting financieel
Wij volgen de financiële kaders van het rapport Samen Scholen 2030.
Toelichting

Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- Aanbesteding en vernieuwbouw Dorper Esch
Het sportcomplex Dorper Esch wordt vernieuwd. Op basis van een functioneel programma van eisen
is 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 medio 2018 zal beginnen.
Stand van zaken
Eind 2017 heeft de gemeente Dinkelland de renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch gegund
aan de Noabers. Na uitwerking van het plan tot een definitief ontwerp en bestek is de vernieuwbouw
van de accommodatie medio 2018 gestart. Het oude recreatiebad is gesloopt en inpandig is men
gestart met het opbouwen van de nieuwe kleedruimtes. Het grootste deel van 2019 zal men nodig
hebben voor het afronden van het bouwproject.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
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Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Het doel van de gemeente is om het beheer, onderhoud en de exploitatie van accommodaties op de
best mogelijk manier te borgen. In dat kader spelen verschillende privatiseringsvraagstukken.
Voetbalvereniging RSC is in 2018 succesvol geprivatiseerd. Wat betreft Dorper Esch is 2018 benut
om de nieuwe beheervorm verder uit te werken. Hierover vindt in 2019 besluitvorming plaats.
Toelichting op planning
Conform planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.

Overzicht baten en lasten
Raming
begrotingsjaar voor
wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil realisatie
versus begroting
na wijziging

691

696

788

92

Lasten

-5.712

-6.740

6.633

107

Gerealiseerd
totaal saldo van
baten en lasten

-5.021

-6.044

-5.845

199

Onttrekkingen
aan reserves

3.192

2.756

2.690

-66

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

-1.829

-3.288

-3.155

133

(bedragen
€1.000)

x

Baten

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
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Huisvestingskosten onderwijs (€ 53.000 voordeel)
Voor de grondwaardering van de onderwijsgebouwen moesten we over naar een andere
waarderings- en afschrijvingssystematiek. De in 2017 ingeschatte afwaardering valt achteraf mee.
Tevens zijn er minder advieskosten gemaakt dan begroot.
Binnensportaccommodaties en zwembaden (€ 82.000 voordeel)
Ten opzichte van het begrote resultaat geeft het werkelijke resultaat een voordelig verschil van
€ 82.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door:
 Een voordelig verschil op de inkomsten van € 106.000 waarvan eenmalig een bedrag
van € 48.000;
 Een nadelig verschil op de kosten van personeel van € 41.000 en de kosten van energie van
€ 21.000;
 Een voordelig verschil op de overige uitgaven van per saldo € 38.000.
Subsidies Monumenten (molens en kerken) (€ 28.000 voordeel)
Dit incidentele voordeel is ontstaan omdat de kerken in Dinkelland, zijnde een gemeentelijk
monument, in 2018 geen restauratie subsidie aanvraag hebben ingediend.
Openbare bibliotheek (€ 53.000 nadeel)
Op basis van de met de Stichting Bibliotheek Dinkelland gesloten prestatieovereenkomst is
ondermeer de vestiging van de bieb in Weerselo gesloten. Naar aanleiding van een door de inwoners
van Weerselo gestart initiatief m.b.t. het behoud van een dorpsbieb gerund door vrijwilligers, hebben
wij besloten om het traject voor de opzet van deze vrijwilligers bieb deskundig extern te laten
begeleiden. Dit heeft geresulteerd in een dorpsbieb gerund door vrijwilligers met een breed draagvlak
binnen de Weerselose gemeenschap. De hiermee gemoeide advies kosten waren niet begroot.
Daarnaast is in 2018 abusievelijk rekening gehouden met de opbrengst van de erfpachtcanon in
Weerselo voor de destijds gevestigde bibliotheek.
Mutaties reserves
Reserve groot onderhoud onroerende zaken
Voor het meerjarige onderhoud van het maatschappelijk vastgoed is in 2018 ongeveer € 85.000
minder uit de reserve gehaald dan was voorzien. Deze middelen blijven na 2018 beschikbaar in de
reserve.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Maatschappelijke voorzieningen' maken we gebruik van de volgende
beleidsindicatoren.
Indicatoren

Eenheid

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv'ers)

% deelnemers aan het vo en mbo
onderwijs

0,6

Niet-sporters

%

41
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4. Programma Economische Kracht en Werk
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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"

Programma overstijgende resultaten
De hieronder genoemde resultaten hebben niet alleen betrekking op het programma EKW maar ook
op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. De programma overstijgende
resultaten zijn:
 Samenwerking aangaan met scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hbo/mbo),
universiteiten en ondernemers/samenleving (3 O’s) om elkaars kracht en expertise beter te
benutten
 Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken
 Versnellingsaanpak asbestsanering
Toelichting resultaten
Samenwerking in de 3O’s
De verbindingen die we leggen in de driehoek ondernemers, onderwijs en overheden leveren een
toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Verbinden, stimuleren en faciliteren is hierbij onze
belangrijkste rol. Concreet werken we continu aan een intensivering van onze contacten met alle
vormen van onderwijs. In 2018 hebben we onder andere gewerkt aan:
 Verdere samenwerking met het onderwijs, de gemeente en de ondernemers via o.a.
Onderneem’t Dinkelland. We organiseren samen met de andere O’s themabijeenkomsten,
we werken samen aan projecten en zijn actief partner in Mineral Valley Twente.
 Het geven van gastcolleges door wethouders aan scholen
 Faciliteren van stagiaires en afstudeerders
 We gaan actief participeren in de Agenda voor Twente voor wat betreft de samenwerking met
ondernemers en onderwijs
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Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het opbouwen van een netwerk met het onderwijs. In het
kader van Mineral Valley zijn mooie stappen gezet en ook hebben we veelvuldig overleg gehad om te
komen tot een AgroHUB: een samenwerking van de 3Os binnen de agrarische sector. Dit krijgt in
2019 een vervolg.
Op regionaal niveau zoeken we steeds vaker de samenwerking. Zo zien we dat het tekort aan talent
een belangrijk regionaal thema is. Als gemeente nemen we hier actief in deel. Omdat we het
belangrijk vinden dat ook onze eigen lokale ondernemers talenten aan zich kunnen binden.
Als gemeente hebben we afgelopen jaar een bijdrage geleverd door stages en afstudeerders te
faciliteren met een mooie plek en opdracht. Wel willen we dit de komende jaren intensiveren, juist
omdat ook in onze sector in de toekomst een (grote) krapte dreigt.
Grensoverschrijdende samenwerking
Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen: kansen om vooral de economische groei en
werkgelegenheid een impuls te geven. Door de grens niet langer te zien als barrière, maar als
verbinding, ontstaat een ander perspectief: groeien aan de grens. Dat biedt kansen! Zowel voor de
regio aan Nederlandse zijde als de regio aan de andere kant van de grens.
De uitdaging is het activeren en versterken van een goede samenwerking met onze buren.
Hoofdpunten hierbij vormen de thema’s arbeidsmarkt, bedrijvigheid, onderwijs, toerisme en zorg. De
gemeente kan hierin faciliteren door:

In 2018 hebben we de focus gezet op het activeren en intensiveren van de samenwerking met onze
buren, de stad Nordhorn. We hebben ons als doelgenomen om meer van elkaar te weten. Daarom
moeten we vooral meer met elkaar doen! Daarom zijn we bezig geweest om de grensoverschrijdende
samenwerking tussen Dinkelland en Nordhorn verder te intensiveren en uit te breiden tot meerdere
beleidsterreinen, om hiermee onder andere de barrièrewerking van de landsgrenzen verder af te
bouwen. Hiervoor hebben de eerste stap gezet om gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst op
te stellen. Deze overeenkomst wordt in 2019 uitgevoerd.
Verder hebben we deelgenomen aan een Europabijeenkomst in onze partnerstad Stadtlohn om
kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren over verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld
vluchtelingen, vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt.
Asbestdaken
Het Rijk heeft per 31-12-2024 een asbestdakenverbod afgekondigd. Gemeenten hebben de plicht dit
verbod te zijner tijd te handhaven. De provincie Overijssel wil samen met de gemeenten de bedrijven,
agrariërs, verenigingen, instellingen en particulieren stimuleren om asbest voor 2024 te verwijderen
van de daken. Eind 2017 zijn informatieavonden gehouden voor agrariërs, bedrijven en particulieren.
Dit heeft in 2018 geleid tot bijna het dubbele aantal sloopmeldingen van asbestdaken vergeleken met
voorgaande jaren. In 2018 is in opdracht van de provincie op basis van luchtfoto’s een inventarisatie
van asbestdaken uitgevoerd waarbij het aantal daken en aantal m² in beeld zijn gebracht. Na een
controle door de gemeente wordt deze begin 2019 openbaar. In 2018 zijn we samen met de
provincie begonnen om de mogelijkheden te verkennen voor een koppeling tussen de financiering
van duurzaamheidsinvesteringen (o.a. zonnepanelen) en van asbestverwijdering. Door particulieren
kan er gratis asbest worden gestort tot 35 m², dit is verlengd tot 2024.
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Thema Vrijetijdseconomie
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Tekst Begroting 2018:
"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."
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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 OotmarsumDinkelland 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.
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Stand van zaken
In 2018 is er gewerkt aan verschillende toeristische producten, processen en concepten waaronder:
 Het proces m.b.t. de water- en cultuurbeleving in Denekamp in relatie tot het AlmeloNordhorn kanaal.
 Het concept 'Ootmarsum, stad van Koning Othmar'.
 4 langeafstandswandelroutes door Noordoost-Twente onder de naam 'Het Twents Blokje
Om'.
 De positionering van Lattrop onder het thema 'Jongkind'.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
In 2018 heeft de Twentse marketingorganisatie TwenteMarketing onder de vlag van Marketing Oost
uitwerking
gegeven
aan
de marketingvisie
voor
Twente.
Voor
informatie
over
TwenteMarketing: Twente Marketing. De merkleider en gebiedsadviseurs (waaronder een
gebiedsadviseur voor Noordoost Twente) hebben ingezet op het vermarkten van Twente
en tegelijktijdig het verbeteren van de samenwerking tussen toeristische ondernemers en
organisaties. Aanvullend heeft Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland (STOFD) in 2018
uitvoering gegeven aan hun jaarplan 2018 conform het meerjarenbeleidsplan 2017-2021. De plannen
van Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland (STOFD) en Twente Marketing hebben
zoveel mogelijk in samenhang plaatsgevonden om het meeste rendement voor Dinkelland te
behalen.
In 2018 hebben de veertien Twentse gemeenten een bestuursopdracht verleend aan de ambtenaren
vrijetijdseconomie om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de vrijetijdssector
van Twente. De aanleiding voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma komt voort uit
de vastgestelde
Regionale vrijetijd
economische
Visie
'Wij
zijn
Twente!'
uit
2015. Gemeente Dinkelland (i.s.m. Tubbergen - Noaberkracht) maakt samen met drie andere
Twentse gemeenten ambtelijk deel uit van de Twentse kopgroep om de kaders voor het
uitvoeringsprogramma uit te zetten. In oktober 2018 zijn de kaders in concept gepresenteerd in het
Regionaal ambtelijk overleg vrijetijdseconomie.
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Toelichting op planning
Het versterken van samenwerkingsverbanden en structuren is een continu proces.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Toelichting

Verblijven
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
In 2018 is de verblijfsrecreatienota Noordoost-Twente uit 2014 geactualiseerd en tevens vastgesteld
door de vier Noordoost-Twentse gemeenten.
Nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente

Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd Geld
- 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.
Stand van zaken
De bedrijfsconsulent vrijetijdseconomie vormt de schakel tussen gemeente en het bedrijfsleven en
faciliteert ondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie (vrijetijdssector). Sinds 2018 maakt de
consulent vrijetijdseconomie onderdeel uit van het intern Ondernemers Service team. Zes
ondernemersinitiatieven in de (verblijfs-)vrijetijdssector zijn in behandeling dan wel afgehandeld. In
het kader van relatiebeheer hebben er in 2018 vijf toeristische bedrijfsbezoeken plaatsgevonden.
Toelichting op planning
Continu proces.
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Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.

Overzicht baten en lasten
Raming
begrotingsjaar voor
wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil realisatie
versus begroting
na wijziging

40

135

82

-54

Lasten

-488

-621

488

134

Gerealiseerd
totaal saldo van
baten en lasten

-448

-486

-406

80

Onttrekkingen
aan reserves

5

41

17

-24

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

-443

-445

-388

56

(bedragen x
€1.000)
Baten

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
Uitvoering beleid recreatie en toerisme (€ 61.000 voordeel)
Het uitvoeren van het laatste kunstwerk op rotondes gaat plaatsvinden in 2019. De hiervoor
gereserveerde middelen welk gedekt worden uit deze reserve voor een bedrag van € 34.000 zijn
daarom niet aangewend in 2018. Zie voorstel budgetoverheveling naar 2019.
Een bedrag van €27.000 is vooralsnog niet geïnvesteerd. Dit met als reden dat de doelstellingen uit
het coalitieakkoord behaald konden worden zonder verdere investeringen. In 2018 heeft 'Stichting
toeristisch ondernemersfonds Dinkelland' voldaan aan de gemaakte prestatieafspraken tussen de
gemeente en de stichting. Dit betekent dat op basis van de afspraken € 15.000 extra wordt
uitgekeerd aan de stichting in 2019. Dit betekent dat € 12.000 naar het resultaat gaat.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Vrijetijdseconomie' maken we geen gebruik van indicatoren.

Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking van de werkgelegenheid.
Wat willen we bereiken?
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Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:
 Bevorderen van arbeidsmarktparticipatie
 Verbeteren van het ondernemersklimaat"
Toelichting

Arbeidsmarkt
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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).
Stand van zaken
De contacten met het onderwijs zijn de afgelopen maanden onder vlag van de 3O’s behoorlijk
aangehaald. Ook investeren we met behulp van de kennismakelaar in een actieve koppeling van
ondernemers met onderwijsinstellingen. Dit laatste is mede op basis van signalen van ondernemers
tot stand gekomen. Inmiddels zijn er ondernemers verbonden aan onderwijsinstellingen en hebben
we als gemeente ook actief samengewerkt met het onderwijs.
Hieronder een overzicht van de gerealiseerde SROI binnen Noaberkracht.

We doen mee in het regionale beleid. De pilot is in 2018 afgerond en positief bevonden. Er is nog
ruimte tot verbetering, ook binnen Noaberkracht. Vanuit de regionale werkgroep zal er verdere actie
op worden gezet om het regionale management bij de inkoop beter voor te lichten over
mogelijkheden op dit vlak.
Omdat arbeidsmarkten niet bij de grens van de gemeenten beginnen en eindigen kijken we regionaal
wat het heeft opgeleverd aan plaatsingen. Regionaal zijn 649 mensen geplaatst vanwege SROI.
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Vanwege de gespannen arbeidsmarkt is het moeilijk om nog geschikte kandidaten voor bedrijven te
vinden in het kader van SROI. Dit is wel een knelpunt. Daartoe wordt er nu ook gezocht naar andere
mogelijkheden om een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld door middel van sociale
ondernemingen of het bieden van stageplaatsen e.d.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Toelichting
Ondernemen
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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 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.
Stand van zaken
De agenda van Twente had een looptijd tot en met 2017. De raad heeft op 27 juni 2017 besloten om
in te stemmen met de ambities van nieuwe Agenda voor Twente (2018-2022). De Agenda voor
Twente kan verbinden, versnellen, denkkracht creëren en financiële ondersteuning bieden. In 2018 is
geïnvesteerd in de basisinfrastructuur van Twente, is gestart met gesprekken om het
uitvoeringsprogramma verder gestalte te geven. Dit alles via de vier themalijnen: techniek als motor,
arbeidsmarkt
&
talent,
bereikbaarheid &
vestigingsklimaat,
circulaire
economie
&
duurzaamheid. Mineral Valley Twente is een van de projecten van de Agenda voor Twente die
financiële ondersteuning heeft gehad.
Tevens is de Agenda voor Twente een belangrijke onderlegger in het kader van de Regiodeals. Het
Rijk heeft geld gereserveerd (€ 30 miljoen) voor Twente, waarbij de Agenda voor Twente ook als
cofinanciering fungeert.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform financiële afspraken. Er is geen beroep gedaan op de reservering van € 5 per inwoner.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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
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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).
Stand van zaken
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. Deze inzet heeft de afgelopen periode
(2017 en 2018) geleid tot de realisatie van 23 projecten met een investeringsvolume van € 36 miljoen
en 614 directe arbeidsplaatsen. Ook zit nog een fors aantal projecten in de pijplijn. Daarnaast is de
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de gemeentelijke accountmanagers geïntensiveerd,
hetgeen resulteert in een nog betere dienstverlening aan de Twentse bedrijven.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
De bedrijfsconsulent vormt de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en faciliteert ondernemers.
Via het intern Ondernemers Service Team is de onderlinge afstemming geoptimaliseerd en daarmee
de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verbeterd. Via de klankbordgroep Onderneem’t
Dinkelland en met enkele ondernemersverenigingen is gesproken over diverse actuele onderwerpen
en de manier waarop hiermee omgegaan kan worden. Er is nog meer ingezet op de verbinding met
het onderwijs, o.a. door de komst van de kennismakelaar en de nauwe samenwerking met de
bedrijfsconsulent. Bedrijven worden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van het netwerk dat
de gemeente heeft met het onderwijs. Samen met de ROZ Groep is het digitale platform Starten in
Twente ontwikkeld. Er zijn meerdere nieuwsbrieven voor ondernemers gemaakt en diverse
bedrijfsbezoeken gebracht door college, wethouder en/of bedrijfsconsulent. Evenals voorgaande
jaren is ook in 2018 invulling gegeven aan de (landelijke) Dag van de Ondernemer.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
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Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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 Wifispots. Ook participeert Dinkelland in de landelijke Retaildeal, waardoor samenwerking tussen de
verschillende partners wordt gestimuleerd.
Stand van zaken
De detailhandelsvisie is in 2015 vastgesteld. De aandachtspunten uit deze visie zijn meegenomen in
lopende processen (Mijn Dinkelland 2030!, centrumplan Weerselo). In 2018 is bekeken in hoeverre
de gehanteerde uitgangspunten van destijds nog actueel waren. Dit heeft geleid tot een actualisatie
van de visie m.b.t. de kern Ootmarsum. Deze actualisatie is op 18 september 2018 door de raad
vastgesteld. Ook participeert Dinkelland in de landelijke Retaildeal. Daaraan geven wij invulling door
samen met stakeholders in de verschillende kernen concrete acties ter verbetering van de vitaliteit te
ontwikkelen.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Het bestemminsplan voor de uitbreiding van Sombeek (Denekamp) is in 2018 onherroepelijk
geworden. In de loop van 2019 kunnen deze kavels worden uitgegeven. Op De Mors (Ootmarsum) is
vooralsnog voldoende bedrijfsgrond beschikbaar. De uitgifte van Echelpoel III (Weerselo) loopt
voorspoedig. De herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen Sombeek, Kloppendijk, De
Mors en Echelpoel is afgerond. Naar aanleiding van de raadsmotie wordt via het traject Keurmerk
Veilig Ondernemen samen met ondernemers een vervolg gegeven aan het verbeteren van de
veiligheid van de bedrijventerreinen.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
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Overzicht baten en lasten
Raming
begrotingsjaar voor
wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil realisatie
versus begroting
na wijziging

43

56

36

-19

Lasten

-480

-538

517

21

Gerealiseerd
totaal saldo
van baten en
lasten

-437

-482

-480

2

Onttrekkingen
aan reserves

107

102

72

-30

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

-331

-381

-409

-28

(bedragen x
€1.000)
Baten

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
Huurinkomsten Avia Tankstation (€ 14.000 nadeel)
De gemeente Dinkelland verhuurt al sinds 2003 het tankstation nabij de grens in Noord-Deurningen
aan Avia Weghorst BV. In het huurcontract is opgenomen dat de hoogte van de te betalen huur is
gekoppeld aan de hoeveelheid verkochte brandstof. Deze verkoopcijfers van deze brandstof
vallen lager uit dan aanvankelijk werd verwacht.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Ondernemen & Arbeidsmarkt' maken we gebruik van de volgende indicatoren:
Indicatoren

Eenheid

Waarde

Functiemenging

Percentage

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

50,9
135,7

Thema Plattelandseconomie
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
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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.
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
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Afgelopen jaar is middels een dynamisch proces gewerkt aan de maatregelenpakket voor de drie
Natura 2000-gebieden waar de gemeente trekker voor is. Dit heeft ertoe geleid dat in het najaar 2018
voor alle drie de gebieden een maatregelenpakket is geaccordeerd.
Toelichting op planning
Planning is vertraagd door extra doorrekenslagen bij het iteratief proces. In samenspraak met de
provincie is er een nieuwe einddatum vastgesteld.
Toelichting financieel
We hebben een nieuwe beschikking ontvangen. Door een aantal onvoorziene omstandigheden zijn
enkele posten overschreden. De afspraak met de provincie is gemaakt dat wij niet opnieuw een
herziening van de subsidiebeschikking gaan aanvragen, maar dat de kosten mee worden genomen
bij de eindafrekening. Voor Dinkelland hebben de overschrijdingen geen financiële consequenties.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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
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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.
Stand van zaken
De partners* in de Stuurgroep Mineral Valley Twente hebben overeenstemming bereikt tot het sluiten
van een samenwerkingsovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over wijze van
samenwerking, beoogde resultaten, programma, organisatie, commitment en financiering. Er
wordt begin 2019 een stichting Mineral Valley Twente opgericht. Doel van de stichting is:
 Het verwerven en beheren van de middelen benodigd voor de uitvoering van het programma;
 Het zorgdragen voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Mineral Valley Twente en
een actieve communicatie met de verschillende doelgroepen van Mineral Valley Twente.
Voorbeelden van activiteiten o.a. proeftuinen zijn te vinden op de site Mineral Valley
*ForFarmers/Twence/Rabo/Waterschap
Vechtstromen/LTO/Universiteit
Twente/Natuur&Milieu
Overijssel/Aeres Hogeschool/Hof van Twente /Twenterand/Dinkelland/Tubbergen.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Toelichting

Transformeren
Tekst Begroting 2018:
"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."
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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
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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.
Stand van zaken
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. In het kader van de Deregulering en vooruitlopend op de Omgevingsvisie is
gestart met een projectverkenning om tot een betere benutting van de mogelijkheden te komen.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Er is één aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend en negen
mogelijke sociaal-economische projecten zijn in voorbereiding (work in progress). Qua projecten zit
Noordoost-Twente op schema. In 2018 zijn geen projecten in uitvoering genomen.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- Voortzetting Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 20162020
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
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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.
Stand van zaken
In 2018 is nog volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Vanaf april
2019 is de termijn gesloten om subsidies aan te vragen die beschikbaar zijn vanuit de zgn.
Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Formeel (bestuurlijk) zal de Gebiedsontwikkeling in
het tweede kwartaal van 2019 worden beëindigd. De subsidieverzoeken worden wel afgehandeld en
de betreffende projecten kunnen tot en met 2020 worden uitgevoerd. Er zijn o.a. subsidieaanvragen
ingediend (vooral door derden) voor: leefbaarheid Lattrop-Brecklenkamp, beleven Kanaal AlmeloNordhorn, project Halloo, operationaliseren van de Ervencoach en de Amanshoeve.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.

Overzicht baten en lasten
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Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Plattelandseconomie' maken we geen gebruik van indicatoren.
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5. Programma Omzien naar elkaar
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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 drie thema’s ontwikkeld die hierop inspelen:
 Zelf
 Samen
 Overdragen"

Thema Zelf
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Tekst Begroting 2018:
"Wij zetten actief in op het versterken en vergroten van het zelf organiserend vermogen van inwoners
en kernen."
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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
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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.
Stand van zaken
In 2018 is ingezet op het doorontwikkelen van het zelf organiserend vermogen van de kernen. Dit
hebben wij gedaan door inwonersinitiatieven, passend binnen het maatschappelijk kader, mogelijk te
maken en door te ontwikkelen via het stimuleringsfonds sociaal domein.
In 2018 zijn de volgende initiatieven ondersteund:
 Dorpsraad Saasveld
 Kulturhus Denekamp
 Wijzoud
 Ontmoetingsactiviteiten voor mensen met een beperking Lattrop-Breklenkamp
 Ontmoeting voor eenzame ouderen
 Preventiekoffer drugs Deurningen
 Jongkindloop
 Ontmoetingsactiviteiten ’t Stift
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
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Een analyse op hoofdlijnen met betrekking tot de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de
begrote bedragen na wijziging wordt weergegeven onder het thema 'Overdragen'.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
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na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Zelf' maken we geen gebruik van beleidsindicatoren.

Thema Samen
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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 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
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
In 2018 is ingezet op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de vrij toegankelijke
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organisaties binnen Wij in de Buurt. De organisaties hebben gezamenlijk een werkplan opgesteld,
waarin staat aangegeven hoe zij uitvoering geven aan een betere samenwerking en het behalen van
de effecten in het maatschappelijk raamwerk.
Daarnaast is een stuurgroep opgericht, waarin een afvaardiging van de betreffende organisaties zit.
Kansen en mogelijkheden voor het verder verbeteren van de samenwerking en meer vraaggericht
werken worden daar gedeeld en opgepakt.
Het gehele proces neemt meer tijd in beslag dan gepland. Er is gestart met het opstellen van een
gezamenlijke visie (tussen Wij in de Buurt, het Werkplein en de gemeente) en het toewerken naar
één toegang, zodat voor onze inwoners helder is waar zij passende hulp en ondersteuning kunnen
krijgen. Hier wordt in 2019 volop op ingezet.
Toelichting op planning
Niet conform gestelde planning. De realisatie van de resultaten duurt langer dan verwacht.
Toelichting financieel
In verband met de niet gerealiseerde resultaten, is het geraamde budget niet volledig besteed.
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Een analyse op hoofdlijnen met betrekking tot de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de
begrote bedragen na wijziging wordt weergegeven onder het thema 'Overdragen'.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Samen' maken we geen gebruik van beleidsindicatoren.
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Thema Overdragen
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Tekst Begroting 2018:
"Wij zetten in op betere signalering, samenwerking en snellere inzet om zo de regie over het eigen
leven van inwoners te vergroten."
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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
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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.
Stand van zaken
Nieuw Twents Model voor maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
Jeugdhulp (Jeugdwet)
De inkoop van het Twents model is succesvol afgerond door de Twentse gemeenten en de werkwijze
is per 1-1-2019 van kracht. Met het project implementatie inkoop hebben we in 2018 de nodige
voorbereidingen getroffen in de interne organisatie en naar buiten toe, om inwoners met
een ondersteuningsbehoefte te kunnen bedienen met de nieuwe werkwijze én om de bedrijfsvoering
van Noaberkracht hierop in te richten.
Met het Twents model beogen we beter maatwerk te bieden aan de inwoners dan voorheen in het
traject van indicatiestelling, toewijzing en ontvangen van zorg en ondersteuning. De behoefte aan
zorg en/of ondersteuning matcht door het nieuwe Twentse model beter met het aanbod. Niet het
product van aanbieders staat centraal, maar de behoefte van de inwoner. De consulenten van Team
Zorg starten het traject en volgen de voortgang ervan om te toetsen of de afgesproken resultaten
worden behaald.
Toelichting op planning
Uitvoering verloopt volgens planning. De implementatie van het Twents Model loopt door in 2019.
Toelichting financieel
De implementatie van het Twents Model verloopt binnen de gestelde financiële kaders en loopt door
in 2019.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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
e
helder en zullen dan ook in het 1 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
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in het laatste kwartaal 2017. Een raming van mogelijke kosten van dit voorstel komt terug in het
programmajournaal.
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
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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.
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
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.
Stand van zaken
Wij hebben (maatwerk-)afspraken gemaakt met vrij toegankelijke voorzieningen over aansluiting van
de nieuwe jeugdzorgtaken waarvoor wij verantwoordelijk zijn en de zorgtaken van de vrij
toegankelijke voorzieningen. We investeerden in de ontwikkeling van nieuwe werkafspraken over
preventie en vroegsignalering met verwijzers en vindplekken om een zorgvraag eerder in beeld te
krijgen en passende zorg in te kunnen zetten. Op het raakvlak van zorg en veiligheid zijn processen
doorontwikkeld.
Wmo 2015
Huishoudelijke ondersteuning
Met ingang van 1 januari 2018 hebben de Twentse gemeenten gezamenlijk huishoudelijke
ondersteuning ingekocht. De pilot voor de algemene was en strijkservice is van start gegaan, er
wordt door cliënten gebruik gemaakt van de was en strijkservice. De pilot is nog niet afgerond. Een
evaluatie volgt later.
Hulpmiddelen
In 2018 zijn er nieuwe contracten gesloten met Wmo hulpmiddelen leveranciers. Het nieuwe contract
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gaat per 1 januari 2019 van start. We zijn overgestapt van een koop naar een huurconstructie en van
één naar twee leveranciers om kwaliteit, keuzevrijheid voor de cliënt en risicospreiding te kunnen
waarborgen.
Maatwerkvoorziening vervoer
Het project maatwerkvoorziening vervoer is op 1 maart 2018 afgesloten. Hiermee is er voor de
uitvoering van de Regiotaxi, het leerlingenvervoer, het vervoer van en naar de dagbesteding en het
callcenter een nieuw contract inclusief implementatie gerealiseerd. De kosten voor de
maatwerkvoorziening vervoer zijn toegenomen omdat het nieuwe tarief voor vervoer van en naar de
dagbesteding hoger was dan het vorige. Hiermee is het vervoer kwalitatief beter en ook goed
geborgd. Ondertussen is in 2018 het regionale project voor een zelfvoorzienend systeem voor het
plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners
gestart. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer.
MaaS heeft een looptijd van drie jaar.
Samenwerking praktijkondersteuners huisartsen
De verkenning heeft geleid tot een welwillendheid bij huisartsen en de gemeente om een pilot te
starten voor de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen Jeugd. De uitwerking van de
randvoorwaarden van deze pilot zijn gestart in samenwerking met huisartsen en GGD. Uitvoering van
het pilotplan staat gepland voor 2019.
Participatiewet
In 2018 is het aantal uitkeringen licht gedaald. Deze daling werd gerealiseerd door de kansen die
een aantrekkende arbeidsmarkt bieden. Ondanks het feit dat er in sommige beroepsgroepen sprake
is van krapte betekent dit niet direct dat onze klanten daar ook geplaatst kunnen worden. De nieuwe
doelgroepen die in de Participatiewet instromen (voorheen WAJONG en sociale werkvoorziening) en
de toename van het aantal statushouders zorgen er voor dat de afstand die er moet worden
overbrugd voor iemand geplaatst kan worden groot is. Een aantal klanten heeft zoveel zorg dat zij
nooit zullen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Zij zullen tot hun AOW gebruik maken van de
Participatiewet. Opvallend aan onze kaartenbak is de grote vertegenwoordiging van oudere cliënten.
Deze groep is moeilijker te plaatsen en heeft extra aandacht nodig. Voor de overige cliënten die een
relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben worden door middel van een integrale benadering,
passende trajecten en aandacht geprobeerd hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen.
In 2018 is de regievoering van de mensen uit het doelgroepenregister overgedragen van het
werkplein naar de Stichting Participatie Dinkelland (SPD).

Er zijn in 2018 34 aanvragen gedaan voor levensonderhoud en er zijn 46 uitgestroomd. Er is
dus veel dynamiek in het bestand.
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De taakstelling nieuw beschut is voldaan. Er zijn 2 mensen geplaatst.
Voor het jaar 2017 is de vangnetuitkering toegekend. Voor 2018 hoeven we deze niet aan te vragen.

In het bestand zit een harde kern die erg moeilijk bemiddelbaar is. Ook de lange weg die
inburgeraars nodig hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden zorgt ervoor dat de
gemiddelde duur van de uitkering niet snel omlaag gaat.

De gezinssamenstelling bepaalt hoe hoog de uitkering is.
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Zoals u ziet blijft het bestand voor een groot gedeelte bestaan uit ouderen, deze groep heeft veel
begeleiding nodig en komt vaker voor in zorg. Bemiddeling van deze doelgroep blijft lastig ook in de
aantrekkende arbeidsmarkt. Werkgevers blijven de voorkeur geven aan jongeren.
Voor de werkgeversbenadering en het arbeidsmarktbeleid wordt verwezen naar het Programma
Economische Kracht en Werk, thema ondernemen en arbeidsmarkt.
Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening
De uitvoering van het werkgeverschap van de mensen die onder de Wet Sociale werkvoorziening
vallen zijn ondergebracht bij de Stichting Participatie Dinkelland. De uitvoeringskosten zijn relatief
laag en zijn binnen de begroting gebleven. De Stichting Participatie Dinkelland zorgt ook voor
jobcoaching en bemiddeling naar werk voor de mensen uit het doelgroepenregister. De mensen met
indicatie beschut werken werken bij Soweco in Almelo.
Arbeidsmatige dagbesteding
Dagbesteding is een voorziening in de Wmo. Arbeidsmatige dagbesteding geeft structuur aan
mensen die productief willen zijn zonder druk van productiedoelen. In het verleden was het
een activiteit die sterk gerelateerd was aan de instelling waar de cliënt met een verstandelijke,
lichamelijke of psychiatrische beperking verbleef.
Dat is de éne beweging. De andere beweging is gelegen in de transitie van de Sociale
Werkvoorziening en Wajong naar de Participatiewet. Met de komst van de Participatiewet is de
Sociale Werkvoorziening een voorziening die als wettelijke regeling in afbouw is. Dat wil niet zeggen
dat de werknemers met een arbeidsbeperking niet meer zouden kunnen werken in ‘arbeid op maat’
met begeleiding. Voor de doelgroep met een relatief lage loonwaarde, wordt een passende
arbeidsvoorziening gecreëerd in samenhang met de voormalige AWBZ-doelgroep, nu Wmo. Het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderkent dat er makkelijker geswitcht moet
kunnen worden tussen de verschillende voorzieningen die er zijn om mensen met een beperking
productief te laten zijn (arbeidsmatige dagbesteding, nieuw beschut werk, werken met een
loonkostensubsidie, doelgroepenregister). Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen wachten wij de
verdere uitwerking van dit beleid nog even af.
Effecten toestroom vergunninghouders
In 2018 was de taakstelling voor Dinkelland 37 personen. De eerste helft van 2018 verliep de
huisvesting van statushouders moeizaam, vooral omdat er vrijwel alleen maar grote gezinnen (van
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acht, negen of tien personen) waren die wij konden huisvesten. Hierdoor heeft Dinkelland
meegedaan aan de missie in het najaar, waarbij vluchtelingen worden uitgenodigd om in Nederland
te komen wonen. De woning moet dan helemaal ingericht zijn en mensen komen gelijk vanuit
Schiphol naar hun woning. Hiermee zijn er drie gezinnen in Dinkelland komen wonen in de
voormalige Julianaschool.
De taakstelling is daarmee behaald voor 2018. De taakstelling voor de eerste helft 2019 is twaalf
personen. De taakstelling qua huisvesting loopt langzaam terug. Maar de grote gezinnen zien we ook
nog in 2019.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.

Overzicht baten en lasten
Raming
begrotingsjaar voor
wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil realisatie
versus begroting
na wijziging

170

200

189

-11

Lasten

-8.880

-11.525

11.850

-325

Gerealiseerd
totaal saldo
van baten en
lasten

-8.710

-11.325

-11.661

-335

Onttrekkingen
aan reserves

150

524

524

0

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

-8.560

-10.802

-11.137

-335

(bedragen x
€1.000)
Baten

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
Eigen bijdrage Wmo (€16.000 nadeel)
De raming van de inkomsten vanuit de eigen bijdrage Wmo voor 2018 was € 280.000, de werkelijke
inkomsten uit de eigen bijdrage in het boekjaar 2018 zijn € 264.000. Dit betekent een nadelig verschil
van € 16.000.
Wmo hulp bij huishouden (€ 27.000 voordeel)
Voor 2018 zijn we uitgegaan van een gemiddeld aantal indicaties van 582 en een totaal bedrag van €
1.660.000. Het verloop van het aantal indicaties is in 2018 als volgt geweest:
Peildatum
Aantal indicaties
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1-1-2018

31-3-2018

30-6-2018

30-9-2018

31-12-2018

576

588

584

590

572
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Het gemiddelde aantal indicaties is gedurende 2018 581 geweest. De werkelijke kosten komen uit op
€ 1.633.000 en kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Werkelijke kosten 2018 (bedragen x €1.000)

Huishoudelijke ondersteuning
- Zorg in natura

1.461

- Persoonsgebonden budget

106

- Was- en strijkservice

34

- Overige kosten

32

Totaal

1.633

De totale waarde van de afgegeven indicaties bedraagt € 1.636.000, het verzilveringspercentage is
94%.
De tarieven huishoudelijke ondersteuning zijn voor 2018 met terugwerkende kracht gecompenseerd
met 3,25% in verband met de loonontwikkelingen in 2018.
We zijn hierbij op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015 (AMvB)
gehouden aan het betalen van een reële prijs voor Wmo-diensten. Voor de huishoudelijke
ondersteuning is per 1 april 2018 een nieuwe cao in werking getreden die meerdere
loonontwikkelingen kent. De cao heeft een verplichtend karakter binnen de AMvB en onze contracten
waardoor we nieuwe reële tarieven dienen te hanteren. We zijn daarom over gegaan tot compensatie
van aanbieders HO voor de loonontwikkelingen in 2018. Met deze compensatie hebben we in de
prognoses van de werkelijke uitgaven rekening gehouden. Ten opzichte van de raming in 2018 zijn
de werkelijke kosten € 27.000 lager uitgevallen.
Stimuleringsfonds sociaal domein (€ 110.000 voordeel)
In totaal is voor het stimuleringsfonds sociaal domein (stortingen vanaf eind 2015) een bedrag
beschikbaar gesteld van € 435.000. Begin 2018 was daarvan nog beschikbaar € 314.000.
Gedurende 2018 zijn er aanvragen geweest voor een bedrag van € 54.000, daarnaast is € 150.000
gereserveerd voor de inzet bij de begroting 2019. Dat houdt in dat eind 2018 nog een bedrag resteert
van € 110.000. Dit incidentele budget wordt overgeheveld naar 2019 en wordt tevens beschikbaar
gesteld voor het uitbreiden van het stimuleringsfonds sociaal domein naar een breder
leefbaarheidsfonds.
Wmo ondersteuning zelfstandig leven (OZL) (€ 188.000 voordeel)
In totaal is voor 2018 een bedrag opgenomen van € 1.370.000 voor OZL, uitgaande van 148
indicaties met een gemiddelde van 4,4 uur per indicatie per week en een verzilveringspercentage van
95%. Daarnaast zijn de kosten van de begeleiding van inwoners met een zintuiglijke handicap en
persoonlijke verzorging in deze raming meegenomen.
Het verloop van het aantal indicaties (OZL) en de gemiddelde hoogte van de indicatie (in uren per
indicatie per week) is als volgt geweest in 2018:
Peildatum

1-1-2018

31-3-2018

30-6-2018

30-9-2018

31-12-2018

Aantal uitstaande indicaties

147

148

153

150

153

Gemiddelde indicatie (uren p.w.)

4,2

4,0

4,0

3,9

4,0

De werkelijke kosten in 2018 bedragen € 1.182.000 (waarvan € 13.000 betrekking heeft op 2017).
Het gemiddelde aantal indicaties is in 2018 150 geweest met een gemiddelde indicatie van 4,0 uur
per indicatie per week. De totale waarde van de afgegeven indicaties bedraagt € 1.419.000, het
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verzilveringspercentage is 82%.
Wmo ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD) (€ 59.000 voordeel)
In totaal is voor 2018 een bedrag opgenomen van € 974.000 voor OMD, uitgaande van 143 indicaties
met een gemiddelde van 4,9 dagdelen per indicatie per week en een verzilveringspercentage van
85%.
Het verloop van het aantal indicaties en de gemiddelde hoogte van de indicatie is als volgt geweest in
2018:
OMD

1-1-2018

31-3-2018

30-6-2018

30-9-2018

31-12-2018

Aantal uitstaande indicaties

133

143

149

147

138

Gemiddelde indicatie (dagdelen
p.w.)

4,6

4,5

4,6

4,5

4,3

De werkelijke kosten in 2018 bedragen € 915.000 (waarvan € 3.000 betrekking heeft op 2017). Het
gemiddelde aantal indicaties is in 2018 142 geweest, met een gemiddelde van 4,5 dagdelen per
indicatie per week. De totale waarde van de afgegeven indicaties bedraagt € 1.112.000, het
verzilveringspercentage is 82%.
Beleidsadviezen/Wmo algemeen € 72.000 voordeel)
Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt doordat we een bedrag van € 67.500 terug ontvangen van
centrumgemeente Enschede met betrekking tot Beschermd wonen. Dankzij de gezamenlijke
ambtelijke inzet is het resultaat voor beschermd wonen in 2018 nog positiever dan aanvankelijk
ingeschat. Van het voordelig resultaat vloeien gelden terug naar de regiogemeenten (waaronder
Dinkelland).
Wmo hulpmiddelen (€ 52.000 nadeel)
De raming voor woonvoorzieningen (bestaande uit hulpmiddelen voor woningen en
woningaanpassingen), vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen bedroeg in totaal € 484.000.
Deze raming is opgebouwd uit enerzijds de kosten van de verstrekkingen van hulpmiddelen en
anderzijds de opbrengsten van de verkoop uit depot. De werkelijke kosten bedragen € 536.000 en
kunnen als volgt gespecificeerd worden (kosten voorzieningen -/- opbrengst verkoop uit depot per
voorziening):
Hulpmiddelen

Werkelijke kosten 2018 (bedragen x €1.000)

- vervoersvoorzieningen

238

- woonvoorzieningen

140

- rolstoelen

158

Totaal

536

Ten opzichte van de raming is de verkoop uit depot achtergebleven (ca. € 11.000). De kosten van de
verstrekkingen zijn hoger uitgevallen dan de raming (ca. € 43.000).
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Het verloop van het aantal uitstaande hulpmiddelen is als volgt geweest in 2018:
Peildatum

1-1-2018

31-3-2018

30-6-2018

30-9-2018

31-12-2018

362

358

364

363

368

-

1

3

4

4

Woonvoorziening

404

385

389

382

376

Rolstoelen

453

443

451

445

439

Vervoersvoorziening
Woningaanpassing

Participatie en re-integratie (€ 35.000 nadeel)
Het nadeel op de post re-integratie wordt vooral veroorzaakt door een incidentele last met betrekking
tot het project/de pilot Sporten ’t Werkt! Uit ervaring van deze pilot blijkt dat veel klanten onvoldoende
lichamelijke en geestelijke conditie hebben om het werk waar ze op zijn geplaatst (bijv. in de
logistiek) vol te kunnen houden. Dit traject zorgt voor een betere conditie door een combinatie van
sporten, leren fysiek werken, samenwerken en leren plannen van de thuissituatie. Hierdoor kunnen er
stappen op de participatieladder worden gezet en kunnen plaatsingen duurzaam zijn. Doordat
enerzijds de participatie-uitkering van het rijk lager wordt en anderzijds het beroep op het
participatiebudget groter wordt, ontstaat er een nadeel.
Jeugdzorg (€ 712.000 nadeel)
De raming voor de nieuwe taken jeugdzorg is € 5.276.000. De werkelijke kosten met betrekking tot
de nieuwe taken bedragen € 5.988.000. Dit betekent een nadeel van € 712.000.
De werkelijke kosten met betrekking tot de nieuwe taken kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Jeugdzorg in Dinkelland 2018
Zorgconsumptie in 2018

Werkelijke kosten
(bedragen x €1.000)
5.045

Bijdrage Regio Twente 2018

203

Nog te betalen 2018

293

Prognose zorgconsumptie
2018

5.541

Uitgaven m.b.t. 2015

78

Uitgaven m.b.t 2016

54

Uitgaven m.b.t. 2017

315

Totaal extra uitgegeven in 2018
over 2015 t/m 2017

447

Totaal

Verschil ten opzichte van
begroting (bedragen x €1.000)

5.988

-265

-712

Verschil begroting en jaarrekening
In 2018 hebben wij in totaal € 5.988.000 uitgegeven aan jeugdzorg (nieuwe taken). De uitgaven
bestaan normaal gesproken uit drie componenten, namelijk de daadwerkelijk uitgekeerde zorggelden
in 2018 met betrekking tot 2018, kosten die gemaakt worden door de Regio Twente (OZJT/Samen
14) en een post nog te verwachten betalingen van zorgdeclaraties over het jaar 2018. Deze
declaraties zullen in 2019 volgen. Echter zijn we in 2018 geconfronteerd met extra uitgaven van zorg
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die nog betrekking hadden op de reeds afgesloten boekjaren 2015, 2016 en 2017. Dit totale bedrag
van € 447.000 verhoogt het nadelig resultaat naar € 712.000.
Zorg in natura en persoonsgebonden budget
De voorzieningen worden geleverd door zorg in natura zorgaanbieders of door zorgaanbieders
gefinancierd met behulp van een persoons-gebonden budget (PGB). Het beschikbaar stellen van de
PGB verloopt via de sociale verzekeringsbank (SVB). Voor de voorzieningen voor jeugdzorg geldt
geen eigen bijdrage. Dit is wettelijk bepaald. Van de uitgaven met betrekking tot 2018 is 7%
uitgekeerd in de vorm van PGB en 93% in de vorm van zorg in natura.
Bijstandsuitkeringen (€ 33.000 voordeel)
Het voordeel op de post bijstand is het gevolg van dalende cliënten aantallen gedurende het jaar
2018 en een lagere uitkeringslast per cliënt. De raming is gebaseerd op gemiddeld 210 cliënten met
een uitkeringslast van €15.050, het werkelijke gemiddelde cliëntenaantal is 207 met een gemiddelde
uitkeringslast van ca. € 14.765. Daarentegen zijn de kosten voor de leningen t.b.v. levensonderhoud
van startende ondernemers gestegen, in de laatste maanden van 2018 is het aantal actieve trajecten
gestegen van twee naar vijf.
Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de uitgaven (+) en inkomsten (-) in 2018:
Bijstandsuitkeringen

(bedragen x €1.000)

Rijksvergoeding BUIG

-3.453

Uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ
Loonkostensubsidies

3.070
216

Bbz levensonderhoud starters

49

Individuele inkomenstoeslag

51

Totaal

-67

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) (€ 108.000 voordeel)
Het voordeel op de post Besluit bijstandverlening zelfstandigen bestaat uit twee onderdelen:
1. In het tweede programmajournaal 2018 hebben we een inschatting gemaakt van de te
verwachte kosten in 2018 met betrekking tot de open-eind regeling Bbz. Uit de jaarcijfers
blijkt dat de verwachte kosten lager zijn dan deze inschatting. In de laatste maanden van
2018 zijn geen extra aanvragen meer geweest voor een bedrijfskrediet of lening voor het
levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen. Dit levert een voordeel op van ca. € 47.000.
2. Per balansdatum zijn de vorderingen Bbz geactualiseerd en beoordeeld op invorderbaarheid,
dit heeft geresulteerd in een eenmalige bate van € 61.000.
Sociale werkvoorziening (€ 134.000 voordeel)
Het voordeel op de post Sociale werkvoorziening heeft een tweetal oorzaken:
1. Het voordeel van € 45.000 wordt veroorzaakt door een hoeveelheidsverschil in het aantal
arbeidsjaren (AJ). De term arbeidsjaar geeft de subsidie-eenheid aan die gekoppeld is aan
een FTE Wsw, waarop mede de hoogte van het Wsw-deel in de rijksvergoeding wordt
gebaseerd. Deze rijksvergoeding is gebaseerd op 97,61 AJ met een bedrag van €25.438 per
AJ. De werkelijke realisatie in 2018 door de Stichting Participatie Dinkelland is 95,54 AJ.
2. Het voordeel van € 89.000 heeft betrekking op de vrijval van de voorziening Top Craft in
verband met de lagere toekomstige verplichtingen.
Minimabeleid/schuldhulpverlening (€ 74.000 voordeel)
Het voordeel op de post minimabeleid heeft een drietal oorzaken:
1. De werkelijke kosten voor de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en minima
vallen € 15.000 lager uit dan begroot. Dit voordeel is in lijn met de afname van het aantal
bijstandscliënten.
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2. De uitgaven aan armoedebestrijding onder kinderen blijft ca. € 34.000 achter bij de raming.
De raming voor 2018 is gebaseerd op het budget dat door het rijk beschikbaar is gesteld bij
de meicirculaire 2017. Er zijn in 2018 minder aanvragen voor de kindpakketten ingediend
dan verwacht. Er wordt volop gewerkt aan het onder de aandacht brengen van de regeling bij
de doelgroep.
3. De kosten ter compensatie van bovenmatige ziektekosten zijn ca. € 25.000 lager dan
begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er aan het einde van 2018 door inwoners
minder gebruik is gemaakt van de veeggroep Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden
(RUB) dan verwacht. De gemeente Dinkelland en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk met
ingang van 1 januari 2018 door toepassing van de RUB inwoners geholpen om uit de
Wanbetalingsregeling Zorgverzekering te komen. Doordat ze in de wanbetalersregeling zitten
kunnen ze zich niet meer aanvullend verzekeren. Deze wanbetalingsregeling wordt
uitgevoerd door het CAK. Inwoners komen in deze regeling wanneer ze minimaal zes
maanden een schuld hebben uitstaan bij hun zorgverzekering. Er is een veeggroep
RUB ingezet om de inwoners die 1-1-2018 niet mee hebben gedaan maar alsnog onder de
doelgroep vallen, deze regeling alsnog aan te bieden. Wanneer inwoners deelnemen aan de
RUB is hun openstaande vordering binnen drie jaar voldaan en kunnen zij, voor zowel de
basisverzekering als de aanvullende verzekering, zich weer verzekeren via de collectieve
zorgverzekering van Menzis in samenwerking met de gemeente.
Heroriëntatie toegankelijke voorzieningen (€ 74.000 voordeel)
De kosten voor de heroriëntatie van vrij toegankelijke voorzieningen zijn begroot op € 876.000. De
werkelijke kosten zijn in 2018 € 802.000. Een verschil van € 74.000 ten opzichte van de begroting
2018. In de aanloop naar een nog meer integrale toegang van het sociale domein zijn geplande
investeringen en subsidies die hieraan zijn gekoppeld uitgesteld naar 2019 en verder waardoor er
over 2018 nog een voordelig resultaat is behaald. Er is gestart met het opstellen van een
gezamenlijke visie (tussen Wij in de Buurt, het Werkplein en de gemeente) en het toewerken naar
één toegang, zodat voor onze inwoners helder is waar zij passende hulp en ondersteuning kunnen
krijgen. Hier wordt in 2019 volop op ingezet.
Huisvesting en begeleiding statushouders (€ 145.000 voordeel)
Voor de huisvesting en begeleiding van statushouders hebben we in de begroting een stelpost
opgenomen. Dit met als reden dat de toestroom van statushouders in de afgelopen jaren heeft geleid
tot meer druk op een aantal gemeentelijke voorzieningen. In 2018 zijn de verschillende uitgaven
verwerkt in de reguliere budgetten en is daarnaast nog een stelpost geraamd van € 150.000. Bij het
opstellen van de begroting hebben we reeds aangegeven dat deze stelpost gefaseerd naar beneden
kan 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. Gedurende 2018 is hiervan € 11.000 ingezet ter dekking van de stijgende kosten van het
leerlingenvervoer. Voor de overige € 139.000 is er geen gebruik gemaakt van deze stelpost, mede
door een afname van het aantal statushouders dat is gevestigd in onze gemeente.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.
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Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Overdragen'maken we gebruik van de volgende indicatoren:
Indicatoren

Eenheid

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m
64 jaar

569

Jongeren met een delict voor de
rechter

Percentage 12 t/m 21-jarigen

0,39

Kinderen in een uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar

1,94

Netto arbeidsparticipatie

Percentage van de werkzame beroepsbevolking
ten opzichte van de beroepsbevolking

70,7

Werkloze jongeren

Percentage 16 t/m 22-jarigen

0,42

Personen met een
bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

14,8

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

11,8

Jongeren met jeugdhulp

Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

5

Jongeren met jeugdbescherming

Percentage van alle jongeren tot 18 jaar

1

Jongeren met jeugdreclassering

Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Cliënten met een
maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 1.000 inwoners
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6. Programma Burger & Bestuur
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Tekst Begroting 2018:
"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 hbben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Het werken op afspraak is uitgewerkt voor het onderdeel Burgerzaken. Het werken op afspraak wordt
per 1 april 2019 ingevoerd.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
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Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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
Stand van zaken
In 2018 is de mogelijkheid voor de volgende producten ingevoerd: aangifte overlijden, melden
voorgenomen huwelijk.
Door juridische problemen is het invoeren van de WhatsApp als medium uitgesteld tot er
duidelijkheid is over het zakelijk gebruik van WhatsApp. De verwachting is dat dit medio 2019
duidelijk wordt.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
Het meten van klantbeleving is een proces dat gestart is in 2018 en nog doorloopt in 2019.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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.
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Stand van zaken
Het proces evenementenvergunning is in 2018 onder de loep genomen en de voorgestelde
verbeteringen zijn grotendeels doorgevoerd. In 2019 zullen er nog evenementenconsulenten worden
aangesteld.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.

Overzicht baten en lasten
Raming
begrotingsjaar voor
wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begroting
na wijziging

570

590

474

-116

Lasten

-3.122

-3.264

3.168

96

Gerealiseerd
totaal saldo van
baten en lasten

-2.551

-2.674

-2.693

-20

169

0

0

0

0

0

0

0

-2.382

-2.674

-2.693

-20

(bedragen x
€1.000)
Baten

Onttrekkingen aan
reserves
Toevoegingen
aan reserves
Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
Wethouders pensioenen (€ 76.000 voordeel)
We zijn verplicht om ieder jaar bij de jaarverantwoording een herziene berekening van de
toekomstige rechten van de wethouders pensioenen op te leveren. Naast fluctuatie in bestand
(mensen die in- en uitstromen) is vooral de rekenrente van invloed.
Kosten verkiezingen, introductie en installatie raad (€ 16.000 nadeel)
Voor de activiteiten rondom de verkiezingen 2018, de installatie en introductie van de gemeenteraad
voor de raadsperiode 2018-2022 is voor een bedrag van € 29.000 aan kosten gemaakt.
Juridische controlling (€ 30.000 nadeel)
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er dit jaar meer juridische procedures hebben gespeeld,
waarbij verplichte inschakeling van een advocaat noodzakelijk was en meer juridische adviezen zijn
ingewonnen dan gemiddeld over de laatste jaren.
Invorderingskosten (€ 38.000 nadeel)
Voor het jaar 2018 is ter zake een inkomst geraamd van € 38.000 (zowel ozb als andere
belastingen). De totale ontvangsten bedroegen ruim € 39.000, waarvan ruim € 38.000 is gespreid
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over ander belastingbaten zoals de ozb-baten, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en andere
heffingen.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.

Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Dienstverlening' kennen we geen verplichte beleidsindicatoren.

Thema Samenwerking
Inleiding
Tekst Begroting 2018:
"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
Tekst Begroting 2018:
"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 hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteit Tijd
Geld
- 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
16/05/2019

74
Pagina 74 van 190

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 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.
Stand van zaken
Omdat het niet realistisch is gebleken om de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) per 1 januari
2018 operationeel te laten zijn, is eind 2017 besloten, door de veertien Twentse gemeenten en
Provincie, om de Omgevingsdienst uiterlijk 1 januari 2019 van start te laten gaan. In 2018 is gewerkt
aan het vormgeven van de Omgevingsdienst en het treffen van maatregelen om voorbereid te zijn op
de nieuwe situatie.
Naast de overgang van medewerkers naar de Omgevingsdienst zijn interne maatregelen getroffen
om een goede afstemming tussen Noaberkracht en de Omgevingsdienst te waarborgen.
Per 1 januari 2019 is de Omgevingsdienst Twente van start gegaan.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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.
Stand van zaken
De vernieuwde samenwerking die in 2016 van start is gegaan, is in 2018 voortgezet op het niveau
van de samenwerkende raden (Twenteraad) en samenwerkende portefeuillehouders (in de vorm van
bestuurscommissies en regionale portefeuillehouders). De bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf
is per 1 januari 2018 opgeheven. Hierover wordt elders in deze jaarverantwoording gerapporteerd.
Toelichting op planning
Conform gestelde planning.
Toelichting financieel
Conform gestelde financiële kaders.
Kwaliteit
Tijd
Geld
- 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 cascostructuur, waarbij samenwerkingsinitiatieven als ‘plug-ins’ kunnen worden ingebracht. 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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Stand van zaken
Op 6 december 2017 heeft het bestuur van het Twentebedrijf definitief gekozen voor een andere
ontwikkelroute Twentebedrijf en het voorstel tot opheffing van de aparte bedrijfsvoeringsregeling en
rechtspersoon Twentebedrijf voorgelegd aan de colleges en dagelijks bestuur van Regio Twente.
Begin 2018 hebben alle deelnemers in de regeling ingestemd met de opheffing. De samenwerking
wordt onverminderd voorgezet maar dan zonder aparte gemeenschappelijke regeling. De merknaam
Twentebedrijf wordt in stand gelaten en gebruikt als paraplu voor de samenwerkingen op het gebied
van bedrijfsvoering. Regio Twente is verzocht om daar waar wenselijk en mogelijk op te treden als
landingsplaats en gastheer (rechtspersoon) voor samenwerkingen. Het platform Twentse kracht
waarbinnen we het wensbeeld 'Werken voor de Twentse overheid' nader concretiseren en de
bundeling van de samenwerkingen op het terrein van informatietechnologie binnen het IT-platform
Twente, 'Informatievoorziening zonder belemmeringen', zijn inmiddels op deze wijze georganiseerd.
Het inhoudelijk opdrachtgeverschap is belegd bij één van de gemeentesecretarissen als
coördinerend secretaris terwijl het platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering als
opdrachtnemer, via een kernteam, fungeert. Inmiddels zijn er initiatieven genomen om de bestaande
samenwerkingen op inkoop (netwerkstad, plattelandsgemeenten en Samen14) op eenzelfde wijze te
organiseren.
Toelichting op planning
Conform planning.
Toelichting financieel
Wij verwachten dat het liquidatieplan geen noemenswaardige financiële consequenties zal hebben.

Overzicht baten en lasten
Raming
begrotingsjaar voor
wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil realisatie
versus begroting
na wijziging

30

0

1

1

Lasten

-310

-384

384

-0

Gerealiseerd
totaal saldo van
baten en lasten

-280

-384

-383

1

Onttrekkingen
aan reserves

0

66

66

0

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

-280

-318

-317

1

(bedragen x
€1.000)
Baten

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

Er zijn geen bijzonderheden te melden ten aanzien van de afwijkingen met betrekking tot het thema
'Samenwerking'.
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Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Samenwerking' maken we gebruik van de volgende indicatoren:
Indicatoren

Eenheid

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

6,35

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

6,35

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

679

Externe inhuur

Kosten als percentage van de totale loonsom plus totale kosten
inhuur externen

8,9
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7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Overzicht van baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden.
raming
begrotingsjaar
voor wijziging

raming
begrotingsjaar
na wijziging

realisatie
begrotingsjaar

verschil
realisatie
versus
begroting
na
wijziging

6.861

6.854

6.893

38

31.806

31.984

31.973

-11

1.236

1.302

1.421

119

310

310

175

-135

0

0

0

0

101

92

94

2

G.
Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

H. Onvoorzien

0

0

0

0

40.314

40.542

40.556

14

A. Onroerende zaak
belasting

-47

-47

-53

-7

B. Algemene uitkeringen

-32

-32

-32

0

C. Dividend

-11

-11

-10

1

D. Saldo
financieringsfunctie

179

235

57

-178

-949

-475

-407

68

-7.448

-7.208

-7332

-52

0

0

0

0

(bedragen x €1.000)

Baten
A. Lokale heffingen
B. Algemene uitkeringen
C. Dividend
D. Saldo
financieringsfunctie
E. Overige algemene
dekkingsmiddelen
F. Overhead

Totaal baten
Lasten

E. Overige algemene
dekkingsmiddelen
F. Overhead
G.
Vennootschapsbelasting
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H. Onvoorzien

-40

0

0

0

Totaal lasten

-8.348

-7.611

-7.778

-167

Saldo van baten en
lasten

31.967

32.931

32.778

-153

-298

1.435

1.432

-3

31.669

34.366

34.210

-156

Mutaties reserves
Resultaat van baten en
lasten

Analyse op hoofdlijnen
Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en
lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen.
Baten toeristenbelasting (€ 65.000 voordeel)
De opbrengst toeristenbelasting 2017 bedroeg € 365.000, hetgeen € 25.000 meer is dan waarmee in
de jaarrekening 2017 rekening is gehouden. De extra bate ad € 25.000 is daarom in de jaarrekening
2018 verantwoord. Voor het jaar 2018 wordt een opbrengst verwacht van € 340.000, terwijl in de
begroting rekening is gehouden met € 300.000. Tezamen levert dit een voordeel op van € 65.000.
Dividenden (€ 118.000 voordeel)
De dividendopbrengst van Twence bedroeg in 2018 € 104.000. Dit is fors hoger dan het ontvangen
dividend van Twence in 2017. In onze begroting is geen rekening gehouden met dit goede jaar van
Twence waardoor een voordeel is ontstaan. De dividendopbrengst van de BNG was in 2018 fors
hoger dan de voorgaande jaren. Waar in 2016 nog € 28.000 ontvangen werd, was de uitkering in
2018 €43.000. In de begroting was een bedrag geraamd van € 15.000. Samen levert dit een voordeel
op van € 118.000.
Lagere renteopbrengsten (€ 225.000 nadeel)
De historisch lage rentestand zorgt ervoor dat geld lenen relatief goedkoop is. Aan de andere is de
vergoeding die wordt ontvangen voor spaargeld ook laag. Deze situatie is voor de gemeente
Dinkelland op dit moment nadelig. Over 2018 hebben we namelijk vooral geld uitgezet bij het Rijk in
het kader van schatkistbankieren en niet hoeven te lenen. De vergoeding die hiervoor wordt
ontvangen is nihil terwijl op begrotingsbasis nog werd uitgegaan van een vergoeding. Daarnaast
zorgt de historisch lage rentestand ervoor dat veel medewerkers, die een hypotheek hebben via de
gemeente Dinkelland, hun hypotheek omzetten. Per saldo komt dit er meestal op neer dat de
hypotheek bij de gemeente Dinkelland wordt afgelost en dat de medewerkers elders een hypotheek
(met een lagere rente) nemen. Met het aflossen van de Dinkellandse hypotheek komt ook de
rentevergoeding voor de gemeente Dinkelland te vervallen. Aangezien de gemeente Dinkelland het
fenomeen 'boeterente' niet kent betekent dit een tegenvaller.
Overhead bestuursondersteuning (€ 85.000 nadeel)
Door een herverdeling van de overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) over de verschillende
producten en activiteiten treedt er een verschuiving op tussen de verschillende producten en
activiteiten. Tegenover het nadeel hier staan tal van kleinere meevallers op de overige producten en
activiteiten. Het totaal van de werkelijk doorberekende overhead (doorberekening vanuit
Noaberkracht) is gelijk aan de raming.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen
na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en
lasten'.
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Overzicht beleidsindicatoren
Voor het thema 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' maken we gebruik van de volgende
indicatoren:
Indicatoren

Eenheid

Waarde 2017

Waarde 2018

Overhead

Percentage van totale lasten

13,82

10,92
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8. Paragrafen
Paragraaf Lokale Heffingen
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen
De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar
als volgt vastgesteld:
1. De ozb-tarieven zijn zodanig aangepast dat voor 2018 de gewenste meeropbrengst
(exclusief areaaluitbreiding) zou kunnen worden gerealiseerd.
2. De tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op 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 ten opzichte van het jaar 2017 niet verhoogd.
4. De tarieven leges en rechten zijn afgestemd op de lasten ter zake en kostendekkend.

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.
Tarieven
onroerendezaakbelastingen

% van de WOZ-waarde
2018

% van de WOZ-waarde
2017

Woning eigenaar

0,1438%

0,1495%

Niet-woning eigenaar

0,2232%

0,2225%

Niet-woning gebruiker

0,1769%

0,1785%

Opbrengsten
onroerendezaakbelastingen (bedragen x €
1.000)

2018

2017

Raming ozb

6.305

6.246

Werkelijke opbrengst ozb

6.261

6.217

Verschil tussen werkelijke opbrengst en
raming

-/- 44

-/- 29

/- 8

-/- 2

Oninbare vorderingen voorgaande
dienstjaren

Nadat de ozb-tarieven 2018 waren vastgesteld heeft het Rijk een wijziging doorgevoerd in de
agrarische taxatiewijzer, waardoor met name voor varkenshouderijen de WOZ-waarde naar beneden
moest worden bijgesteld als gevolg van de economische malaise in deze sector. Mede daardoor is
de ozb-opbrengst 2018 lager dan vooraf werd ingeschat.
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Afvalstoffenheffing
Deze heffing heeft als uitgangspunt dat de lasten van de afvalinzameling en -verwerking voor 100%
worden gedekt door de heffing. Naast een basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een
capaciteitsafhankelijk tarief per lediging restafval voor het gebruik van een verzamelcontainer, een
140-liter container of een 240-liter container. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het
beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. De opbrengst is bestemd voor de kostendekking van de
afvalinzameling en -verwerking.
Berekening kostendekkende
afvalstoffenheffing (bedragen x €1.000)

Begroting 2018

Werkelijk
2018

1.510

1.503

Inkomsten taakveld(en)

604

701

Netto kosten taakveld

906

802

Toe te rekenen kosten

906

802

79

75

316

316

Totale kosten

1.301

1.193

Opbrengst afvalstoffenheffing

1.326

1.267

Dekkingspercentage*

102%

106%

Kosten taakveld(en)

Overhead inclusief (omslag-)rente
Btw

*Het dekkingspercentage is hoger dan 100%, overtollige middelen worden aan de voorziening
gedoteerd.
Tarieven afvalstoffenheffing (bedragen in €)

2018

2017

Basistarief (vast recht)

88,00

113,00

1 lediging bovengrondse
verzamelafvalcontainer (chipkaart)

0,60

0,60

1 lediging ondergrondse
verzamelafvalcontainer (chipkaart)

1,20

0,00

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 140 liter

5,60

5,60

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 240 liter

9,20

9,20

2018

2017

Raming opbrengst basistarief

914

1.097

Werkelijke opbrengst basistarief

912

1.152

Raming opbrengst afvalstoffenheffing:
basistarief (vast recht) +
ledigingen (bedragen x € 1.000)
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Verschil tussen werkelijke opbrengst en
raming basistarief

2

55

Raming opbrengst ledigingen restafval

412

412

Werkelijke opbrengst ledigingen restafval

355

354

-/- 57

-/58

Verschil tussen werkelijke en geraamde
ledigingen

Aantal ledigingen bij een bovengrondse
verzamelafvalcontainer via een chipkaart *

4.550

11.625

Aantal ledigingen bij een ondergrondse
verzamelafvalcontainer via een chipkaart *

5.695

-

Aantal ledigingen restafvalcontainer (grijs)
140 liter *

10.626

10.599

Aantal ledigingen restafvalcontainer (grijs)
240 liter *

31.258

31.290

* Gegevens verstrekt door ROVA
De opbrengst van het aantal ledigingen is geraamd op € 412.000. In de aanslagen afvalstoffenheffing
2019 wordt rekening gehouden met een bedrag van € 357.000 aan de diftaropbrengsten restafval
2018.
Voorziening afvalstoffenheffing
De voorziening wordt ingezet om gelijkmatige ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te waarborgen.
De huidige stand van de voorziening bedraagt € 987.000.

Rioolheffingen
De gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering
wordt afgevoerd is belastingplichtig voor de rioolheffing. Voor de rioolheffing geldt eveneens als
algemeen uitgangspunt dat 100% van de kosten worden gedekt. De tarieven zijn gebaseerd op de
geraamde kosten, zoals die zijn opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan. Incidentele over- en
onderdekking wordt verrekend met een egalisatievoorziening om sterke tarieffluctuaties op te kunnen
vangen. De tarieven voor het belastingjaar 2018 zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2017.
Berekening kostendekkende
rioolheffing (bedragen x €1.000)
Kosten taakveld(en)
Inkomsten taakveld(en)

Begroting 2018

Werkelijk 2018

2.069

1.918

-

-

Netto kosten taakveld

2.069

1.918

Toe te rekenen kosten

2.069

1.918
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Overhead incl. (omslag)rente

272

261

Btw

163

163

Totale kosten

2.504

2.342

Opbrengst rioolheffing

3.031

3.035

Dekkingspercentage*

121%

130%

*Het dekkingspercentage is hoger dan 100%, overtollige middelen worden aan de voorziening
gedoteerd.
Tarieven en opbrengsten
rioolheffing (bedragen in €)

2018

2017

262,20

262,20

21,00

21,00

304,00

304,00

Opbrengsten rioolheffing (bedragen x
€1.000)

2018

2017

Raming rioolheffing

3.031

2.976

Werkelijke opbrengst rioolheffing

3.035

2.973

Verschil tussen werkelijke opbrengst
en raming

-/- 4

-/- 3

Oninbare vorderingen voorgaande
dienstjaren

-/- 3

-/- 8

Rioolheffing gebruiker (tot 300 m3)
Meerverbruik per 100 m3 of een deel
daarvan
Agrarisch bedrijf

Voorziening rioolheffing
De voorziening wordt ingezet om gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing te waarborgen. De
huidige stand van de voorziening bedraagt € 1.738.000.

Toeristenbelasting
Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de
gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet in de gemeentelijke
‘Basisregistratie personen’ zijn opgenomen. De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel.
De belasting vindt plaats op basis van aangifte.
De aangiftes worden jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd. Niet alleen om de aangiftes op
juistheid en volledigheid te controleren, maar ook om de exploitanten, daar waar nodig, te adviseren
bij een doelmatiger opzet van de administratie, zodat het invullen van de aangifte toeristenbelasting
eenvoudiger en sneller kan geschieden. De tarieven zijn al een aantal jaren niet gewijzigd.
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Tarieven toeristenbelasting: prijs per
persoon per nacht (bedragen in €)

2018

2017

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 (bedragen x
€1.000)

2018

2017

300

300

25

39

340

340

65

79

Raming opbrengst
a. meer- of minderopbrengst vorige
dienstjaren
b. verwachte opbrengst dienstjaar
Verschil tussen werkelijke opbrengst en
raming

De aanslagen toeristenbelasting kunnen pas na afloop van het belastingjaar worden opgelegd, omdat
deze gebaseerd wordt op het aantal overnachtingen in het belastingjaar (=kalenderjaar). Dit betekent,
dat bij het opmaken van de jaarrekening een schatting moet worden gemaakt van de opbrengst.
Deze schatting wordt doorgaans gebaseerd op het meest recente kohier, rekening houdend met
eventueel gewijzigde omstandigheden.
De opbrengst toeristenbelasting 2017 bedroeg € 365.000, hetgeen € 25.000 meer is dan waarmee in
de jaarrekening 2017 rekening mee is gehouden. Voor het jaar 2018 wordt een opbrengst verwacht
van € 340.000.

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 houden. De forensenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel.
Tarief forensenbelasting (bedragen in €)

2018

2017

285,00

285,00

2018

2017

Raming opbrengst

127

132

Werkelijke opbrengst

128

126

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming

1

-/- 6

Oninbare vorderingen (voorgaande) dienstjaren

-/- 1

-/- 1

Forensenbelasting: vast bedrag per gemeubileerde
woning
Opbrengst forensenbelasting (bedragen x €1.000)
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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. In Dinkelland is de precariobelasting beperkt tot
horecaterrassen.
Tarieven precariobelasting (bedragen in €)

2018

2017

- Binnenstad Ootmarsum

14,15

14,15

- Overige delen van de gemeente

11,20

11,20

- Binnenstad Ootmarsum

4,75

4,75

Opbrengst precariobelasting (bedragen x €1.000)

2018

2017

Raming opbrengst

18

18

Werkelijke opbrengst

17

16

-/- 1

-/- 2

Vaste terrassen

Tijdelijke terrassen

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter bestrijding van de
kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, gericht op het
bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling
binnen het daartoe aangewezen gebied van de bedrijveninvesteringszone.
De BIZ-bijdrage (sinds 2017 beperkt tot Ootmarsum) wordt gedurende een periode van vijf jaar (2017
– 2021) jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-zone gelegen onroerende zaken die niet in
hoofdzaak tot woning dienen. De BIZ-opbrengsten 2018 en volgende jaren worden in
subsidievorm beschikbaar gesteld aan de Stichting BIZ Ootmarsum.
Tarieven BIZ-belasting
Ootmarsum (bedragen in €)

2018

2017

a. € 100.000 of minder:

435,00

435,00

b. meer dan € 100.000 en minder
dan € 200.001:

535,00

535,00

c. meer dan € 200.000 en minder
dan € 300.001:

635,00

635,00

d. meer dan € 300.000 en minder
dan € 750.000:

735,00

735,00

Tarieven BIZ-belasting o.b.v. de
WOZ-waarde van:
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e. € 750.000 of meer:

1.035,00

1.035,00

Opbrengst BIZ-belasting
Ootmarsum (bedragen x €1.000)

2018

2017

Raming opbrengst Ootmarsum

105

108

Werkelijke opbrengst

104

106

-/- 1

-/- 2

Verschil tussen werkelijke opbrengst
en raming

Recapitulatie belastingopbrengsten
Soort heffing/belasting (bedragen x
€ 1.000)

Rekening 2018

Begroting 2018

Rekening 2017

Onroerendezaakbelastingen

6.261

6.305

6.217

Afvalstoffenheffing

1.267

1.326

1.506

Rioolheffing

3.035

3.031

2.973

Toeristenbelasting

365

300

339

Forensenbelasting

128

127

125

Precariobelasting

17

18

16

BIZ-belasting Ootmarsum
Totaal

104

105

11.197

11.212

106
11.282

Lokale lastendruk
Om een indruk te geven van de lastendruk ontwikkeling op basis van aanvaard beleid worden hierna
de gevolgen voor een huishouding zonder respectievelijk met een eigen woning weergegeven. Deze
vergelijking is gebaseerd op de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Bij de berekening van de lokale woonlasten is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde
van € 246.000 in 2017 respectievelijk € 255.000 in 2018, conform de uitgangspunten van de
COELO-atlas.
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Ontwikkeling van de lokale lastendruk in 2018 ten opzichte van 2017
Lokale
lastendruk (bedragen in €)

Verschil in
%

2018

2017

Verschil

262,20

262,20

0,00

0%

a. basistarief (vast recht)

88,00

113,00

-/25,00

-/- 22,1%

b. 5 ledigingen restafval
(240 liter)

46,00

46,00

1. Lokale lastendruk
zonder eigen woning

396,20

421,20

-/- 25,00

-/- 5,9%

Eigen woning:
Gemiddelde WOZ-waarde
2018 € 255.000
Gemiddelde WOZ-waarde
2017 € 246.000

366,00

367,00

-/- 2,00

-/- 0,5%

2. Lokale lastendruk met
eigen woning

762,20

788,20

-/26,00

-/- 3,3%

Rioolheffing gebruiker
(tot 300 m³ waterverbruik):
Afvalstoffenheffing:

0 %

0

Kwijtscheldingsbeleid
Kwijtschelding is één van de wijzen waarop een schuld teniet gaat. Kenmerk van kwijtschelding is,
dat het gaat om belastingschuldigen die niet in staat zijn anders dan met buitengewoon bezwaar de
belasting te betalen. Op grond van artikel 255 van de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid om
belastingplichtigen, die een inkomen en een vermogen beneden bepaalde minimum normen hebben,
kwijtschelding te verlenen van hun belastingschuld.
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: basistarief + variabel tarief tot maximaal € 36,80 voor ledigingen
restafval;
 Rioolheffing en
 Onroerendezaakbelastingen.
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Overzicht kwijtscheldingsverzoeken en –bedragen
Aantal kwijtscheldingsverzoeken

2018

2017

Aanvragen, afgewezen:

82

33

Aanvragen, gedeeltelijk toegewezen:

13

3

Aanvragen, volledig toegewezen:

267

278

Totaal

362

314

2018

2017

101

107

Werkelijke kwijtschelding gemeentelijke belastingen en
heffingen

91

113

Verschil tussen raming en werkelijke kwijtschelding

10

-/- 6

Kwijtscheldingsbedragen (bedragen x €1.000)
Raming kwijtschelding gemeentelijke belastingen en
heffingen
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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 en is 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
Vervolgens zijn in de presentatie die onze concerncontroller op 16 mei 2017 voor uw raadscommissie
heeft verzorgd, 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
In 2018 is voor de eerste keer de fraude-risicoanalyse uitgevoerd waarbij inzicht is verkregen in de
top 5 risico’s met hoge prioriteit. Deze risico’s zijn opgenomen in ons risicosysteem Naris waarbij een
koppeling is gemaakt naar bestaande beheersmaatregelen. Voor deze top 5 risico’s heeft
verscherping van de bestaande beheersmaatregelen plaatsgevonden en lopen er diverse
procesmatige implementaties om verbeteringen te realiseren. De werking van deze procesmatige
verbeteringen moet nog blijken, een stap welke momenteel onderhanden is. Het herijken van de
fraude-risicoanalyse behoort overigens tot een jaarlijkse exercitie, voor 2019 zal opnieuw een
fraude-risicoanalyse opgemaakt worden.
Verder is in 2018 het integraal risicomanagement gepositioneerd in het programma ontwikkeling
Noaberkracht. Voor ons als gemeentelijke organisatie ligt er een uitdaging om het risicomanagement
niet alleen onbewust onderdeel van ons werkproces te laten zijn, maar risico’s en kansen en de wijze
waarop we daarmee om willen gaan juist ook expliciet en transparant te betrekken bij bestuurlijke
besluitvorming. Daarbij is het noodzakelijk om risico’s niet te eenzijdig te benaderen vanuit het
financieel perspectief, maar ook risico’s met impact op imago en doelstellingen inzichtelijk te maken.
Ook is risico-informatie vaak een status quo en ontbreekt het inzicht in de wijzigingen in risico’s en de
voortgang van beheersmaatregelen. Als laatste zien we ook mogelijkheden voor een extra impuls
voor het voeren van het goede gesprek over risico’s. Hier is in 2018 alvast een begin mee gemaakt
door teamcoaches van organisatieonderdelen te bevragen over de mogelijke risico’s en
beheersmaatregelen in hun werkveld. Tevens wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij diverse projecten
om op basis van een risicoanalyse inzicht te krijgen in de mogelijke projectrisico’s.

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
4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
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Risicoprofiel
1. Risicoprofiel
In onderstaande tabel worden de 10 risico’s gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Risico

Kans

Financieel gevolg

Invloed

Het niet (kunnen) verkopen van
gemeentelijk vastgoed tegen de
taxatiewaarde.

20%

max. €2.226.000

8,88%

Voorlopige risico inschatting drie
decentralisaties.

50%

max. €800.000

8,10%

Juridisch conflict wat kan leiden tot
nabetaling

90%

max. €300.000

7,28%

Algemene uitkering valt lager uit dan
begroot

70%

max. €500.000

7,08%

Meldplicht datalekken:
het weglekken of het
onjuist/ongewild verspreiden van
informatie

30%

max. €810.000

4,83%

Onvolledige en niet-actuele
registratie van
bezittingen/kunstobjecten

50%

max. €500.000

3,35%

Stijgende loonkosten (t.o.v. huidige
cao)

50%

max. €250.000

3,02%

Verhoogde vraag naar
voorzieningen (WWB)

90%

max. €150.000

2,73%

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

10%

max. €2.028.000

2,72%

Onvolledige controle op actuele
legitimatie gegevens bij
persoonsgebonden budget (PGB)

50%

max. €250.000

2,53%

Weerstandscapaciteit
2. Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is
dat alle risico’s (€ 19,1 miljoen) kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3,6 miljoen
(benodigde weerstandscapaciteit).
3. Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
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Tabel 1: Beschikbare weerstandcapaciteit
Weerstand

Capaciteit

Algemene reserve

4.577.000

Reserve grondexploitatie

1.028.000

Totale weerstandscapaciteit

5.605.000

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur
weergegeven.
Risico's
Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo

Weerstandscapaciteit
Algemene reserve
Reserve grondexploitatie

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

Beschikbare weerstandscapaciteit

5.605.000

=

Ratio weerstandsvermogen =
Benodigde weerstandcapaciteit

= 1,6
€

3.600.000

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering
van de berekende ratio.
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Tabel 3: Weerstandsnorm
Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2.0

uitstekend

B

1.4-2.0

ruim voldoende

C

1.0-1.4

voldoende

D

0.8-1.0

matig

E

0.6-0.8

onvoldoende

F

<0.6

ruim onvoldoende

Het ratio valt dan in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen.

Kengetallen
Om de financiële positie van de gemeente in beeld te brengen, stelt de gemeente Dinkelland jaarlijks
een balans en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten op. Maar voor een goed oordeel
over deze financiële positie zijn aanvullende kengetallen nodig. Deze kengetallen bieden u
ondersteuning bij uw kaderstellende en controlerende rol. Bovendien kan met deze kengetallen de
gemeente Dinkelland goed worden vergeleken met andere gemeenten. Eén afzonderlijk kengetal
zegt niet alles en moet altijd in relatie worden gezien met andere kengetallen.
We onderscheiden vijf kengetallen:
1a. Netto schuldquote
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2. Solvabiliteitsratio
3. Grondexploitatie
4. Structurele exploitatieruimte
5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden
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1a. Netto schuldquote
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.
(bedragen x € 1.000)
A

Vaste schulden

B

Jaarrekening
2018

Begroting
2018

Jaarrekening
2017

30.562

30.562

33.931

Netto vlottende schuld

5.654

5.448

5.448

C

Overlopende passiva

1.850

6.705

2.104

D

Financiële vaste activa

7.339

8.733

9.028

E

Uitzettingen < 1 jaar

17.762

24.486

24.486

F

Liquide middelen

488

469

469

G

Overlopende activa

1.090

1.613

1.613

H

Totale baten

59.529

56.135

70.263

19,1

13,2

8,4

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-FG)/H x 100%

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Zie netto schuldquote, maar dan gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden.
(bedragen x € 1.000)
A

Vaste schulden

B

Jaarrekening
2018

Begroting
2018

Jaarrekening
2017

30.562

30.562

33.931

Netto vlottende schuld

5.654

5.448

5.448

C

Overlopende passiva

1.850

6.705

2.104

D

Financiële vaste activa

2.701

2.701

2.701

E

Uitzettingen < 1 jaar

17.762

24.486

24.486

F

Liquide middelen

488

469

469

G

Overlopende activa

1.090

1.613

1.613

H

Totale baten

59.529

56.135

70.263

26,9

24,0

17,4

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-FG)/H x 100%
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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.
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2018

Jaarrekening 2017

A

Eigen vermogen

37.907

33.228

44.680

B

Balanstotaal

81.563

102.878

91.051

46,5

32,3

49,1

Solvabiliteit (A/B) x 100%

3. 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.
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening
2018

Begroting
2018

Jaarrekening
2017

A

Niet in exploitatie genomen
bouwgronden

0

0

0

B

Bouwgronden in exploitatie

1.949

8.175

4.957

C

Totale baten

59.529

56.135

70.263

3,3

14,6

7,1

Grondexploitatie (A+B)/C x
100%

4. Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of de gemeente in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid.
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening
2018

Begroting
2018

Jaarrekening
2017

A

Totale structurele lasten

57.466

44.482

50.971

B

Totale structurele baten

56.825

39.089

53.935

C

Totale structurele toevoegingen aan
de reserves

3.232

2.546

1.514

D

Totale structurele onttrekkingen aan
de reserves

3.263

2.868

1.515

E

Totale Baten

59.529

56.135

70.263

1,0

- 9,0

4,2

Structurele exploitatieruimte (BA)+(D-C)/E x 100%
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5. Belastingcapaciteit
Dit kengetal geeft de ruimte weer die de gemeente Dinkelland heeft om zijn belastingen te verhogen.
De onroerendezaakbelasting is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomst. Een hoog
tarief ten opzichte van het landelijk gemiddelde geeft aan in hoeverre de gemeente al gebruikt heeft
moeten maken van deze optie.
Jaarrekening
2018

(bedragen in €)

Begroting
2018

Jaarrekening
2017

A

Ozb-lasten voor gezin bij gemiddelde
WOZ-waarde
Ozb-lasten voor een gezin bij
gemiddelde WOZ-waarde
(uitgangspunt COELO-atlas)

366

381

368

B

Rioolheffing voor gezin bij
gemiddelde WOZ-waarde

262

262

262

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

134

125

135

D

Eventuele heffingskorting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

E

Totale woonlasten (A+B+C+D)

762

768

765

F

Woonlasten landelijk gemiddelde

721

721

722

106%.

107%

106%

Woonlasten t.o.v. landelijke
gemiddelde (E/F) x 100%
Totaal tabel kengetal en uitkomst

Jaarrekening
2018

Kengetal Uitkomst (%)
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd
verstrekte geldleningen
Solvabiliteit
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit
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voor

Begroting
2018

Jaarrekening
2017

19,1

13,2

8,4

26,9

24,0

17,4

46,5

32,3

49,1

3,3

14,6

7,1

-1,0

-9,0

4,2

106%

107%

106%
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Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding
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 2018 voor de kapitaalgoederen:

Beheerplannen

Vaststelling door
raad in jaar

Looptijd

Financiële vertaling
in begroting

Uitgesteld
onderhoud

Wegen*

2016

n.v.t.

ja

nee

2013

2018

ja

nee

Groen

2014

n.v.t.

ja

nee

Gebouwen

2016

n.v.t.

ja

nee

Riolering *

2

* kunstwerken (duikers en bruggen) vallen onder het aspect 'wegen'.
2
* GRP in 2018 geactualiseerd, nieuwe looptijd 2019-2024

Kaders & Cijfers
Kaders
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
Rioleringsplan (GRP) 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 van het groot onderhoud uit de reserve 'Onderhoud
gebouwen' beschikbaar.
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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 en beheer' gaan we hier nader op in.
In het 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 meerjaren onderhoudsprogramma (MOP) vastgesteld, waarin
de onderhoudsniveaus zijn aangegeven.

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, enz.). 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 is 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 de 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 stichting Katholiek Onderwijs Noordoost-Twente (KONOT) 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 eigen bedrijfsvoering valt onder de verantwoordelijkheid van de
gemeenschappelijke regeling Noaberkracht.
Wegen
Voor het beheer van de wegen gebruiken we de (beeld)kwaliteitscatalogus openbare ruimte van de
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 Hotspot 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.
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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 scenario 3B met als ambitie
een standaard basisniveau C, Hotspots/centra A en voetpaden in woongebieden B.
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.
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 videoinspecties, 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 het rioolsysteem. Via
online 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.
Het planmatig onderhoud van groenvoorzieningen in Dinkelland wordt uitgevoerd door buitendienst
Noaberkracht aangevuld met inzet van SPD. De kwaliteit wordt frequent met steekproeven
geschouwd. Het gemeten onderhoudsniveau voldoet aan het vastgestelde onderhoudsniveau.
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 reserve 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).

Kwaliteit & financieel
Kwaliteit
Wegen
Onderhoud aan asfaltverhardingen (inclusief slijtlagen) is uitgevoerd onder de vlag van een meerjarig
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onderhoudsbestek. Verspreid over de gemeenten zijn diverse wegen aangepakt waar de meest
ernstigste schadebeelden geconstateerd zijn. Onderhoud aan elementenverhardingen is eveneens
uitgevoerd onder de vlag van een meerjarig onderhoudsbestek. De wijksgewijze aanpak, waarbij de
ernstigste gebreken planmatig worden aangepakt, werpt zijn vruchten af. Het gemiddelde
kwaliteitsniveau gaat hiermee omhoog.
Op basis van de resultaten van de in najaar 2018 uitgevoerde weginspectie is de gemiddelde
kwaliteit van de wegen bepaald op basis van de bij vaststelling MJOP gehanteerde uitgangspunten.
De inhaalslag die gemaakt is na vaststelling van het MJOP in 2016 heeft als resultaat dat het
gemiddelde onderhoudsniveau voor vrijwel alle categorieën op of boven het vastgestelde
ambitieniveau zit.
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. De verwachte
landelijke vaststelling van nieuwe rekenregels voor bestaande bruggen laat nog op zich wachten. De
aangekondigde inspectieronde is mede hierdoor opgeschort. Het beschikbare onderhoudsbudget is
aangewend voor urgente incidentele werkzaamheden.
Openbare verlichting
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
ledverlichting. In 2016 is gestart met het planmatig vervangen van openbare verlichting. Inmiddels is
59% van de openbare verlichting voorzien van ledverlichting.
Rioleringen
In 2018 zijn rioolvervangingen uitgevoerd in Ootmarsum (Denekamperstraat en omgeving
Vijverstraat) en Weerselo (omgeving voormalig gemeentehuis). Reliningen zijn uitgevoerd in
Saasveld (Drosteweg), Weerselo (Abdijweg), Tilligte (Ootmarsumsestraat en Kerkweg) en Denekamp
(Borghert).
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. Door integrale aanpak in combinatie met
wegenonderhoud zijn met behulp van uitgangspunten uit Kwaliteitsplan Openbare Ruimte op een
aantal locaties in Denekamp, Weerselo en Ootmarsum projecten uitgevoerd waarbij ook het groen is
gerenoveerd.
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. Het programma wordt jaarlijks wordt geactualiseerd. Binnen dit programma wordt
eveneens rekening gehouden met een percentage voor onvoorziene omstandigheden en
tegenvallers. De werkzaamheden zijn binnen de bestaande financiële kaders uitgevoerd.
Bruggen
Bij vaststelling van het MJOP is besloten 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. Het beschikbare budget is volledig aangewend voor incidenteel onderhoud.
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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 is in 2018 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 reserve. 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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Paragraaf Financiering
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 één 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 betekent dat Dinkelland in 2018 tot een bedrag van € 5,8 miljoen met
kort geld ( looptijd < 1 jaar) mocht financieren.
Kasgeldlimiet
Begrotingstotaal 2018
Vastgesteld percentage
Kasgeldlimiet

€ (x1 miljoen)
68,0
8,5%
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
e
20% van het begrotingstotaal. Er mag dus maar 1/5 deel van de totale begroting aan
rentegevoeligheid onderhevig zijn.
Renterisiconorm
Begrotingstotaal 2018
Vastgesteld percentage
Renterisiconorm
Renterisico: herfinanciering + renteherziening
Ruimte

€ (x1 miljoen)
68,0
20,0%
13,6
13,6

In 2018 is geen renterisico gelopen. Dit blijft binnen de norm.
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Leningen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de opgenomen geldleningen:
€ (x 1 miljoen)

Leningen (opgenomen)
Beginstand per 1 januari 2018

33,9

Bij:

nieuwe leningen t.b.v. investeringen

Af:

reguliere aflossingen

3,3

vervroegde aflossingen
Eindstand per 31 december 2018

30,6

EMU Saldo
Het EMU saldo geeft weer wat het saldo aan inkomsten en uitgaven van de gehele sector overheid in
een bepaalde periode is. In grote lijnen is dit het exploitatiesaldo voor bestemming plus de
afschrijvingen min de investeringen over een bepaald jaar.
Exploitatiesaldo 2018

6.773-

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.090+

Investeringen in (im)materiële vaste activa

6.324-

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

1.793+

EMU saldo 2018 voor Dinkelland

9.213-

Algemene ontwikkelingen
Liquiditeit, rentevisie en schatkistbankieren
De gemeente Dinkelland heeft ook in 2018 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.
Eventuele voorziene tekorten op de korte termijn worden opgevangen door het aantrekken van 1maands 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.
Omdat de gemeente ervoor gekozen heeft om een gedeelte van eventuele liquiditeitstekorten met
kort geld te financieren, pakt de rentevisie goed uit en levert dit de gemeente geld op.
Eventuele liquiditeitsoverschotten worden als gevolg van schatkistbankieren automatisch afgeroomd
naar onze bankrekening bij het ministerie. Dit levert echter niets op, het rentepercentage is op dit
moment 0%.
Geldleningen
Er zijn in 2018 geen geldleningen aangetrokken en er zijn ook geen extra aflossingen geweest.
Kasgeldleningen
Om tijdelijke liquiditeitstekorten zo efficiënt mogelijk te overbruggen is er de mogelijkheid om
kasgeldleningen af te sluiten. In 2018 zijn er geen kasgeldleningen afgesloten.
Rente: 1-maands euribor
Het 1-maands euribor rentetarief is in 2018 is het hele jaar negatief geweest. Per 1 januari 2018
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bedroeg het percentage -0,368%. Eind december was dit percentage -0,363%.
Schatkistbankieren
In december 2013 is de wet Schatkistbankieren in werking getreden. Deze wet verplicht alle
decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. ‘Overtollig’
verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke
taak. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal
de staatsschuld dalen. De rente die vergoed wordt, is gelijk aan de rente die de Nederlandse staat
betaalt op leningen die ze op de markt aangaat en is op dit moment 0%.
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Paragraaf Verbonden Partijen
Inleiding
Algemeen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente
zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de
gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit
hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet
verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar
verplichtingen niet nakomt. Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort
uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren.
Deze paragraaf is om twee redenen 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 kaderstellende en controlerende taak over bij die
programma’s. De tweede reden betreft de kosten –het budgettaire beslag- en de financiële risico’s
die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire
gevolgen.

Verbonden partijen Dinkelland
De verbonden partijen, waarbij de gemeente Dinkelland betrokken is, worden hieronder beschreven.
Naam Verbonden partij

Activiteiten

Bestuurlijk belang

Gemeenschappelijke regelingen
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
De bedrijfsvoeringsorganisatie
Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen is een
samenwerkingsverband van
de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling.
De vestigingsplaats is
Denekamp.

In naam van de deelnemende
bestuursorganen is de
bedrijfsvoeringsorganisatie in ieder
geval belast met:
·
Beleidsontwikkeling en
beleidsvoorbereiding;
·
Uitvoering van het door de
gemeentelijke bestuursorganen
vastgestelde beleid;
·
Inkoop en aanbesteding van
opdrachten, behoudens voor zover
het de bedrijfsvoering betreft;
·
Uitvoering van door de
rijksoverheid opgedragen
medebewindstaken;
·
Toezicht op en handhaving
van de hiervoor genoemde
uitvoering.

De colleges van de
gemeenten Dinkelland en
Tubbergen vormen
gezamenlijk het bestuur.
De beide burgemeesters
zijn beide voorzitter van
het bestuur. Beide
gemeenten hebben 50%
stemrecht in het bestuur.
De gemeente Dinkelland
draagt voor 56,35% bij
aan de begroting.

In eigen naam is de
bedrijfsvoeringsorganisatie in ieder
geval belast met:
·
De bedrijfsvoering;
·
Inkoop en aanbesteding van
opdrachten ten behoeve van de
bedrijfsvoering.
De bedrijfsvoeringsorganisatie voert
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uitsluitend taken uit voor
bestuursorganen van Dinkelland en
Tubbergen.
Regio Twente
Het openbaar lichaam Regio
Twente is een
samenwerkingsverband van
alle 14 Twentse gemeenten in
de vorm van een
gemeenschappelijke regeling.
De vestigingsplaats is
Enschede.

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. Sociaal-economische
structuurversterking;
d. Recreatieve voorzieningen;
e. Bovengemeentelijke
belangenbehartiging;
* vrijwillige samenwerking
f. Faciliteren, coördineren en
afstemmen gemeentelijke
aangelegenheden;
g. Bedrijfsvoering.

Het college benoemt uit
zijn midden een lid van
het algemeen bestuur (=
wethouder Brand).

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.

Op grond van artikel 11
van de Wet
veiligheidsregio’s vormen
de burgemeesters van de
deelnemende gemeenten
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.

Veiligheidsregio Twente
Het openbaar lichaam
Veiligheidsregio Twente is een
verplicht
samenwerkingsverband van
alle 14 Twentse gemeenten in
de vorm van een
gemeenschappelijke regeling.
De vestigingsplaats is
Enschede.

De verplichting tot instelling van en
deelname aan een veiligheidsregio
vloeit rechtstreeks voort uit de Wet
veiligheidsregio’s.
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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
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van het kalenderjaar
waarin de stemming
plaatsvindt.
Crematoria Twente
Het openbaar lichaam
Crematoria Twente (OLCT) is
een samenwerkingsverband
van 13 Twentse en
Achterhoekse gemeenten in
de vorm van een
gemeenschappelijke regeling.

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

Het college benoemt uit
zijn midden een lid van
het algemeen bestuur (=
wethouder Duursma).
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 datgeen
der individuele
gemeentes zo veel
stemmen kan hebben,
dat zij zelfstandig een
meerderheid kan vormen.

De vestigingsplaats is
Enschede.

Stadsbank Oost Nederland
Het openbaar lichaam
Stadsbank Oost Nederland is
een samenwerkingsverband
van 22 Twentse en
Achterhoekse gemeenten in
de vorm van een
gemeenschappelijke regeling.
De vestigingsplaats is
Enschede.

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

Het college benoemt uit
zijn midden een lid van
het algemeen bestuur (=
wethouder Duursma).

De Omgevingsdienst Twente voert
in opdracht van alle Twentse
gemeenten en de provincie
Overijssel de werkzaamheden m.b.t.
vergunningverlening, toezicht en
handhaving op het gebied van
milieu en bodem uit.

Het college benoemt uit
zijn midden een lid van
het algemeen bestuur
(= burgemeester
Joosten).

De stichting heeft ten doel:

De stichting heeft een

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

Omgevingsdienst Twente
Het openbaar lichaam
Omgevingsdienst Twente is
een verplicht
samenwerkingsverband van
14 Twentse gemeenten en
provincie Overijssel in de vorm
van een gemeenschappelijke
regeling.
De vestigingsplaats is Almelo.

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

Stichtingen en verenigingen
Stichting Participatie
Dinkelland
De Stichting Participatie
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Dinkelland voert voor de
gemeente Dinkelland de Wet
sociale werkvoorziening
(Wsw) en de Wet werk en
bijstand (Wwb) uit.
De vestigingsplaats is
Denekamp.

het exclusief ten behoeve van
de gemeente Dinkelland (doen)
uitvoeren van de Wsw en de Wwb;
het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten: Wswmedewerkers en Wwbmedewerkers.

raad van toezicht van
minimaal 3 leden, die
worden benoemd door
het college van
Dinkelland.
In de raad van toezicht
heeft ook minimaal één
lid van het college zitting
(= burgemeester
Joosten).

Coöperaties en vennootschappen
Cogas Holding N.V.
De aandelen van de naamloze
vennootschap Cogas Holding
zijn in handen van negen
Overijsselse gemeenten.
De vestigingsplaats is 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.

Het college benoemt uit
zijn midden een
vertegenwoordiger in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders (=
burgemeester Joosten).

Enexis beheert het energienetwerk
in Noord-, Oost-, en ZuidNederland, waaronder Overijssel.

Het college benoemt uit
zijn midden een
vertegenwoordiger in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders (=
burgemeester Joosten).

Dinkelland bezit 463
aandelen (= 9,1%).

Enexis Holding N.V.
De aandelen van de naamloze
vennootschap Enexis Holding
zijn in handen van zes
provincies en ca. 130
gemeenten.

Dinkelland valt onder het
verzorgingsgebied van Enexis.

De vestigingsplaats is Den
Bosch.

Dinkelland bezit 96.993
aandelen (= 0,06%).

Vordering op Enexis B.V.
De aandelen van de besloten
vennootschap zijn in handen
van de voormalig
aandeelhouders van Essent.

Naar verwachting zal de
vennootschap eind 2019/begin 2020
geliquideerd kunnen worden.

N.v.t.

Het bestuur van de vennootschap is
in overleg met de andere
contractuele partijen om na te gaan
wanneer de contractuele
verplichtingen voortijdig kunnen
worden beëindigd en de
vennootschap vervolgens kan
worden geliquideerd.

N.v.t.

Verkoop Vennootschap B.V.
De aandelen van de besloten
vennootschap zijn in handen
van de voormalig
aandeelhouders van Essent.
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CBL Vennootschap B.V.
De aandelen van de besloten
vennootschap zijn in handen
van de voormalig
aandeelhouders van Essent.

Het bestuur van de vennootschap is
in overleg met de andere
contractuele partijen om na te gaan
wanneer de contractuele
verplichtingen voortijdig kunnen
worden beëindigd en de
vennootschap vervolgens kan
worden geliquideerd.

N.v.t.

Naar verwachting zal de
vennootschap eind 2019/begin 2020
kunnen worden geliquideerd.

N.v.t.

Het bestuur van de vennootschap is
in overleg met de andere
contractuele partijen om na te gaan
wanneer de contractuele
verplichtingen voortijdig kunnen
worden beëindigd en de
vennootschap vervolgens kan
worden geliquideerd.

N.v.t.

Twence is het
afvalverwerkingsbedrijf dat al het
huishoudelijke afval en veel van het
bedrijfsafval binnen de regio Twente
verwerkt.

Het college benoemt uit
zijn midden een
vertegenwoordiger in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders (=
wethouder Blokhuis).

CSV Amsterdam B.V.
De aandelen van de besloten
vennootschap zijn in handen
van de voormalig
aandeelhouders van Essent.

Publiek Belang
Elektriciteitsproductie B.V.
De aandelen van de besloten
vennootschap zijn in handen
van de voormalig
aandeelhouders van Essent

Twence B.V.
De aandelen van de besloten
vennootschap Twence zijn in
handen van 14 Twentse
gemeenten, gemeente
Berkelland en Vuilverwerkingsbedrijf NoordGroningen.
De vestigingsplaats is
Hengelo.

De oorspronkelijke overweging was
om in regionaal verband bedrijfs- en
huisafval te verwerken, waarbij de
schaalgrootte zou resulteren in voor
inwoners (en bedrijven) acceptabele
tarieven.

Dinkelland bezit 34.056
aandelen (= 4,2%).

Wadinko N.V.
De aandelen van de naamloze
vennootschap Wadinko zijn in
handen van de provincie
Overijssel en 24 gemeenten.
De vestigingsplaats is Zwolle.

Wadinko is een regionale
participatiemaatschappij, die de
bedrijvigheid - en daarmee de
werkgelegenheid - wil bevorderen in
Overijssel, de Noordoostpolder en
Zuidwest Drenthe.

Het college benoemt uit
zijn midden een
vertegenwoordiger in
de Algemene
vergadering van
Aandeelhouders (=
burgemeester Joosten).
Dinkelland bezit 93
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aandelen (= 3,893%).

BNG N.V.
De aandelen van de naamloze
vennootschap Bank
Nederlandse Gemeenten zijn
voor de helft in handen van de
Staat en voor de andere helft
in handen van gemeenten,
provincies en een
hoogheemraadschap.

BNG heeft ten doel de uitoefening
van het bedrijf van bankier ten
dienste van overheden.

Het college benoemt uit
zijn midden een
vertegenwoordiger in
de Algemene
vergadering van
Aandeelhouders (=
burgemeester Joosten).
Dinkelland bezit 16.934
aandelen (= 0,03%).

De vestigingsplaats is Den
Haag.
N.V. ROVA Holding
De aandelen van de naamloze
vennootschap ROVA Holding
zijn in handen van 23
gemeenten.
De vestigingsplaats is Zwolle.

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

Het college benoemt uit
zijn midden een
vertegenwoordiger in de
Algemene vergadering
van Aandeelhouders (=
wethouder Blokhuis).
Dinkelland bezit
260 aandelen (= 7,67%).

Overige verbonden partijen

EUREGIO

EUREGIO
is
een
grensoverschrijdend
samenwerkingsverband van
131 Nederlandse en Duitse
overheden. EUREGIO is
een openbaar lichaam naar
Duits recht.
De vestigingsplaats is
Gronau (D).

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
gemeenteraadsverkiezingen
bepaalt
welke partijen in de EUREGIO-raad
vertegenwoordigd zijn. Het inwonertal
bepaalt
het
aantal
zetels
per
deelnemende gemeente. Dinkelland
bezet 2 van de 41 Nederlandse zetels
(= raadslid Maathuis en burgemeester
Joosten).

Risico's verbonden partijen
Wijzigingen in verbonden partijen 2018
Omgevingsdienst Twente
Op 6 oktober 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Twente (OD
Twente) door alle deelnemers, de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel, ondertekend.
Daarmee is de OD Twente opgericht en deze is uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel.
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Stichting Participatie Dinkelland
Op 2 januari 2018 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Als gevolg van de statutenwijziging
bestaat de raad van toezicht niet alleen meer uit leden van het college van B en W van de gemeente
Dinkelland. De nieuwe statuten bepalen dat de Raad van Toezicht wordt benoemd door het college
van B en W van de gemeente Dinkelland en bestaat uit minimaal 3 leden, namelijk minimaal één lid,
welke tevens lid is van het college van B en W van de gemeente Dinkelland (niet de bestuurlijk
opdrachtgever aan de stichting) en minimaal twee externe leden. Sinds 1 februari 2018 bestaat de
raad van toezicht uit drie leden waaronder de burgemeester.
Risico’s
De risicoanalyse van de verbonden partijen is dit jaar voor het tweede keer uitgevoerd met behulp
van het pakket Naris Self Assesment. Hierbij werken we samen met de gemeente Almelo en
Enschede.
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
Naam verbonden partij

Financieel belang

Risicoscore

Toezicht regime

Stichting Participatie Dinkelland (SPD)

Groot

Groot

Hoog

Stadsbank Oost Nederland

Middel

Groot

Gemiddeld

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Groot

Groot

Hoog

Veiligheidsregio Twente (VRT)

Groot

Groot

Hoog

EUREGIO

Klein

Groot

Laag

Crematoria Twente (OLCT)

Klein

Middel

Laag

Regio Twente

Groot

Middel

Gemiddeld

Omgevingsdienst Twente

Middel

Groot

Hoog

Privaatrechtelijke verbonden partijen
Naam verbonden partij

Financieel belang

Risicoscore

Toezicht regime

Wadinko

Klein

Groot

Gemiddeld

Twence

Klein

Middel

Gemiddeld
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Vordering op Enexis

Middel

Middel

Gemiddeld

Enexis Holding

Klein

Middel

Laag

Cogas

Groot

Middel

Gemiddeld

BNG

Klein

Klein

Laag

ROVA

Groot

Middel

Gemiddeld

Financieel belang:
Risico:
Klein: < € 100.000
Klein: < 20
Middel: > € 100.000 en < € 1.000.000 Middel: 21 t/m 24
Groot: > € 1.000.000
Groot: > 25
Financiële kengetallen
Verbonden partij

Resultaat 2018 Gemeentelijke Dividendbijdrage 2018 * uitkering 2018
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
3.200.000
5.378.000
3.902.000
3.915.000
523.000
19.235.000
n.v.t.
Regio Twente
6.268.976
10.034.384
13.972.413
14.464.606
-390.000
1.428.500
n.v.t.
Veiligheidsregio Twente
1.142.974
1.319.056
57.158.047
55.048.112
-383.000
1.655.800
n.v.t.
Crematoria Twente
1.590.678
1.590.678
101.390
86.887
0
n.v.t.
10.800
Stadsbank Oost Nederland
1.321.100
1.080.500
19.744.200
15.042.300
0
91.900
n.v.t.
Omgevingsdienst Twente
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Cogas
171.757.000 178.995.000
95.786.000
96.221.000
17.416.000
n.v.t.
926.000
Enexis
3.808.000.000 4.024.000.000 3.860.000.000 3.691.000.000
243.000.000
n.v.t.
67.100
Vordering op Enexis
17.000
-2.000
356.500.000
356.324.000
-11.000
n.v.t.
n.v.t.
Verkoop Vennootschap
153.000
113.000
20.000
57.000
-38.000
n.v.t.
n.v.t.
CBL Vennootschap
145.000
138.000
8.000
21.000
-9.000
n.v.t.
n.v.t.
CSV Amsterdam
870.000
749.000
60.000
68.000
-121.000
n.v.t.
n.v.t.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie
1.615.000
1.606.000
11.000
23.000
-15.000
n.v.t.
n.v.t.
Twence**
130.292.000 133.428.000
147.501.000
173.808.000
14.490.000
n.v.t.
190.000
Wadinko
67.657.159
67.999.185
1.521.291
1.511.671
1.536.526
n.v.t.
46.500
BNG
4.687.000.000 4.991.000.000 135.185.000.000 132.518.000.000
337.000.000
n.v.t.
42.800
ROVA
36.516.000
36.742.000
47.091.000
53.791.000
5.784.000
n.v.t.
148.700
Euregio
1.607.264 n.n.b.
47.295.497 n.n.b.
n.n.b.
7.600
n.v.t.
Stichting Participatie Dinkelland*
90.016
100.000
360.704
398.488
9.984
321.710
n.v.t.
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Paragraaf Demografische ontwikkelingen
Algemeen
Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is gericht op het bereiken van effecten in de toekomst.
Weten hoe de samenleving zich ontwikkelt en wat dit voor de rol en positie van de gemeente
betekent, is dus essentieel. Demografie speelt hierin een belangrijke rol. 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).

Trends en ontwikkelingen
In Dinkelland is de bevolkingsomvang licht gestegen. De verwachting is dat deze na 2025 licht gaat
dalen.
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.

Cijfers
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 aantal ontwikkelingen die van
belang zijn.
De gegevens zijn afkomstig van de website Noaberkracht in cijfers
Op deze website is naast onderstaande grafieken meer demografische informatie beschikbaar.
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Aandachtspunten richting de toekomst
Aandachtpunten voor de toekomst:
 In Dinkelland is de bevolkingsomvang in 2018 licht gestegen. De verwachting is dat deze na
2025 gaat dalen.
 De samenstelling van de bevolking gaat veranderen. Het percentage ouderen neemt toe.
 De gemiddelde huishoudgrootte neemt licht af en het totaalaantal huishoudens gaat naar
verwachting vanaf 2030 afnemen.
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Paragraaf Grondbeleid
Grondbeleid
Algemeen
In deze paragraaf treft u de stand van zaken en de voortgang van de verschillende grondexploitaties
over het jaar 2018 aan. De belangstelling voor woningbouwkavels blijft onverminderd groot. De
belangrijkste ontwikkelingen in 2018 waren:
1. Verkoop van 38 woningbouwkavels en twee bedrijfskavels;
2. Start kavelverkoop Diezelkamp Noord en Commanderiestraat;
3. De nieuwe website kavelsindinkelland.nl is in gebruik genomen.
Grondbeleid
De Raad heeft op 12 juli 2016 de 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 2026 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 en instrument om (ruimtelijke) doelstellingen te bereiken. De
nota Grondbeleid is een kader, waarmee sturing wordt gegeven aan de beleidsdoelstellingen
volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie.
De complexen in 2018
Vanaf 1 januari 2016 is het BBV op het onderdeel grondexploitatie aangescherpt. Het grondbedrijf
bestaat alleen nog uit de complexen in exploitatie; voor deze complexen heeft de raad een
grondexploitatie vastgesteld en er is een concreet voornemen tot ontwikkeling, waarbij de
bouwcapaciteit is vastgelegd inde vastgestelde Woonvisie of Bedrijventerreinenvisie. De gronden van
de overige complexen maken onderdeel uit van de vaste activa en maken financieel gezien geen
onderdeel meer uit van het grondbedrijf. Jaarlijks worden alle grondexploitaties verplicht
geactualiseerd.
Complexen in exploitatie
Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de raad een grondexploitatie heeft
vastgesteld.
Per complex:
1. Is een faseringsschema voor de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de komende
jaren opgesteld;
2. Zijn de grondprijzen uit de vastgestelde grondprijsbrief 2019 opgenomen als basis voor de
nog te realiseren inkomsten.
Door elk jaar alle grondexploitaties te actualiseren wordt bij vaststelling van de jaarrekening de
hoogte van de winst- en/of verliesnemingen in beeld gebracht.
A. Woningbouwcomplexen
1. Pierik: In 2018 zijn vier kavels verkocht en daarmee zijn nog zes kavels beschikbaar.
2. Brookhuis: De gemeente heeft nog één kavel beschikbaar. Een projectontwikkelaar heeft
nog vier kavels beschikbaar.
3. Reestman: In 2018 is één kavel verkocht, daarmee is nog één kavel beschikbaar.
4. Deurninger es: Alle kavels zijn verkocht. De planfase voormalig DSVD veld komt nog
beschikbaar.
5. De Schil: De laatste woonwerkkavel is in optie.
6. Diezelkamp: in 2018 is één kavel verkocht en daarmee is nog één kavel beschikbaar.
7. Rossum Noord: In 2018 zijn elf kavels verkocht en in 2019 zijn nog vier kavels beschikbaar.
8. Lattrop Kraakenhof: In 2018 zijn de laatste drie kavels aan een stichting verkocht, dit complex
kan in 2019 worden afgesloten.
9. Spikkert: In 2018 zijn slechts vier kavels verkocht, voor 2019 wordt een hoger aantal
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verwacht.
10. Commanderie: In 2018 is de verkoop van de Commanderiestraat (acht kavels) gestart; alle
kavels zijn in optie. Daarnaast is een recht van eerste koop aan een voormalige
grondeigenaar afgewikkeld.
11. Noord Deurningen: Het plan ontwikkelt zich volgens verwachting.
12. Tilligte: In 2018 zijn drie kavels verkocht, daarmee zijn nog vier kavels beschikbaar.
13. Kafmolen: Dit plan wordt in 2019 afgesloten.
14. Diezelkamp Noord: Dit plan is in 2018 in de verkoop gegaan en op alle elf kavels rust een
optie.
15. Aveskamp: Het bestemmingsplan is in 2018 onherroepelijk geworden. In afwachting van een
alternatief plan wordt gewacht met het bouwrijp maken en de gronduitgifte.
B. Bedrijventerreinen
1. De Mors: In 2018 is geen bouwgrond verkocht. In de grondexploitatie is een bedrag
gereserveerd op grond van een langlopend conflict betreffende de koop en verkoop van een
bedrijfskavel. De rechter heeft bepaald dat de gemeente aansprakelijk te stellen is voor
eventueel door de toenmalige koper geleden schade. Om de hoogte van een eventuele
schade te bepalen heeft de rechtbank deskundigen aangewezen. Deze deskundigen hebben
hun conceptrapport opgeleverd en daarover zijn wij momenteel in onderhandeling.
Vooruitlopend op de uitkomsten van deze onderhandeling en een mogelijke
schikking hebben we het gereserveerde bedrag (uit de jaarrekening 2017) voor deze claim
met de wettelijke rente verhoogd. Als gevolg hiervan sluit de grondexploitatie negatief en
dient de reeds getroffen voorziening (uit 2017) te worden verhoogd.
2. Echelpoel III: In 2018 is 7.170 m2 bouwgrond verkocht.
3. Sombeek IV: Het bestemmingsplan is in 2018 onherroepelijk geworden. De verwachting is
dat eind 2019 de eerste kavel kan worden verkocht. De grondexploitatie is door de
jarenlange vertraging niet meer sluitend en derhalve dient hiervoor een voorziening te
worden getroffen.
Resume
In 2018 zijn in totaal 38 bouwkavels verkocht waar we op begrotingsbasis uitgingen van 42 kavels.
Ultimo 2018 waren voor nog eens 42 kavels verkoopovereenkomsten gesloten.
Voor de bedrijfsgronden is in 2018 7.170 m2 grond verkocht.
Winstnemingen
Deze worden verplicht bepaald door het toepassen van de 'poc-methode'. De verhouding tussen de
nog te realiseren kosten en de nog te realiseren opbrengsten ten opzichte van het te verwachten
eindresultaat is de hoogte van de winstneming. Omdat de te verwachten eindresultaten voorlopige
eindresultaten zijn, kunnen deze jaarlijks variëren: dit heeft invloed op de hoogte van de winstneming.
Daarom komt het voor dat enkele winstnemingen uit het voorgaande jaar gecorrigeerd dienen te
worden.
Voor de grondexploitatie Spikkert wordt geen winst genomen in verband met de lange doorlooptijd
van de gronduitgifte en de daarmee samenhangende onzekerheid over het financiële eindresultaat.
Financiële resultaat
In 2018 is voor een totaalbedrag van € 4,2 miljoen aan inkomsten gerealiseerd. Hier stonden kosten
van € 2,2 miljoen (o.a. verwervingen, bouw- en woonrijp maken, plankosten en rente) en een
winstneming van € 0,5 miljoen tegenover.
Daarmee is de boekwaarde van het grondbedrijf uiteindelijk van € 5,0 miljoen gedaald naar € 3,5
miljoen.
Reserve grondexploitatie en risico's
De winstneming van € 0,5 miljoen en de voorziening verlieslatende complexen van € 1,5 miljoen
worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve grondexploitatie. De stand van de reserve komt
per 1-1-2019 daardoor uit op € 1,0 miljoen. Dit betrekken wij bij de berekening van onze benodigde
weerstandscapaciteit in relatie tot het beschikbare weerstandsvermogen. Hiervoor verwijzen wij u
naar de paragraaf weerstandsvermogen.
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Paragraaf Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
De ambtelijke organisatie van onze gemeente is ondergebracht in Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen. Wij delen de kosten voor de bedrijfsvoering met onze buurgemeente. Hieronder vallen
bijvoorbeeld kosten van het personeel en de zaken die zij nodig hebben om hun werk te kunnen
uitvoeren (zoals huisvesting en ICT).

Bestuur- en Management Ondersteuning (BMO)
ORGANISATIE
Noaberkracht ondersteunt onze gemeente in het streven naar een vitale en zelfredzame
samenleving. Ook in 2018 heeft de focus gelegen op resultaat (de goede dingen goed doen). Het is
voor onze gemeente van belang dat de ambtelijke organisatie wendbaar blijft, zodat die snel kan
inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers
een voorwaarde. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling speelden
daarbij een centrale rol.
Evaluatie en Onderhoud Noaberkracht
Naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie "De kracht en balans van samen" en het adviesrapport
"Onderhoud Noaberkracht" is ingezet op doorontwikkeling van ambtelijke organisatie. Het is
vermeldenswaardig dat bureau BMC tot de conclusie kwam dat onze gemeente met Noaberkracht
"Goud in handen heeft". Dit heeft onder meer geleid tot het programmatisch ontwikkelen van de
organisatie.
Doorontwikkeling doelsturing en programmamanagement
Een belangrijk project in het kader van doelsturing en h et realiseren van de maatschappelijke
ambities is in 2018 afgerond en overgedragen aan de lijnorganisatie. Hiermee hebben wij geborgd
dat de integraliteit tussen de verschillende ambities en bestuurlijke opgaven toeneemt, de besturing
van de programma’s verbetert en de overdracht naar borging en beheer soepeler gaat.
De verbetervoorstellen hebben geresulteerd in verbeterde besturing van de programma’s, door:
o alle reguliere activiteiten over te brengen in de lijn,
o het aanscherpen van de rollen binnen het programmatisch werken,
o het verweven van programmatisch werken met de participatieprocessen zoals Mijn
Dorp/MijnDinkelland,
o de financiering van de programma’s door het uitwerken van de systematiek van
ambitiefinanciering zodat er verschil in ambities tussen de beide gemeenten mogelijk
is,
o het instrument waardebepaling te ontwikkelen waarmee maatschappelijke initiatieven
goed beoordeeld kunnen worden,
o in te zetten op talent uit de hele organisatie te betrekken bij de programma’s,
o meer rol-gebaseerd te gaan werken.
Personeel / Human Resource Management (HRM)
In HRM staat de afstemming tussen de belangen en ontwikkeling van de medewerker(s) en de
doelen en ontwikkeling van de organisatie centraal. De medewerker denkt niet in regels, maar durft
grenzen te verleggen en denkt in oplossingen. Vanuit de bedrijfsvoering is gestuurd op het behalen
van resultaten en het inzetten van de talenten van medewerkers. Vertrouwen is de basis voor deze
relatie tussen de medewerker, de organisatie en gemeentebestuur. Hier is vanuit de ambities
"Verbeteren van het Bestuurlijk Ambtelijk " en "Geprofessionaliseerde sturing" een volgende stap
gezet. Ook na 2018 zal hier extra aandacht voor nodig zijn.
COMMUNICATIE
Interactie, transparantie, acceptatie en verwachtingen
Als gemeente behartigen we de belangen van onze inwoners. Binnen de dienstverlening staan de
inwoners, bedrijven en instellingen dan ook centraal. Ook in 2018 heeft dit geleid tot goede
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communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Naast proactieve voorlichting, met als doel
haar beleid te verduidelijken en uit te leggen en daarmee draagvlak te creëren, heeft ook reactieve
voorlichting (het beantwoorden van vragen) bijgedragen aan de positieve interactie met onze
samenleving. We hebben in 2018 gecommuniceerd in de vorm van filmpjes, flyers, nieuwsbrieven,
persberichten en informatieavonden.
Social media
Op het gebied van digitale dienstverlening en het gebruik van social media hebben we ons nog
verder ontwikkeld. Via digitale portals wordt de informatie op een logische manier ontsloten en komen
bezoekers makkelijk terecht bij de informatie die ze zoeken. Ook worden trends en discussies op
social media actief gemonitord om in te kunnen spelen op het sentiment dat leeft in onze
samenleving.

Informatie en Techniek (I&T)
Informatievoorziening
Informatievoorziening zorgt voor de samenhang in processen, gegevens, applicaties en techniek. We
zetten hierbij in op vergaande digitalisering waarbij een zaak- en procesgerichte werkwijze met
vastgestelde normen en standaardisatie ervoor zorgen dat de informatie transparant, actueel,
volledig, betrouwbaar en duurzaam is. We richten de informatievoorziening zodanig in dat we plaatsen tijdsonafhankelijk kunnen werken en de organisatie zich duurzaam ontwikkelt en verbetert en zo
transformeert naar de omgevingsgerichte, horizontale, procesgerichte organisatie die continu waarde
toevoegt voor haar omgeving. Door deze flexibele inrichting kunnen we snel inspelen op nieuwe
ontwikkelingen en ons aanpassen aan de steeds veranderende eisen die de samenleving aan ons
stelt.
In onze visie op informatievoorziening “van harmonisatie naar doorontwikkeling” is de verbinding
gelegd met de organisatiedoelstellingen van Noaberkracht en de landelijke ambities die zijn
vastgelegd in de Digitale agenda 2020. In de visie zijn Informatie-principes opgenomen, die zijn
overgenomen uit de landelijke standaard. Deze I-principes zijn concrete richtinggevende uitspraken
waaraan het handelen op informatiegebied moet voldoen. Ze geven kaders en brengen focus aan. Ze
helpen de organisatiedoelstellingen te bereiken en helpen bij het maken van keuzes.
De belangrijkste gemeentelijke doelstellingen en resultaten op het gebied van Informatievoorziening
waren:
Verbetering van de kwaliteit (betrouwbaarheid en beschikbaarheid) van informatie
 Digitalisering fysieke bouwdossiers
In 2018 hebben is verkennend marktonderzoek gedaan om de bouwarchieven te digitaliseren. In
2019 wordt dit onderzoek afgerond en volgt er een voorstel richting beide gemeenten.
 Invoering E-depot
Als organisatie is het belangrijk om de digitale duurzaamheid van de lang/blijvend te bewaren
archiefdocumenten uit diverse applicaties te borgen. Hier worden E-depots voor ontwikkeld. In 2018
heeft onderzoek uitgewezen dat aansluiten bij het E-depot van het Historisch Centrum Overijssel
geen mogelijkheid. In 2019 wordt verder onderzoek verricht.
Verbetering van de kwaliteit en de beschikbaarheid van basisregistraties
 Aansluiten op het Nieuw Handelsregister (NHR)
We hebben nog geen koppeling met de NHR gerealiseerd. Dit wordt het eerste kwartaal 2019
opgestart. Door veranderingen in informatiesystemen is de scope van de te leggen aansluitingen
verschoven.
 Implementatie van de BRP en de binnengemeentelijke levering
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken werd er al een aantal jaren gewerkt aan een
landelijke database voor deze basisregistratie, waarop alle gemeenten in 2019 zouden moeten gaan
aansluiten. Vanwege de geringe vorderingen t.o.v. de hoge kosten is deze ontwikkeling eind 2017
door de minister van Binnenlandse zaken gestopt. Het ministerie onderzoekt nu samen met de VNG
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de mogelijkheden.
 Inrichting zelfaudits Basisregistraties
In 2017 heeft een niet verplichte zelfevaluatie al een aantal verbeterpunten opgeleverd. Deze zijn in
het voorjaar van 2018 opgepakt. Daarnaast zijn ook de procesbeschrijvingen van de
beheerprocessen geactualiseerd. De daadwerkelijke zelfevaluatie heeft in het najaar plaats
gevonden als onderdeel van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).
Creëren kaders en beleid
 Uitwerken Procesarchitectuur
De uitwerking van de procesarchitectuur is in 2018 nog niet opgepakt, maar wordt meegenomen in
de projecten ‘Procesgericht werken implementeren’ en ‘Benoemen aandachtsgebieden en
proceseigenaren’ als onderdeel van het programma Organisatieontwikkeling.
Verbetering van organisatieprocessen
 Procesverbetering
In 2018 zijn als vervolg op de implementatie van het Zaaksysteem diverse processen doorontwikkeld
en opgenomen in het Zaaksysteem zoals contractbeheer, subsidies en toeristenbelasting. Daarnaast
is op verschillende vlakken meegedacht in het kader van procesoptimalisatie, onder andere bij
vergunningen, juridische handhaving, de BAG en Bibob. Tenslotte is er voor Belastingen, Woz en
Innen een leantraject doorlopen om het proces te optimaliseren in het kader van de afweging
uitbesteden versus optimaliseren.
Een efficiëntere informatiehuishouding door vergaande digitalisering en automatisering
 Onderzoek vervanging MS-Office
Wat betreft de vervanging van Office 2010 is in 2018 een marktonderzoek gestart, dat antwoord moet
geven op de vraag of we overgaan naar Office 2016 of Office 365. Ongeacht de keuze, wordt deze
overgang voor de zomer van 2019 afgerond.
Optimalisatie van de digitale infrastructuur
 Vervanging hardware VDI
De hardware van de VDI omgeving die we gebruiken voor het plaats- en tijds-onafhankelijk werken is
in 2018 vervangen.
 Vervanging van de Back-up hardware
Noaberkracht beschikt over een eigen back-up en uitwijkomgeving. Deze omgeving was
afgeschreven en is in 2018 vervangen. Met de back-up en uitwijkomgeving zijn we in staat om bij een
calamiteit (gemeentehuis Dinkelland) de dienstverlening op de andere locatie (gemeentehuis
Tubbergen) voort te zetten en vice versa.

Informatiebeveiliging en privacy
Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke in 2018 onderwerpen geweest. Net als
alle gemeenten in Nederland heeft ook onze gemeente zich gecommitteerd aan het implementeren
van het uniforme normenkader voor informatiebeveiliging de Baseline Informatiebeveiliging
Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is op 25
mei 2018 in werking getreden.
De belangrijkste gemeentelijke doelstellingen op het gebied van informatieveiligheid waren:
 Zorgvuldig omgaan met informatie
 Betrouwbare en continue dienstverlening
 Voldoen aan wet- en regelgeving (zoals die voor privacy)
 Beheersen van risico’s (Governance, Risk en Compliance)
Twee andere belangrijke doelstelling in 2018 zijn geweest:
 Het voldoen aan de BIG als basisnormenkader
 Het nakomen van de afspraken over de ENSIA-verantwoording
Er zijn stappen gezet die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Deze stappen hebben
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op organisatorisch niveau plaatsgevonden door het realiseren beleid en processen, maar ook binnen
organisatieonderdelen
en
teams
gewerkt
aan
het
doorvoeren
van
verscheidene
beveiligingsmaatregelen.
Realisatie doelstellingen uit beleidsplannen
Belangrijke behaalde mijlpalen op het gebied van informatieveiligheid zijn: de inzet van de
Governance groep; het doorlopen van de ENSIA cyclus; het opstellen van een integraal jaarplan; de
implementatie van software om op een gebruiksvriendelijke manier veilig te kunnen e-mailen; het
afronden van de ENSIA cyclus, het vaststellen van beleid inzake telewerken, het opstellen van een
proces voor het afhandelen van incidenten; het voltooien van de jaarlijkse uitwijk; het vergroten van
de veiligheid van, en werken met, mobiele apparaten. Ondanks de vele ontwikkelingen hebben
medewerkers van vak afdelingen deze beveiligingsmaatregelen doorgevoerd. Medio 2018 is een
analyse uitgevoerd om de voortgang van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te
toetsten. De gemeente laat op het gebied van dit normenkader over 2018 een behoorlijk
uitvoeringsniveau zien.
Belangrijke behaalde mijlpalen op het gebied van privacy zijn:
 Het privacybeleid is geactualiseerd.
 Taken en verantwoordelijkheden zijn beter belegd door het benoemen van een Functionaris
gegevensbescherming (FG) en privacybeheerders.
 Processen met betrekking tot de rechten van betrokken zijn aangescherpt. Inwoners kunnen
via de gemeentelijke websites informatie vinden over de manier waarop de gemeenten met
persoonsgegevens omgaan. Daarnaast is een contactpagina gebouwd om te zorgen dat
inwoners veilig gegevens met de gemeenten kunnen delen.
 Het proces datalekken is volledig gedigitaliseerd waardoor een actueel register wordt
bijgehouden en onderhouden op één plek.
 In het kader van bewustwording is met de meeste teams gesproken over privacy en
informatieveiligheid en is er veel aandacht besteed aan casuïstiek.
 Met behulp van contractbeheer is inzichtelijker geworden welke contracten een
verwerkersovereenkomst behoeven. Ter ondersteuning is een speciaal zaak type
ontwikkelend om het proces te ondersteunen en het gebruik van een standaard
verwerkersovereenkomst te stimuleren.
 Eind 2018 is een project gestart om het register van verwerkingen beter te kunnen
onderhouden en aanvullen.
 Met behulp van het risicomanagementsysteem zijn de eerste Privacy Impact Assessments
uitgevoerd.
Incidenten en datalekken
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om incidenten te signaleren en te behandelen. Ook is tijd
geïnvesteerd om het proces aan te scherpen en de bekendheid van dit proces met actoren in de
organisatie te vergroten. Er hebben zich enkele datalekken voorgedaan. Door snel handelen is het
risico voor betrokkenen erg laag gebleven. De incidenten zijn op de juiste wijze afgehandeld en
geëvalueerd door de verantwoordelijk medewerkers.

Kwaliteitszorg
KWALITEITSZORG
Inleiding
Kwaliteitszorg moet steeds meer bijdragen aan de resultaatgerichtheid van organisaties. Het
verkrijgen van inzicht in verschillende (beleids-) vraagstukken speelt een steeds grotere rol bij de
(bestuurlijke) besluitvorming en kan een belangrijke bijdrage leveren aan een resultaatgerichtere
werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan de besluiten rondom de huisvesting van scholen en de te maken
keuzes ten aanzien van de sportcomplexen. Binnen dit programma richten we ons op de volgende
thema's:
 Inkoopmanagement
 Juridische dienstverlening
 Procesmanagement
 Planning & Control
 Management- en sturingsinformatie
122
16/05/2019
Pagina 122 van 190

 Onderzoek en statistiek
 Risicomanagement
Hieronder worden een tweetal ontwikkelingen op deze thema’s nader toegelicht.
Planning & Control
Ook in 2018 heeft het verder verbeteren en optimaliseren van de P&C-cyclus de nodige aandacht
gehad. Zowel voor de inhoud van de documenten als de totstandkoming daarvan (het proces). De
inzet en verbeterslagen die we voor het jaar 2018 voor ogen hadden, zijn niet geheel gerealiseerd.
Dit was vooral een gevolg van extra inzet ter voorbereiding op de nieuwe raadsperiode
(overdrachtsdocument) en de vertaling van de ambities van het nieuwe college en de nieuwe raad in
een koersdocument.
De kwaliteit van de cijfers en het voldoen aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording
hebben daar uiteraard niet onder geleden. Ook de verdere digitalisering heeft in 2018
een ontwikkeling doorgemaakt. De gemeentebegroting 2019 is volledig opgebouwd in Pepperflow en
openbaar gemaakt via de begrotingsapp. Het voorstel om ook de behandeling in commissie en raad
volledig digitaal te laten verlopen bleek in 2018 nog een brug te ver. Hier moet nog nadere inzet op
worden gepleegd.
Risicomanagement
In 2018 is voor de eerste keer een fraude-risicoanalyse uitgevoerd waarbij inzicht is verkregen in de
top vijf risico’s met hoge prioriteit. Deze risico’s zijn opgenomen in het risicosysteem Naris waarbij
een koppeling is gemaakt naar bestaande beheersmaatregelen. Voor deze top vijf risico’s heeft
verscherping van de bestaande beheersmaatregelen plaatsgevonden en lopen er diverse
procesmatige implementaties om verbeteringen te realiseren. Het herijken van de frauderisicoanalyse behoort overigens tot een jaarlijkse exercitie.
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9. Jaarrekening 2018
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Balans
Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000)

2018

2017

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Bijdragen aan activa in
eigendom van derden

225

239

2018

2017

5.604

9.767

Reserves
Algemene reserve

Materiële vaste activa

Bestemmingsreserves

31.807

31.737

Investeringen met een
economisch nut

Gerealiseerd resultaat

496

3.177

37.907

44.680

Verplichtingen, verliezen
en risico's

2.743

2.686

Door derden beklemde
middelen

2.726

1.959

122

243

5.590

4.888

a. gronden uitgegeven in
erfpacht

1.080

1.080

b. overige investeringen
met economisch nut

31.287

32.045

c. investeringen met
economisch nut waarvoor
een heffing wordt geheven

d. Investeringen met
maatschappelijk nut
e. strategische gronden

14.186

Voorzieningen

13.614

4.402

1.675

963

1.063

51.919

49.477

Toekomstige
verplichtingen

Financiële vaste activa
Vaste schulden met een
rentetypische looptijd
van 1 jaar of langer

Kapitaalverstrekking aan:

a. deelnemingen
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2.479

a. binnenlandse
pensioenfondsen en
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b. gemeenschappelijke
regelingen

41

41

2.520

2.520

Leningen aan:
481

559

b. Leningen aan
deelnemingen

222

222

703

780

4.116

5.728

7.339

9.028

59.483

58.745

Totaal vaste activa

540

617

30.022

33.314

30.562

33.931

74.060

83.499

a. kasgeldleningen

0

0

b. bank- en girosaldi

0

0

5.654

5.448

5.654

5.448

b. binnenlandse banken
en overige
financiële instellingen

a. woningbouwcorporaties

overige langlopende
leningen u/g

verzekeringsinstellingen

Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Netto-schulden met een
rente-

a. gronden in exploitatie
b. overige voorraden

1.949

4.957

792

781

2.741

5.738

typische looptijd korter
dan één jaar

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

8.118

8.914

373

376

c. overige vorderingen

1.159

1.658

d. uitzettingen in 's Rijks
schatkist met een
rentetypische looptijd korter
dan 1 jaar

8.112

13.537

17.762

24.486

2

1

b. belastingvorderingen

Liquide middelen
a. kas
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b. bank- en girosaldi

486

468

488

469

1.090

1.613

Totaal vlottende activa

22.080

Totaal activa

Overlopende activa

Verliescompensatie
krachtens de wet op
vennootschapsbelasting
1969 bestaat

Overlopende passiva

1.850

2.104

32.307

Totaal vlottende passiva

7.504

7.552

81.563

91.051

Totaal passiva

81.563

91.051

1.931

1.320

Waarborgsommen en
garanties

92.569

85.465

Overzicht baten en lasten

Begrotingsrechtmatigheid
Er is geen sprake overschrijding
begrotingsrechtmatigheid opgenomen.

van

lasten,

derhalve

geen

toelichting

inzake

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen de nominale waarden. De in deze jaarrekening verantwoorde bedragen
zijn vermeld in euro’s (€ 1). De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico´s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin het
dividend betaalbaar gesteld wordt (besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene
vergadering van Aandeelhouders). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het
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boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en
dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van
(eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd.

Balans
Vaste Activa
Immateriële vaste activa met een economisch nut
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de
inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de
gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen
subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende
voorwaarden geactiveerd:
 Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
 De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
 Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert.
 De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar vast te stellen.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten
is voldaan:
 Er is sprake van een investering door een derde.
 De investering draagt bij aan de publieke taak.
 De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is
overeengekomen.
 De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft
of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de
investering.
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de
afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden)
waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.
Activum

Afschrijvingstermijn in jaren

Onderzoek/ontwikkeling

5

Materiële vaste activa met een economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van
ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Jaarlijks wordt de boekwaarde
met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen
geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op grondbezit met economisch nut
(buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende
gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar
verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet
plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn, in
voorgaande jaren soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van
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toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen
afgeboekt. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Activum

Afschrijvingstermijn
in jaren

Onderwijshuisvesting (samen scholen)

60

Riolering (gemeentelijk rioleringsplan)

50

Gebouwen van steen, betonwerken m.b.t. riolering en aanleg/renovatie
sportterrein (gras)

40

Liften, wegen met elementenverharding, aanleg/renovatie sportterrein
(kunstgras), duurzame activa (materiaal hout/hard), duurzame
voorzieningen in schoolgebouwen en aangelegd gronddepot

25

Gebouwen van ander materiaal, woonwagens, renovatie, verbouw,
(vervanging) riolering gebouw, kunstwerken en wegen met
asfaltverharding

20

Hekwerken, noodlokalen, elektrotechnische installaties,
werktuigbouwkundige installaties, cv installatie,
e
isolatie/ventilatie/energiebesparing/klimaatbeheersing, 1 inrichting
scholen, elektronica en mechanica m.b.t. riolering, grasbetonstenen,
verkeersmaatregelen/installaties en openbare verlichting

15

Halteplaatsen openbaar vervoer

12

Beveiliging (alarminstallaties), brandbeveiligings- en
brandpreventievoorzieningen, buitenzonwering, stoffering, dranghekken,
speeltoestellen, duurzame gebruiksgoederen en
bewegwijzering/straatmeubilair

10

Luchtfoto’s, grootschalige basiskaart en digitale kadasterkaart

4

Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden
niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Laatst genoemden
worden altijd geactiveerd.
Door contractuele, technische of economische redenen of op grond van
een afwijkend besluit van de gemeenteraad kan incidenteel afgeweken
worden van de tabe.l
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd en
jaarlijks lineair afgeschreven. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. De afschrijvingstermijn wordt per afzonderlijk activum
bekeken. De ondergrond van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk
nut wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven).
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV´s en BV´s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen”
in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de
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waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal
afwaardering tot marktwaarde plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet
noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Vlottende activa
Grond- en hulpstoffen
Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de
marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen
tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex,
inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen
vervaardigingskosten worden geactiveerd.
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de
marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde
verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De
vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de
overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het
Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en
is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is
toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.
De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van
het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk
gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie
binnen de Eurozone.
Voor winstneming geldt de percentage of completion-methode: voor zover gronden zijn verkocht en
opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de
opbrengsten winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er
voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat, én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht, én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor
verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Verantwoorde uitzettingen korter
dan één jaar en overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en zullen binnen
één jaar na balansdatum worden afgewikkeld. Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en
Bijstand (WWB) zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening.
Formeel behoren alle gemeentelijke vorderingen reëel gewaardeerd te worden. Gelet op de slechte
situatie in de agrarische sector bestaat er de mogelijkheid dat enkele vorderingen toch niet geheel
dan wel gedeeltelijk zullen worden geïncasseerd. In dit geval is het echter reëel om slechts 20% van
de hoofdsom op te nemen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste financieringsmiddelen
Reserves
Naast de algemene reserve zijn er diverse reserves gevormd die voor een specifiek doel bestemd
zijn. Het muteren van reserves vindt plaats op aangeven van de raad.

16/05/2019

129
Pagina 129 van 190

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen ten behoeve van de wethouders is op
contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De
onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met
de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' die is
opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, zijn deze buiten de telling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde jaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de
balans nadere informatie opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december
Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:
Immateriële vaste
activa (bedragen x
€1.000)

Boekwaarde
1-1-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving/
aflossing

Boekwaarde
31-12-2018

Onderzoekskosten

80

0

0

6

73

Bijdragen aan
activa in eigendom
van derden

159

0

0

8

152

Totaal

239

0

0

14

225

Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2017

1.080

1080

Investeringen met een economisch
nut

31.287

32.045

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt
geheven

14.186

13.614

4.402

1.675

963

1.063

51.919

49.477

Materiële vaste activa
De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:
Materiële vaste activa (bedragen x €1.000)
In erfpacht uitgegeven gronden

Uitsluitend maatschappelijk nut
Strategische gronden
Totaal
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer:
Materiële vaste
activa
(bedragen x
€1.000)

Boekwaarde
1-1-2018

In erfpacht
uitgeven
gronden

1.080

Gebouwen

24.370

Gebouwen
waarvoor
heffing wordt
geheven E.N.**

32

Gronden en
terreinen M.N.*

172

Gronden en
terreinen
E.N.**

Herrubriceri
ng

Investering
en

Desinvestering
en

Afschrijvinge
n
/herwaarderi
ng

Boekwaar
de
31-12-2018

1.080

-4.042

2.413

1.638

1.120

19.982

3

30

172

5.137

4.770

9.907

89

58

147

Grond,weg en
waterw.M.N

1.502

58

Grond,weg en
waterw.E.N

854

-75

Overige
mat.vaste
activa waarvo
or heffing
wordt geheven
E.N.**

13.484

-58

269

-269

Overige
mat.vaste
activa waarvo
or heffing
wordt geheven
E.N.**

9

0

Overige
mat.vaste
activa M.N.

0

159

Gronden en
terreinen
waarvoor
heffing wordt
geheven E.N.**

Overige
mat.vaste
activa E.N.

Vervoermiddel
en
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55

2.692

60

1.200

23

4.230

41

677

619

14.006

0

5

1

3

26

133

37

18
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Duurzame
bedrijfsmiddele
n E.N

1.361

Strategische
gronden

1.063

-599

18

91

120

570

100

963

2.090

51.918

*M.N.
maatschappelij
k nut
**E.N.
economisch
nut
Totaal

49.478

0

6.324

1.793

* M.N. = maatschappelijk nut
** E.N. = economisch nut
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met economisch nut
staan in onderstaand overzicht vermeld:
Materiële vaste activa met
economisch nut (bedragen x
€1.000)

beschikbaar
gesteld
krediet

besteed
voorgaande
dienstjaren

besteed in
dienstjaar

restant
krediet

4.492

0

2.413

2.079

Riolering: vervangingsmaatregelen
vrijvervalriolering

600

322

271

7

Riolering: vervangingsmaatregelen
vrijverval riolering

133

0

99

34

Riolering: verbeteringsmaatregelen
vrijvervalriolering

600

0

409

191

Riolering: vervangingsmaatregelen
vrijvervalriolering

290

0

290

0

Riolering: centrum Denekamp

115

0

115

0

6.230

322

3.597

2.311

Dorper Esch Denekamp
vernieuwbouw

Totaal
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De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk
nut staan in onderstaand overzicht vermeld:
Materiële vaste activa met
maatschappelijk nut
(bedragen x €1.000)

beschikbaar
gesteld krediet

besteed
voorgaande
dienstjaren

besteed in
dienstjaar

restant
krediet

Beleidsplan openbare
verlichting 2017

213

129

84

0

Beleidsplan openbare
verlichting 2018

140

0

92

47

1.741

127

626

988

Verbinding Meierij
Ootmarsum

615

53

497

65

Rondweg Weerselo

110

30

37

43

2e fase Dusinksweg

2.492

98

1.322

1.072

100

135

-42

7

80

19

59

1

5.491

591

2.675

2.224

Centrum Weerselo

Aanpassingen 2 rotondes
Denekamp
Churchillstraat
Totaal

Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.
Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018
van de Commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de
raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld.
Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt dat er geen kredietenoverschrijdingen zijn die groter zijn dan
€ 10.000.
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Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht
weergegeven:
Financiële vaste
activa (bedragen x
€1.000)

Boekwaard
e
1-1-2018

Investeringe
n

Desinvesteringe
n

Afschrijving
/
aflossing

Boekwaard
e
31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen
:
Deelnemingen
Gemeenschappelijke
regelingen

2.479

2.479

41

41

2.520

0

0

0

2.520

77

482

Leningen aan:
Woningbouwcorporatie
s

559

Leningen aan
deelnemingen

222

222

781

0

Overige langlopende
leningen

5.728

88

Totaal

9.029

88

0

0

77

704

1.700

4.116

1.777

7.340

Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar in exploitatie genomen bouwgronden
en overige voorraden. De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn ondergebracht onder de
materiële activa onderdeel strategische gronden. Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan
het volgende overzicht worden gegeven:
Gronden
in
exploitatie
(bedragen
x €1.000)

Boekwaar
de 1-12018

Mutatie
s in het
jaar
2018

Boekwaar
de 31-122018

Voorzienin
g
verlieslate
nd
complex

Balanswaar
de per 3112-2018

Uitgav
en

Inkomst
en

Winstnemi
ng

-189

489

337

86

48

48

Brookhuis

487

307

451

-98

246

246

Reestman

222

16

139

6

104

104

Deurninger
es

151

170

374

-1

-53

-53

Pierik
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De Schil

63

135

0

-6

193

193

Diezelkamp

58

15

0

2

75

75

Rossum
Noord

711

204

1.045

11

-119

-119

Kraakenhof

129

13

271

87

-42

-42

Spikkert

2.137

107

329

0

1.915

1.915

Commande
rie

1.132

468

0

35

1.635

1.635

Noord
Deurningen

102

34

288

106

-45

-45

42

23

276

133

-79

-79

-26

0

0

0

-26

-26

Aveskamp

2

16

0

0

18

18

Diezelkamp
Noord

3

11

0

0

14

14

De Mors IV

-2.366

32

0

0

-2.334

Echelpoel
III

1.143

47

646

107

651

Sombeek
IV

1.156

125

0

0

1.281

192

1.088

Totaal

4.957

2.212

4.154

467

3.482

1.533

1.949

Tilligte
West
De
Kafmolen

Gronden in
exploitatie
(bedragen x
€1.000)

1.341

-3.674
651

Balanswaarde
31-12-2018

Geraamde
nog te
maken
kosten

Geraamde nog
te realiseren
opbrengsten

Geraamd
resultaat
(nominale
waarde)

Geraamd
resultaat
(contante
waarde)

48

450

677

-179

-169

Brookhuis

246

949

1.301

-106

-96

Reestman

104

26

137

-7

-6

Deurninger es

-53

779

842

-116

-105

De Schil

193

7

200

-1

-1

75

121

113

-17

-17

-119

322

208

-5

-5

-42

30

0

-12

-12

Pierik

Diezelkamp
Rossum Noord
Kraakenhof
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Spikkert

1.915

2.861

5.762

-986

-809

Commanderie

1.635

1.153

2.574

-35

-32

Noord
Deurningen

-45

352

1.106

-800

-682

Tilligte West

-79

145

350

-284

-268

De Kafmolen

-26

20

0

-6

-6

Aveskamp

18

181

685

-486

-458

Diezelkamp
Noord

14

191

613

-407

-376

De Mors IV

-3.674

3.990

1.298

4.036

3.377

Echelpoel III

651

606

1.358

-101

-93

Sombeek IV

1.088

863

1.948

196

178

Totaal

1.949

13.046

19.173

683

419

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari
2019 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard
betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks,
wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.
Het college is van mening dat op basis van de huidige formatie en inzichten de beste schatting is
gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.
Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:
 Rentepercentage bedraagt 1,5%;
 Geen kostenindexatie
 Geen opbrengstenindexatie
 De geplande afzet is gebaseerd op uitgangspunten in de woonvisie en bedrijventerreinvisie.
Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de geactualiseerde
berekeningen vanuit de afdeling openbare ruimte gehanteerd.
Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de uitgangspunten uit
de woonvisie en bedrijventerreinvisie gehanteerd, ten aanzien van geraamde capaciteit geldt:
 Woningen: woningbouwaantallen zijn conform woningbouwprogramma
 Bedrijventerrein: uitgeefbare hectares zijn conform bedrijventerreinvisie
De risico's zijn nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid en de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing in het jaarverslag.
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Overige voorraden
Overige voorraden (bedragen x
€1.000)
Voorraad gebouwen
Voorraad geschenken
Totaal

Saldo 1-12018

Mutatie
boekjaar

Saldo 31-122018

778

14

792

3

-3

0

781

11

792

Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:
Vorderingen (bedragen x € 1.000)

Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

8.118

8.914

373

376

Overige vorderingen

1.159

1.658

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter
dan 1 jaar

8.112

13.537

17.762

24.486

Belastingvorderingen

Totaal

In bovenstaand overzicht is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren.
Schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2017

8.112

13.537

Schatkistbankieren
Specificatie uitzettingen in ’s Rijks schatkist:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedra
g

(2)

Kwartaalcijfe
r op dagbasis
buiten 's
Rijks
schatkist
aangehouden
middelen

(3a) = (1)
> (2)

Ruimte onder
het
drempelbedra
g
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514
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

4
61

5
29

47
0

44
4

-

-

-

137
Pagina 137 van 190

(3b) = (2)
> (1)

Overschrijding
van het
drempelbedra
g

34

1
02

43

17

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)

Begrotingstota
al verslagjaar

68.5
84

(4b)

Het deel van
het
begrotingstota
al dat kleiner
of gelijk is aan
€ 500 miljoen

68.5
84

(4c)

Het deel van
het
begrotingstota
al dat de €
500 miljoen te
boven gaat

(1) =
(4b)*0,007
5+
(4c)*0,002
met een
minimum
van
€250.000

Drempelbedrag

-

514

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de
per dag buiten
's Rijks
schatkist
aangehouden
middelen
(negatieve
bedragen
tellen als nihil)

41.5
05

48.1
09

43.19
9

40.82
7

(5b)

Dagen in het
kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a)
/ (5b)

Kwartaalcijfer
op dagbasis
buiten 's Rijks
schatkist
aangehouden
middelen

4
61

5
29

47
0

44
4
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Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Liquide middelen (bedragen x €1.000)

Saldo 31-12-2018

Saldo 31-12-2017

2

1

Bank

486

468

Totaal

488

469

Kas

Alle liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de gemeente.
Overlopende activa
Overlopende activa (bedragen x €1.000)

Saldo 31-12-2018

Saldo 31-12-2017

1

5

Nog te ontvangen bedragen

1.089

1.608

Totaal

1.090

1.613

Vooruitbetaalde bedragen

Passiva
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Reserves (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2018

Saldo 31-12-2017

5.604

9.767

31.807

31.737

496

3.177

37.907

44.680

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming
Totaal
Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht:
(Bedragen x € 1.000)
Algemene reserve
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Buffer om in uiterste noodzaak incidentele onverwachte/onvoorziene uitgaven
maar ook rekening tekorten te dekken.
Reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen
Algemene reserve - Totaal

6.846

1.000

3.269

1.000

3.269

4.577

Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar
Omschrijving boeking
16/05/2019
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Bij

Af

Stand
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1/1

31/12

Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen
vermogen
Resultaatbestemming 2017
Reserve saldo van de rekening - Totaal

3.177
3.177

0

3.177

0

Reserve grondexploitatie
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Buffer voor activiteiten verband houdend met de exploitatie van gronden voor
woningbouw en bedrijfsterreinen.
Complex Echelpoel III te Weerselo

107

Complex Diezelkamp te Saasveld

2

Complex Rossum Noord

11

Complex Kraakenhof te Lattrop

87

Complex Commanderie te Ootmarsum

35

Complex Noord Deurningen

106

Complex Tilligte West

133

Complex Kafmolen te Denekamp

0

Complex Pierik te Denekamp

86

Complex Reestman te Weerselo

6

Complex De Schil te Rossum

6

Complex Deurninger Esch

1

Complex Brookhuis te Ootmarsum

98

Verliesvoorziening De Mors te Ootmarsum

1.341

Verliesvoorziening Sombeek te Denekamp

196

Reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen

814

Kosten grondbeleid
Reserve grondexploitatie - Totaal

10
2.921

572

2.465

1.028

Reserve verbeteren toeristische entrees kernen/rotondes
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Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Incidenteel realisering kunstwerken.

Reserve kunst - Totaal

34

0

0

34

Reserve onderhoud gebouwen
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

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

475

Onderhoudskosten
Reserve onderhoud gebouwen - Totaal

166
1.774

475

166

2.082

Reserve dividend WMO Beheer
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

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

Reserve dividend WMO Beheer - Totaal

8.000

0

0

8.000

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Dekking kapitaallasten investeringen
Reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen

4.500

Kapitaallasten

31

Reserve majeure projecten

43

Reserve dekking afschrijvingen investeringen
majeure projecten - Totaal

6.677

4.500

74

11.102

Reserve majeure projecten
Omschrijving boeking

16/05/2019
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1/1

Bij

Af

Stand
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Doel/motief: Realiseren viertal majeure projecten uit het collegeprogramma 'Bouwen aan de
toekomst'.
Reserve dekking afschrijvingen investeringen
majeure projecten

143

Reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen

33

Ondernemersloket

57

Sanering onderlaag kunstgras RSC

100

Bijdrage 4 kleedkamers DTC en privatisering

20

Uitvoering dorpsplan plus Tilligte

16

Laadpalen gemeentehuis voor elektrisch rijden

0

Kanaal Almelo Nordhorn

4

Afkoop groot onderhoud sport

347

Voorbereidingskosten no regret-maatregelen
Bisschopstraat
Reserve majeure projecten - Totaal

23
498

143

601

40

Reserve conversie aandelen Vitens
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Reserveren opbrengst aandelen ter aflossing lening.
Aflossing lening Vitens
Reserve conversie aandelen Vitens - Totaal

189
754

0

189

565

Reserve wegen en kunstwerken
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Spreiden van de lasten welke voortvloeien uit het groot onderhoud van wegen
en kunstwerken.

Reserve wegen en kunstwerken - Totaal

1.000

0

0

1.000

Reserve GRP
Omschrijving boeking

16/05/2019
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Af
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Doel/motief: Reserveren gelden voor opstellen nieuw GRP

Reserve wegen en kunstwerken - Totaal

2.000

0

0

2.000

Reserve Agenda van Twente
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Opvangen extra lasten Agenda van Twente
Reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen

985

Agenda van Twente

66

Reserve Agenda van Twente - Totaal

0

985

66

919

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Omschrijving boeking

Stand
1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Vrij beschikbare algemene middelen
Reserve grondexploitatie

814

Algemene reserve

3.269

Resultaatbestemming 2017

2.730

Saldo meerjarenbegroting 2018
Saldo koersdocument

1.000

24
143

Deregulering bestemmingsplannen

10

Volkshuisvesting

82

Reductie verkeersborden in kernen Dinkelland

3

Realisering Dorpsbieb Weerselo
Reserve Majeure projecten
Lagere exploitatiebijdrage zwembad

80
33

1.000
74

Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie IHP

254

Duurzaamheid/energietransitie

243

Initiatieven realiseren parkeersysteem

16/05/2019
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Reserve Agenda van Twente

985

Reserve dekking afschrijvingen investeringen
majeure projecten

3.600

Onderzoek eenrichtingsverkeer Nicolaasplein

2

Mijn Dinkelland 2030

144

Van uitbreiding naar inbreiding

212

Saldo 1e programmajournaal 2018

242

Extra capaciteit vergunningverlening

182

Implementatie omgevingswet

349

Implementatie Twente model inkoop WMO en Jeugd

360

Vervangen stalen leidingen zwembad Kuiperberg

60

Afboeken boekwaarde Dorper Esch

1.368

Aantrekkelijke openbare ruimte

70

Saldo 2e programmajournaal 2018

1.618

Reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen - Totaal

11.001

7.014

11.951

6.064

Reserves - Totaal

44.680

14.689

21.958

37.411

De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2017

Verplichtingen, verliezen en risico's

2.743

2.686

Door derden beklemde middelen

2.726

1.959

122

243

5.590

4.888

Voorzieningen (bedragen x €1.000)

Toekomstige verplichtingen
Totaal
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Het verloop van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht:
(Bedragen x € 1.000)
Voorziening pensioenaanspraken en wachtgelden wethouders
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Stand
31/12

Af

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

282

Pensioen uitkeringen
Voorziening pensioenaanspraken en
wachtgelden wethouders - Totaal

225
2.686

282

225

2.743

Voorziening liquidatie Top Craft
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Stand
31/12

Af

Doel/motief: Dekking van toekomstige kosten verband houdend met de
herstructurering/ontmanteling van de Gemeenschappelijke Regeling WOT en Top-Craft.
Afrekening 2018

32

Afbouw voorziening

90

Voorziening liquidatie Top Craft - Totaal

243

0

121

122

Voorziening riolering
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Stand
31/12

Af

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

693
1.045

693

0

1.738

Voorziening afval
Omschrijving boeking

Stand 1/1

Bij

Af

Stand
31/12

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

914

74

0

987

4.888

1.049

347

5.590

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2017

540

617

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

30.022

33.314

Totaal

30.562

33.931

Vaste schulden (bedragen x € 1.000)
Rentetypische looptijd 1 jaar of langer
Onderhandse leningen:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

Er is € 3.369.000 afgelost waardoor het totaal aan leningen komt op € 30.562.000. De
totale rentelast voor het jaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 825.000 (vorig jaar €
907.000). Er zijn geen nieuwe leningen aangetrokken.
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Netto-vlottende schulden (bedragen x € 1.000)

Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2017

5.605

5.399

48

49

5.654

5.448

Rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Overige schulden:
Crediteuren
Waarborgsommen
Totaal
Overlopende passiva
Saldo
31-122018

Saldo
31-122017

Van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen op
specifieke uitkeringen

870

1.476

Transitorische rente

173

179

Nog te betalen bedragen

806

450

1.850

2.105

Overlopende passiva (bedragen x €1.000)

Totaal
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Specificatie van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel:

Overlopende passiva van derden
ontvangen bedragen

Saldo
1-12018

Onttrekkingen

Saldo
31-12-2018

57

19

38

3

3

-

894

894

-

37

12

25

200

200

-

Herstel omgeving Kuiperberg

40

23

17

Trambaan Oldenzaal Denekamp

27

19

9

814

687

6

8

Stortingen

Regeling:
ILG Nationaal Landschap
Opstellen van 8 bedrijfsnatuurplannen
IMG: project Weerselo
Gemeentelijk energieloket 2.0
Herontwikkeling Maddog Grotestraat
Denekamp

Planuitwerking Natura 2000
Kanaal Almelo Nordhorn

200

1.301

14

Verkeersveiligheid

5

103

74

34

Subsidie tuin- en parkaanleg Engelse
Tuin Ootmarsum

0

33

5

28

Subsidie cultuureducatie

0

15

15

Subsidie stuwwallenroute

0

9

9

1.476

1.463

Totaal

2.068

870

Niet uit de balans opgenomen rechten/verplichtingen
Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting
De gemeente Dinkelland heeft een bedrag van € 1.931.000 buiten de balans opgenomen onder de
activa zijde van de gemeentelijke balans. Dit betreft het toekomstige recht op verliescompensatie
krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

16/05/2019

147
Pagina 147 van 190

Fiscaal resultaat 2018 € -7.000
Fiscaal van toepassing zijnde belastingpercentage 20%
bedragen in €
Fiscaal resultaat 2018

€

-7.000

Bijstelling verrekenbaar verlies eerdere jaren

€

-604.000

Verrekenbaar verlies eerdere jaren

€ -1.320.000

Verrekenbaar verlies

€ -1.931.000

Overige niet in de balans opgenomen rechten
Verrekening Btw
In september 2017 hebben wij naar de Belastingdienst een brief gestuurd waarin wij verzocht
hebben om met terugwerkende kracht vanaf 2012 een aantal btw bedragen alsnog in aftrek te mogen
brengen. Dit onder andere op basis van recente jurisprudentie in een aantal btw zaken, wijzigingen in
gemeentelijk beleid zoals de privatisering van het onderhoud van de buitensportaccommodaties wat
ook gevolgen heeft voor de btw aftrek en wijziging in de systematiek van aftrek btw op de algemene
kosten en de kosten van het ambtelijk apparaat. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening
2018 (maart 2019) is er helaas nog geen uitsluitsel over onze brief. De discussie met de
Belastingdienst gaat vooral over de btw op de algemene kosten en de kosten van het ambtelijk
apparaat. Omdat deze discussie bij meerdere gemeenten speelt is het wachten op landelijke
richtlijnen/afspraken. Zodra wij definitief bericht hebben ontvangen van de Belastingdienst over onze
brief van mei 2017, zullen wij u met een raadsbrief informeren over de uitkomsten. In het verlengde
van onze brief van mei 2017 hebben wij in 2018 ook bezwaar gemaakt tegen de beschikking van het
btw compensatiefonds met betrekking tot 2017.
Boekenonderzoek
Door de Belastingdienst is in 2018 een boekenonderzoek (op alle fiscale aspecten, m.u.v.
vennootschapsbelasting) opgestart met betrekking tot het jaar 2016. Ten tijde van het opstellen van
de jaarrekening (maart 2019) warren de uitkomsten van het boekenonderzoek nog niet bekend:
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen:
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. De garantstellingen kunnen als
volgt worden gespecificeerd:
Geldnemer
(bedragen x €
1.000)

Aard
/ omschrijving

Oorspronkelijk
bedrag

Percentage
dekking

Restant per
31-12-2018

Stichting Mijande
Wonen

garantie

1.374

100%

1.237

St. Bibliotheek
Dinkelland

garantie

330

100%

263

St. Zorggroep Sint
Maarten

garantie

913

100%

528

2.617

16/05/2019
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De borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Geldnemer (bedragen x
€ 1.000)

Aard /
omschrijving

Oorspronkelijk
bedrag

Restantschuld per 3112-2018

Stichting Mijande Wonen

borg WSW

91.500

89.599

91.500

89.599

Daarnaast staat de gemeente Dinkelland borg voor een tweetal geldleningen van Veiligheidsregio
Twente. De borgstelling is naar rato van het aantal aandelen en bedraagt € 942.000.
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor
toekomstige jaren is verbonden
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:
Lopende contracten
Onderwerp

Looptijd

Contractwaarde
Per jaar

Raamovereenkomst asfaltonderhoud

3 jaar vanaf 2016
verlengingsmogelijkheid met 2 x
1 jaar

€ 800.000

Raamovereenkomst reiniging kolken
en lijnafwatering

3 jaar vanaf eind 2015
verlengingsmogelijkheid met 2 x
1 jaar

€ 36.700

Overeenkomst onderhoud Abri’s

10 jaar vanaf 1-11-2015
optionele verlenging met 10 jaar

€ 15.000
(opbrengsten)

2016 t/m 2018

€ 175.000

2016 t/m 2018

€ 185.000

1 juli 2017 t/m 30 juni 2020
Optionele verlenging is 3 x 1 jaar

€ 1.000.000

Ritreservering, -informatie en -advies
Twente (RIA Twente)

1 okt 2017 t/m 30 juni 2020
Optionele verlenging is 3 x 1 jaar

€ 575.000 voor 12
gemeenten

Maatwerkvoorziening alle leeftijden en
jeugdzorg

t/m eind 2018

€ 4.500.000

Huishoudelijke ondersteuning

2018 met optionele verlenging
van 5 x 1 jaar

€ 2.500.000

Raamovereenkomst Grootonderhoud
Openbare Verlichting

2017 t/ 2018 met optionele
verlenging van 2 x 1 jaar

Varieert per jaar

Raamovereenkomst trapliften

2017 t/m 2020 met optionele
verlenging van 2 x 1 jaar

Varieert per jaar

Energielevering: elektriciteit
Energielevering: aardgas
Maatwerk Vervoer (leerlingenvervoer,
regiotaxivervoer,
dagbestedingsvervoer en
jeugdzorgvervoer)
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Uitbesteding afvalinzameling en verwerking

2016 t/m 2020
Daarna jaarlijks verlengbaar

€ 850.000

Overeenkomst Maintain Dorper Esch

Start na oplevering verbouwing
Dorper Esch. Looptijd 30 jaar

Varieert per jaar
Gemiddeld per jaar
€ 335.000

Accountantsdiensten

Boekjaar 2017 t/m 2019
met een optionele verlenging
van 3 x 1 jaar

€ 60.000

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

Toelichting en analyse op de baten en lasten
Programma's
Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging
toegelicht voor ieder afzonderlijk programma en thema (basisprincipe is dat verschillen boven het
grensbedrag van € 25.000 worden toegelicht). De belangrijkste verschillen tussen de begroting na
wijziging en de gerealiseerde baten en lasten zijn ook reeds benoemd in de nota van aanbieding en
de programmaverantwoording 2018 in het jaarverslag 2018, dat een onlosmakelijk deel vormt van
deze jaarrekening 2018.
Programma Krachtige Kernen
Thema Wonen en vastgoed
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

Baten

5.783

7.377

7.056

-321

Lasten

9.803

10.987

11.829

-842

-4.020

-3.611

-4.773

-1.163

Onttrekkingen
aan reserves

1.991

1.204

2.705

1.501

Toevoegingen
aan reserves

135

506

572

-66

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-2.164

-2.913

-2.640

272

(Bedragen x €
1.000)

Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten
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€

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

Voordelen
*

Landinrichting Saasveld Gammelke (budget wordt overgeheveld
naar het volgend dienstjaar voor € 13 k)

51

*

Omgevingsverguningen en overige activiteiten WABO

45

*

Ruimtelijke procedures

92

*

*

Juridische advisering (budget wordt overgeheveld naar het
volgend dienstjaar voor € 47 k)
Exploitatiebijdrage Haarspit

47
59
294

Nadelen
*

Kosten inzake kavelruil

-18
-18

*

Per saldo overige voor- en nadelen

-4

Totaal voordeel per saldo

272

Thema Mobiliteit en bestendigheid
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus
begr. na
wijz.

Baten

5.037

5.158

5.398

239

Lasten

12.193

10.808

10.993

-185

Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten

-7.156

-5.649

-5.595

55

Onttrekkingen aan
reserves

489

415

336

-80

Toevoegingen aan
reserves

102

0

0

0

-6.769

-5.234

-5.259

-25

(Bedragen x €
1.000)

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

€

Voordelen
*

Herinrichting centrum Denekamp (budget wordt
overgeheveld naar het volgend dienstjaar)

30
30

Nadelen
*

Bermen en sloten

-18

*

Opruiming explosieven vliegveld Twente

-43
-61

*

Per saldo overige voor- en nadelen

6

Totaal nadeel per saldo

-25

Thema Maatschappelijke voorzieningen
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus
begr. na
wijz.

691

696

788

92

5.712

6.740

6.633

107

-5.021

-6.044

-5.845

199

3.192

2.756

2.690

-66

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-1.829

-3.288

-3.155

133

(Bedragen x €
1.000)
Baten
Lasten
Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten
Onttrekkingen aan
reserves
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
Voordelen
* Huisvestingskosten onderwijs

* Binnensportaccommodaties en zwembaden (budget voor onderzoeksopdrachten wordt overgeheveld naar het volge
met dekking van reserve van € 84 k)
* Mijn Dinkelland 2030 (budget wordt overgeheveld naar het volgend dienstjaar)
* Subsidies molens

Nadelen
* Openbare bibliotheek

* Per saldo overige voor- en nadelen
Totaal voordeel per saldo
Programma Economische kracht & werk
Thema Vrijetijdseconomie
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

Baten

40

135

82

-54

Lasten

488

621

488

134

-448

-486

-406

80

Onttrekkingen
aan reserves

5

41

17

-24

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-443

-445

-388

56

(Bedragen x €
1.000)

Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten
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€

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

Voordelen
*

*

27

Uitvoering beleid recreatie en toerisme (budget wordt overgeheveld
naar het volgend dienstjaar voor een bedrag van € 15 k)

Kunstwerken op rotondes(budget wordt overgeheveld naar het
volgend dienstjaar voor een bedrag van € 34 k)

34
61

Nadelen
*
0
*

Per saldo overige voor- en nadelen

-5

Totaal voordeel per saldo

56

Thema Ondernemen en arbeidsmarkt
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

Baten

43

56

36

-19

Lasten

480

538

517

21

-437

-482

-480

2

Onttrekkingen
aan reserves

107

102

72

-30

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-331

-381

-409

-28

(Bedragen x €
1.000)

Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:
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Voordelen
*
0
Nadelen
* Bevordering handel en ambacht

-9

* Lagere huurinkomsten Avia Tankstation

-14
-23

* Per saldo overige voor- en nadelen

-5

Totaal nadeel per saldo

-28

Thema Plattelandseconomie
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

0

1.089

838

-251

156

1.245

970

275

-156

-156

-133

24

Onttrekkingen
aan reserves

0

0

0

0

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-156

-156

-133

24

(Bedragen x €
1.000)
Baten
Lasten
Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

€

Voordelen
* Uitvoering Plattelandstoerisme

25
25

Nadelen
*
0
* Per saldo overige voor- en nadelen

-1

Totaal voordeel per saldo

24

Programma Omzien naar elkaar
Thema Zelf
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

5

282

266

-16

1.070

680

679

1

-1.065

-398

-413

-15

Onttrekkingen
aan reserves

0

0

0

0

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-1.065

-398

-413

-15

(Bedragen x €
1.000)
Baten
Lasten
Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten
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€

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

Voordelen
*
0
Nadelen
* Eigen bijdrage Wmo (CAK)

-16
-16

* Per saldo overige voor- en nadelen

1

Totaal nadeel per saldo

-15

Thema Samen
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

Baten

3.299

3.613

3.845

232

Lasten

10.989

11.371

11.014

356

Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten

-7.689

-7.757

-7.170

588

Onttrekkingen
aan reserves

0

0

0

0

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-7.689

-7.757

-7.170

588

(Bedragen x €
1.000)
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

€

Voordelen
* Sportbeleid

17

* Bijstandsuitkeringen

33

* Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

108

* Sociale werkvoorziening

134

* Minimabeleid/schuldhulpverlening

74

* Heroriëntatie toegankelijke voorzieningen

74

* Beleidsadviezen/Wmo algemeen

72

* Huisvesting en begeleiding statushouders

145
657

Nadelen
* Jeugd en jongerenwerk

-22

* Wmo hulpmiddelen

-52
-74

* Per saldo overige voor- en nadelen
Totaal voordeel per saldo
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Thema Overdragen
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

170

200

189

-11

8.880

11.525

11.850

-325

-8.710

-11.325

-11.661

-335

Onttrekkingen
aan reserves

150

524

524

0

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-8.560

-10.802

-11.137

-335

(Bedragen x €
1.000)
Baten
Lasten
Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten
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€

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

Voordelen
* Wmo hulp bij het huishouden

27

* Wmo ondersteuning zelfstandig leven (OZL)

188

* Stimuleringsfonds sociaal domein (budget wordt overgeheveld naar het volgend
dienstjaar voor een bedrag van € 110 k)

110

* Wmo ondersteuning maatschappelijke deelname

59

* Jeugdgezondheidszorg uniform

17

* Voor- en vroegschoolse educatie

14
415

Nadelen
* Participatie en re-integratie

-35

* Wmo vervoer

-26

* Jeugdzorg

-712
-773

* Per saldo overige voor- en nadelen
Totaal nadeel per saldo

23
-335

Opmerking m.b.t. eigen bijdragen Wmo
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen
bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen
zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van
het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau.
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Programma Burger en bestuur
Thema Samenwerking
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

Baten

30

0

1

1

Lasten

310

384

384

-0

-280

-384

-383

1

Onttrekkingen
aan reserves

0

66

66

0

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-280

-318

-317

1

(Bedragen x €
1.000)

Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

€

Voordelen
*
0
Nadelen
*
0
* Per saldo overige voor- en nadelen

1

Totaal voordeel per saldo

1
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Thema Dienstverlening
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus begr. na
wijz.

570

590

474

-116

3.122

3.264

3.168

96

-2.551

-2.674

-2.693

-20

Onttrekkingen
aan reserves

169

0

0

0

Toevoegingen
aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde
totaal resultaat
van baten en
lasten

-2.382

-2.674

-2.693

-20

(Bedragen x €
1.000)
Baten
Lasten
Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

€

€

Voordelen
* Lagere dotatie wethouderspensioenen

76
76

Nadelen
* Kosten verkiezingen, introductie en installatie raad

-16

* Juridische controlling

-30

* Invorderingskosten

-38

* Niet opgelegde dwangsommen milieuhandhaving

-15
-99

* Per saldo overige voor- en nadelen
Totaal nadeel per saldo
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Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus
begr. na
wijz.

6.861

6.854

6.893

38

31.806

31.984

31.973

-11

1.236

1.302

1.421

119

310

310

175

-135

0

0

0

0

101

92

94

2

G. Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

H. Onvoorzien

0

0

0

0

40.314

40.542

40.556

14

A.
Onroerendezaakbelasting

47

47

53

7

B. Algemene uitkeringen

32

32

32

0

C. Dividend

11

11

10

-1

-179

-235

-57

178

949

475

407

-68

7.448

7.280

7.332

52

0

0

0

0

40

0

0

0

8.348

7.611

7.778

167

31.967

32.931

32.778

-153

-298

1.435

1.432

-3

(Bedragen x € 1.000)

BATEN
A. Lokale heffingen
B. Algemene uitkeringen
C. Dividend
D. Saldo
financieringsfunctie
E. Overige algemene
dekkingsmiddelen
F. Overhead

TOTAAL BATEN
LASTEN

D. Saldo
financieringsfunctie
E. Overige algemene
dekkingsmiddelen
F. Overhead
G. Vennootschapsbelasting
H. Onvoorzien
TOTAAL LASTEN
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
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Resultaat van baten en
lasten

31.669

34.366

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:

34.210

€

-156

€

Voordelen
*

Baten toeristenbelasting

*

Hogere dividendontvangsten

*

Belevingsonderzoeken

65
118
21
204

Nadelen
*

Eindheffing WKR

-15

*

Baten onroerendezaakbelasting

-24

*

Lage renteopbrengsten

*

Hogere doorberekening overhead bestuursondersteuning

-225
-85
-349

*

Per saldo overige voor- en nadelen

Totaal nadeel per saldo

16/05/2019
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Kosten van de overhead

(Bedragen x € 1.000)

Baten
Lasten
Kosten van de
overhead
Waarvan kosten van
overhead toe te
rekenen aan
grondexploitaties
Waarvan
dekking overhead
door toerekening aan
grondexploitaties
Gerealiseerde totaal
resultaat van baten
en lasten

Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus
begr. na
wijz.

101

92

94

2

7.448

7.280

7.332

52

-7.346

-7.188

-7.238

-50

438

503

503

0

-438

-503

-503

0

-7.346

-7.188

-7.238

-50

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Verschil
realisatie
versus
begr. na
wijz.

Jaar 2017

0

0

0

0

Jaar 2018

0

0

0

0

Totaalbedrag van heffing
voor de
vennootschapsbelasting

0

0

0

0

(Bedragen x € 1.000)
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Bijlagen bij de jaarrekening
Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de bijlagen te vinden ter ondersteuning van en verdieping op de jaarrekening. Het
gaat hierbij om:
1. Overzicht van incidentele baten en lasten
2. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
3. Single information, Single audit(SiSa)
4. Investeren Met Gemeenten (IMG) en Externe veiligheid
5. Overzicht taakvelden

Bijlage 1 Overzicht van incidentele baten en lasten
Overzicht van incidentele baten en lasten
Begrotingstechnisch is over 2018 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten
e
van € 3.210.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsplan 2018 t/m 2 programmajournaal 2018.
In werkelijkheid is er sprake van een saldo van € 2.877.000. Er is sprake van een positief saldo als
de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve
ontwikkeling.
De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:
 Grondexploitatie
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve grondbedrijf;
 Budgetoverheveling
o Budgettair neutraal door dekking uit algemene reserve;
 Projecten volkshuisvesting
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
 Majeure projecten
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve majeure projecten;
 Meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP)
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen;
 Procesgelden;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
 Deregulering bestemmingsplannen;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
 Omgevingswet;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
 Duurzaamheid en energietransitie;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
 Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
 Van uitbreiding naar inbreiding;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
 Afboeken boekwaarde Dorper Esch;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
 Realisering dorpsbieb Weerselo;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
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Lagere exploitatiebijdrage zwembad;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
Aanvullende bijdrage aan Agenda van Twente;;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve Agenda van Twente;
Resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene
middelen;
Vrijval voorziening Top Craft;
Lasten m.b.t. installatie nieuwe raad;
Baten en lasten m.b.t. opruiming explosieven vliegveld Twente;
Regionale acquisitie;
Retail voucher detailhandelsvisie;
Baten en lasten plan Kuiperberg;
Baten en lasten Natura 2000;
Aanschaf bloemenzaad ten bate van bestuivers;
Aanplant drachtbomen voor biodiversiteit;
Werkzaamheden aantrekkelijke openbare ruimte;
Oprichting volkstuinen;
Baten en lasten trambaan Oldenzaal – Denekamp;
Sanering Diepengoor;
Energieloket 2.0;
Kosten juridische zaken;
Bodemonderzoek Hopmanstraat 30 te Denekamp;
Sloop gedeelte voormalig gemeentehuis te Weerselo;
In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2018 weergegeven
(afgerond op € 1.000).
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Baten

Toevoeging
reserve

Beschikking
reserve

Saldo
incidentele
lasten en
baten

1.869

533

506

1.204

692

Werkelijk

1.921

998

71

2.204

644

Begroting

494

0

0

364

130

Werkelijk

557

99

0

304

352

Begroting

2.756

0

0

2.756

0

Werkelijk

2.690

0

0

2.690

0

Begroting

125

84

0

41

168

Werkelijk

54

37

0

17

74

Begroting

125

10

0

102

33

Werkelijk

85

0

0

72

13

Begroting

1.089

1.089

0

0

2.178

Werkelijk

838

838

0

0

1.675

Begroting

10

0

0

0

10

Werkelijk

0

0

0

0

0

Begroting

0

0

0

0

0

Werkelijk

0

90

0

0

90

Begroting

524

0

0

524

0

Werkelijk

524

0

0

524

0

Begroting

0

0

0

0

0

Programma

Begroting/
Werkelijk

Lasten

RP 11 KR KERNEN,
WONEN-VASTGOED

Begroting

RP 12 KR KERNEN,
MOBILITEIT-BEST

RP 13 KR KERNEN,
MTSCH VOORZIENI

RP 21 EC
KRACHT&WERK,
VRIJETIJDS

RP 22 EC
KRACHT&WERK,
ONDERN-ARB

RP 23 EC
KRACHT&WERK,
PLATTEL EC

RP 31 OMZIEN NAAR
ELKAAR, ZELF

RP 32 OMZIEN NAAR
ELKAAR, SAMEN

RP 33 OMZIEN NAAR
ELKAAR, OVERDR

RP 81 BURGER EN
BESTUUR, DIENSTV
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RP 83 BURGER EN
BESTUUR, SAMENW

RP 99 ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN

16/05/2019

Werkelijk

29

0

0

0

29

Begroting

66

0

0

66

0

Werkelijk

66

0

0

66

0

Begroting

2.077

642

642

2.077

0

Werkelijk

2.074

642

642

2.074

0

Begroting

9.133

2.357

1.148

7.133

3.210

Werkelijk

8.837

2.704

713

7.951

2.877
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Bijlage 2 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector
Wet Normering en bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector in werking getreden (WNT). De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de
bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen, en ook over de openbaarmaking van
deze gegevens.
De gemeentesecretaris van Dinkelland heeft binnen de gemeente Dinkelland een onbezoldigde
functie. Hij bekleedt binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een
bezoldigde functie als algemeen directeur en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in
de jaarstukken 2018 van Noaberkracht.
De griffier van de gemeente Dinkelland heeft binnen Dinkelland een bezoldigde functie.
(bedragen x € 1)
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Huitema O.J.R.J.
Griffier
01-01 31-12
1
Nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

101.566
15.272

Subtotaal

116.837

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

116.837

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2017
(bedragen x € 1)
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

16/05/2019

Huitema O.J.R.J.
Griffier
01-01 31-12
1
Nee
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Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

99.885

Beloningen betaalbaar op termijn

14.106

Subtotaal

113.990

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

Totale bezoldiging

108.124

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Grobben E.M.

Gemeentesecretaris

Foutherstel 2016 n.a.v. brief 16 oktober 2018 met kernmerk 2018-0000798309 van Ministerie
BZK.
(bedragen x € 1)

Huitema O.J.R.J.

Damer A.B.A.M.

Functiegegevens

Griffier

Secretaris

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1

1

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

92.448

0

29

0

12.655

0

105.132

0

0

0

105.132

0

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Verplichte motivering indien overschrijding
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Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

16/05/2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1

1

97.408

0

17

0

15.422

0

112.847

0
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Bijlage 3 Single information Single audit(SiSa)
Single audit Single information (SiSa)
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Bijlage 4 Investeren Met Gemeenten (IMG)
Investeren Met Gemeenten

In de verleningsbeschikking
Project afgerond / opgenomen
Beschikkings-nummer eindverantsubsidie voor dit
provincie
woording Ja-Nee project

Besteed tlv
provinciale
middelen 2018
(conform
baten/lastenstelsel)

Cumulatief
besteed tlv
provinciale
middelen 2018
(conform
baten/lastenstelsel)

Besteed t.l.v.
gemeentelijke
middelen 2018
(conform
baten/lastenstelsel)

Cumulatief
besteed tlv
gemeentelijke
middelen dec
2018 (conform
baten/lasten- Geplande
stelsel)
einddatum

Aard controle

D1

D1

R

Centrum
Weerselo

1507771: 2011/0161443
2018/0458088

Ja

€ 110.000

€0

€0

€ 110.000

€ 110.000

Herinrichting
Centrum
Weerselo

1657813: 2011/0325439
2012/0032018
2016/0033886
2018/00009021

Nee

€ 1.127.850

€ 893.760

€ 977.186

€ 1.127.850

€ 1.444.203

1-1-2020

Mobiliteit 2018

2018/0305069

Ja

€ 103.443

€ 74.040

€ 178.610

€ 74.040

€ 178.610

31-12-2018

Gedragsbeinvloe
ding projecten en
een aantal
infrastructurele
maatregelen
2017/0174471

Ja

€ 103.443

€ 64.393

€ 193.179

€ 98.394

€ 238.513

31-12-2018

16/05/2019

R

R

R

R

D1

Optionele
toelichting
op één van
de
voorgaande
kolommen
D1

1-1-2018
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Bijlage 5 Overzicht taakvelden
Overzicht taakvelden
2018
Begroting

2018
Werkelijk

2018
Saldo

0

-1

1

U

1.773

1.736

37

Totaal Bestuur

1.773

1.734

38

Totaal 0.1

1.773

1.734

38

-5.325

-6.624

1.299

981

1.047

-66

Totaal Mutaties reserves

-4.344

-5.577

1.233

Totaal 0.10

-4.344

-5.577

1.233

I

-4.590

-4.590

0

U

2.897

2.897

0

Totaal Resultaat van de rekening van baten en
lasten

-1.693

-1.693

0

Totaal 0.11

-1.693

-1.693

0

0.1
Bestuur
I

0.10
Mutaties reserves
I
U

0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
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0.2
Burgerzaken
I

-519

-468

-51

U

947

896

51

Totaal Burgerzaken

427

427

0

Totaal 0.2

427

427

0

-92

-94

2

U

7.280

7.332

-52

Totaal Overhead

7.188

7.238

-50

Totaal 0.4

7.188

7.238

-50

-1.612

-1.596

-16

-223

-47

-176

Totaal Treasury

-1.835

-1.643

-192

Totaal 0.5

-1.835

-1.643

-192

-3.794

-3.723

-71

0.4
Overhead
I

0.5
Treasury
I
U

0.61
Ozb woningen
I

16/05/2019

176
Pagina 176 van 190

U

393

391

2

Totaal ozb woningen

-3.400

-3.332

-69

Totaal 0.61

-3.400

-3.332

-69

-2.550

-2.558

8

47

53

-7

Totaal ozb niet-woningen

-2.503

-2.504

2

Totaal 0.62

-2.503

-2.504

2

-18

-16

-1

0.62
Ozb niet-woningen
I
U

0.64
Belastingen overig
I
U

0

Totaal Belastingen overig

-18

-16

-1

Totaal 0.64

-18

-16

-1

-31.984

-31.973

-11

32

32

0

-31.952

-31.941

-11

0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
I
U
Totaal Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
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Totaal 0.7

-31.952

-31.941

-11

0.8
Overige baten en lasten
I

0

U

631

592

40

Totaal Overige baten en lasten

631

592

40

Totaal 0.8

631

592

40

1.1
Crisisbeheersing en brandweer
I

0

U

1.732

1.715

17

Totaal Crisisbeheersing en brandweer

1.732

1.715

17

Totaal 1.1

1.732

1.715

17

I

-21

-119

98

U

540

694

-154

Totaal Openbare orde en veiligheid

519

575

-56

Totaal 1.2

519

575

-56

1.2
Openbare orde en veiligheid

2.1
Verkeer en vervoer

16/05/2019
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I

-296

-361

66

U

3.964

3.959

5

Totaal Verkeer en vervoer

3.668

3.598

70

Totaal 2.1

3.668

3.598

70

2.2
Parkeren
U

5

5

Totaal Parkeren

5

5

Totaal 2.2

5

5

2.4
Economische havens en waterwegen
I

-14

-6

-8

U

36

10

26

Totaal Economische havens en waterwegen

23

4

19

Totaal 2.4

23

4

19

I

-99

-44

-55

U

84

37

47

Totaal Openbaar vervoer

-15

-6

-9

Totaal 2.5

-15

-6

-9

2.5
Openbaar vervoer

16/05/2019

179
Pagina 179 van 190

3.1
Economische ontwikkeling
I

-10

0

-10

U

360

347

14

Totaal Economische ontwikkeling

350

347

4

Totaal 3.1

350

347

4

I

-1.197

-1.413

216

U

1.253

2.872

-1.619

Totaal Fysieke bedrijfsinfrastructuur

56

1.459

-1.403

Totaal 3.2

56

1.459

-1.403

I

-121

-113

-8

U

110

102

8

Totaal Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-11

-11

0

Totaal 3.3

-11

-11

0

-465

-531

66

3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4
Economische promotie
I

16/05/2019
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U

337

274

63

Totaal Economische promotie

-128

-257

129

Totaal 3.4

-128

-257

129

U

18

17

0

Totaal Openbaar basisonderwijs

18

17

0

Totaal 4.1

18

17

0

-15

15

4.1
Openbaar basisonderwijs

4.2
Onderwijshuisvesting
I
U

1.078

1.057

21

Totaal Onderwijshuisvesting

1.078

1.042

36

Totaal 4.2

1.078

1.042

36

I

-101

-97

-3

U

1.050

1.045

5

Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

949

948

2

Totaal 4.3

949

948

2

4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
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5.1
Sportbeleid en activering
I

0

0

U

146

116

29

Totaal Sportbeleid en activering

146

116

29

Totaal 5.1

146

116

29

I

-609

-716

107

U

4.078

4.025

53

Totaal Sportaccommodaties

3.469

3.309

160

Totaal 5.2

3.469

3.309

160

-8

-8

0

U

191

188

3

Totaal Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie

184

181

3

Totaal 5.3

184

181

3

-16

-16

0

5.2
Sportaccommodaties

5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
I

5.4
Musea
I

16/05/2019
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U

183

176

7

Totaal Musea

167

161

7

Totaal 5.4

167

161

7

0

0

5.5
Cultureel erfgoed
I
U

87

54

33

Totaal Cultureel erfgoed

87

54

33

Totaal 5.5

87

54

33

I

-17

16

-32

U

515

532

-17

Totaal Media

498

548

-49

Totaal 5.6

498

548

-49

I

-1.110

-859

-252

U

2.915

2.590

325

Totaal Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.805

1.731

73

Totaal 5.7

1.805

1.731

73

5.6
Media

5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
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6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
I

-39

-40

1

U

3.541

3.267

274

Totaal Samenkracht en burgerparticipatie

3.502

3.228

275

Totaal 6.1

3.502

3.228

275

6.2
Wijkteams
I

0

U

0

Totaal Wijkteams

0

Totaal 6.2

0

6.3
Inkomensregelingen
I

-3.664

-3.702

38

U

4.488

4.299

188

Totaal Inkomensregelingen

824

597

227

Totaal 6.3

824

597

227

-90

90

6.4
Begeleide participatie
I

16/05/2019
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U

2.906

2.862

45

Totaal Begeleide participatie

2.906

2.772

134

Totaal 6.4

2.906

2.772

134

6.5
Arbeidsparticipatie
I

0

U

509

547

-38

Totaal Arbeidsparticipatie

509

547

-38

Totaal 6.5

509

547

-38

I

-52

-60

8

U

846

891

-45

Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO)

794

831

-36

Totaal 6.6

794

831

-36

I

-280

-348

68

U

4.275

4.042

233

Totaal Maatwerkdienstverlening 18+

3.995

3.694

302

Totaal 6.71

3.995

3.694

302

6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71
Maatwerkdienstverlening 18+

16/05/2019

185
Pagina 185 van 190

6.72
Maatwerkdienstverlening 18I

0

U

5.063

5.537

-474

Totaal Maatwerkdienstverlening 18-

5.063

5.537

-474

Totaal 6.72

5.063

5.537

-474

6.81
Geëscaleerde zorg 18+
U

0

Totaal Geëscaleerde zorg 18+

0

Totaal 6.81

0

6.82
Geëscaleerde zorg 18U

33

248

-215

Totaal Geëscaleerde zorg 18-

33

248

-215

Totaal 6.82

33

248

-215

U

1.297

1.258

38

Totaal Volksgezondheid

1.297

1.258

38

7.1
Volksgezondheid
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Totaal 7.1

1.297

1.258

38

I

-3.034

-3.090

56

U

2.594

2.671

-77

Totaal Riolering

-440

-420

-21

Totaal 7.2

-440

-420

-21

I

-1.792

-1.820

28

U

1.546

1.577

-31

Totaal Afval

-246

-243

-3

Totaal 7.3

-246

-243

-3

I

-16

-1

-15

U

437

410

27

Totaal Milieubeheer

421

409

12

Totaal 7.4

421

409

12

7.2
Riolering

7.3
Afval

7.4
Milieubeheer

7.5
Begraafplaatsen en crematoria
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I

-5

-11

6

U

10

22

-12

Totaal Begraafplaatsen en crematoria

5

11

-6

Totaal 7.5

5

11

-6

I

-106

-130

24

U

998

925

73

Totaal Ruimtelijke ordening

892

795

98

Totaal 8.1

892

795

98

I

-5.108

-4.424

-683

U

4.617

4.139

478

Totaal Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-491

-285

-206

Totaal 8.2

-491

-285

-206

I

-992

-1.101

109

U

3.051

2.810

242

Totaal Wonen en bouwen

2.059

1.708

351

8.1
Ruimtelijke ordening

8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3
Wonen en bouwen
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Totaal 8.3

2.059

1.708

351

U

0

0

Totaal Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

Totaal 0.9

0

0

-496

496

0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)

Eindtotaal

0

Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma’s: lasten en baten zijn toegedeeld aan
taakvelden en lasten en baten zijn toegedeeld aan programma’s. Hierdoor bestaat de mogelijkheid
dat taakvelden op meerdere programma’s voor komen.
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Overige gegevens
Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de controleverklaring, het raadsvoorstel en het raadsbesluit te vinden.

Controleverklaring
Controleverklaring
De controleverklaring is afzonderlijk bijgevoegd.

Raadvoorstel en raadsbesluit
Raadsvoorstel en -besluit
Voorstel
Wij stellen u voor de jaarstukken 2018 conform vast te stellen en het positief resultaat van € 496.000
als volgt te bestemmen:
a. Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 289.000;
b. Toevoeging reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure
projecten € 34.000.
Na verwerking van bovenstaande bestemming blijft het positieve resultaat over van €
173.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel
beschikbaar algemene middelen.
Denekamp, 21 mei 2019
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
de secretaris,

de burgemeester,

Besluit
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dinkelland in zijn openbare vergadering van 25
juni 2019

de griffier,

16/05/2019

de voorzitter,
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