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VOORWOORD 
Voor u ligt de begroting 2020 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen (hierna Noaberkracht). Noaberkracht is de organisatie die werkt voor zowel de 
gemeente Dinkelland als Tubbergen. 
  
De afgelopen  jaren hebben we gezien dat samenwerken ons erg veel oplevert. We hebben 
op diverse vlakken al de vruchten van de samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland 
en Tubbergen kunnen plukken. Zo heeft Noaberkracht hard gewerkt om goed voorbereid te 
zijn op de komst van de decentralisaties in het sociale domein. Als afzonderlijke gemeenten 
hadden we dit niet gekund, maar door deze enorme uitdaging als Noaberkracht en dus 
samen op te pakken lukt het ons om alle extra taken en verantwoordelijkheden die op ons 
afkomen op te vangen. 
  
Ook werken we constant aan een verbetering van onze dienstverlening. Dit doen we door 
steeds meer te werken vanuit de vraag van onze klanten. We werken meer op afspraak en 
komen naar de burgers toe om hen beter van dienst te kunnen zijn. 
  
Noaberkracht ondersteunt Tubbergen en Dinkelland in hun streven naar een vitale en 
zelfredzame samenleving. Noaberkracht heeft een focus op resultaat (de goede dingen 
goed doen). Daarom is het belangrijk dat Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die 
snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, 
flexibele medewerkers een voorwaarde. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid 
en talentontwikkeling spelen daarbij een centrale rol. 
  
De verantwoordelijkheid van Noaberkracht is het faciliteren van twee lokale samenlevingen 
en twee autonome gemeentebesturen. Onze organisatie moet zich richten op hun wensen 
en behoeften. In onze voortdurend veranderende samenleving veranderen ook 
voortdurend de wensen en behoeften. Een continu proces van organisatieontwikkeling is 
noodzakelijk om hier goed op te kunnen inspelen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
3 

 
 

Ontwikkelingen 
De omstandigheden en omgeving waarbinnen Noaberkracht functioneert zijn aanzienlijk 
gewijzigd de laatste jaren. Deze hebben invloed gehad op de evenwichtigheid qua sturing 
en structuur van Noaberkracht. Dit komt onder meer door de decentralisatie in het sociale 
domein. Bij de start van Noaberkracht is een organisatievisie vastgesteld door het bestuur 
van Noaberkracht. In 2018 zijn de zeven organisatieprincipes (bouwstenen) van 
Noaberkracht (beschreven in de organisatievisie) onderzocht om zo samen met het 
management te zoeken naar oplossingen voor deze ontwikkelingen. Resultaat hiervan is dat 
deze ontwikkelingen een uitwerking hebben in de drie actielijnen binnen het programma 
organisatieontwikkeling van Noaberkracht. Hierbij gaat het om de volgende drie actielijnen: 

 Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel 

 Geprofessionaliseerde sturing 

 Verbeterde borging en bestendiging 
  
Na vaststelling van het adviesrappoort onderhoud Noaberkracht (april 2018) en het 
adviesrapport van BMC is een programmatische aanpak organisatieontwikkeling opgezet 
voor de komende jaren. 
  
Omdat ontwikkelingen niet stil staan is het belangrijk dat Noaberkracht niet alleen in 2018 
door het onderhoud klaar is voor het faciliteren van de nieuwe besturen van beide 
gemeenten, maar dat zij dat ook de komende jaren blijft. Er blijft sprake van een noodzaak 
tot continue organisatieontwikkeling. Er lopen op dit punt meerdere projecten en 
activiteiten. De samenhang daartussen moet verbeterd worden. Wij doen dit door de 
organisatieontwikkeling programmatisch aan te pakken. Dit betekent dat er een 
programma organisatieontwikkeling is met een doelstelling en de samenhang tussen 
verschillende projecten in dat programma inzichtelijk is. 
  
De doelstelling voor organisatieontwikkeling is als volgt vastgesteld: 
“Noaberkracht door ontwikkelen naar een wendbare toekomstbestendige organisatie die 
van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in de 
samenleving.  Een organisatie die  flexibel is ingericht en inspeelt op de bestuursstijl van 
beide gemeenten.” 
 
 
 
Drs. Ing. W. Haverkamp-Wenker                                Dhr. J. Joosten 
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1. INLEIDING 

 

Zoals in het voorwoord al is aangegeven willen we als Noaberkracht de focus op het 
resultaat (de goede dingen, goed doen) verder verbeteren. Om dit te ondersteunen hebben 
we de programmabegroting 2020 van Noaberkracht programmatisch ingericht. Met ingang 
van het jaar 2019 kennen we de volgende drie programma’s: 

 Organisatieontwikkeling 

 Goed werkgeverschap 

 Digitale ambities en informatieveiligheid 
  
In deze drie programma’s zijn de ambities en uitdagingen voor de komende jaren 
weergegeven. In alle gevallen kiezen we voor een opbouw die helder maakt “wat we willen 
bereiken (doel)”, “wat we daarvoor gaan doen” en “wat het gaat kosten”. Uiteraard passen 
we onze tussentijdse rapportages ook aan op deze gewijzigde opzet zodat goed gevolgd kan 
worden of en in hoeverre we bezig zijn met de goede dingen (komt ons doel dichterbij) en 
of we de dingen goed doen. 
  
Naast deze drie programma’s is de volgende stap het samenstellen van een basisbegroting. 
In deze basisbegroting zitten de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de reguliere, 
jaarlijks terugkerende, taken die Noaberkracht uitvoert voor de beide gemeenten. Voor wat 
betreft de basisbegroting willen we ten behoeve van de inzichtelijkheid en de 
vergelijkbaarheid gaan werken met de volgende vijf onderdelen: 

 Personeel 

 Huisvesting 

 ICT 

 Tractie 

 Goederen en diensten, overig 
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Leeswijzer 

 

De programmabegroting omvat taken en activiteiten van Noaberkracht. Het bestuur heeft 
hierbij een kaderstellende functie: ze wijst gelden toe aan programma’s en autoriseert de 
besteding van die gelden. 
  
In de inleidende hoofdstukken 1 en 2 staan de inhoud en de achtergronden van de 
programmabegroting beschreven, aangevuld met een samenvatting en het voorgelegde 
besluit ter vaststelling. Ook hoofdstuk 3 heeft een inleidend karakter: het schetst een 
strategisch beeld van Noaberkracht. 
  
De beleidsbegroting omvat programma’s met doelstellingen en resultaten, maar ook de 
verplichte paragrafen. In de programma’s (hoofdstuk 4 t/m 6) wordt ingegaan op de doelen 
vanuit de bedrijfsvoering en de manier waarop Noaberkracht deze doelen wil realiseren. Dit 
gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, volgende drie w-vragen: 

1. Wat willen we bereiken? 
2. Wat gaan we daarvoor doen? 
3. Wat mag het kosten? 

  
De eerste vraag betreft het beoogde effect, dat kan worden vertaald in één of 
meerdere doelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in 
op activiteiten in termen van de ‘output-/outcomegegevens’ die nodig zijn voor het 
bereiken van de beoogde doelstellingen. De derde vraag heeft betrekking op de baten en 
lasten die aan het programma worden toegewezen om de gewenste doelen te bereiken. 
  
De paragrafen van de programmabegroting geven een dwarsdoorsnede van verschillende 
(financiële) aspecten vanuit een bepaald perspectief. Het gaat daarbij om onderwerpen die 
van belang zijn voor het inzicht in de (financiële) positie van Noaberkracht. Dit betreft 
weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering en bedrijfsvoering.  
  
Door vaststelling van de financiële begroting autoriseert het bestuur de ambtelijke 
organisatie tot het doen van uitgaven voor realisatie van de programma’s. 
 
De laatste jaren worden de P&C documenten van zowel Noaberkracht als van Dinkelland en 
Tubbergen digitaal opgesteld. Dit wordt gedaan in Pepperflow. De digitale versie van de 
begroting 2020 Noaberkracht is te bekijken door in te loggen via de volgende link: 
https://go.pepperflow.nl/  

https://go.pepperflow.nl/
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2. VASTSTELLING 

2. Vaststelling 

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; 
  
 Gelet op: 

 de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; 

 artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet; 
  
Gezien de besluiten van de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen van 
respectievelijk 20 en 28 mei 2019. 
  
  
Besluit 
De programmabegroting 2020 en de meerjarenramingen 2021–2023 vast te stellen. Aldus 
vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 10 juni 2019. 
 
  
De secretaris,                                                                           De voorzitters, 
  
  
 
 
 
Dhr. S.J.F. Waanders                                                               Drs. Ing. W. Haverkamp-Wenker 
  
 
  
  
  
                                                                                                     Dhr. J. Joosten 
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3. NOABERKRACHT 

 

De ambtelijke organisaties van beide gemeenten zijn ondergebracht in Noaberkracht. De 
gemeenten Dinkelland en Tubbergen delen de kosten voor de bedrijfsvoering. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld kosten van het personeel en de zaken die zij nodig hebben om hun werk 
te kunnen uitvoeren (zoals huisvesting en ICT). Bij de verdeling van de kosten van 
Noaberkracht is aansluiting gezocht bij de maatstaven die bij de gemeentefondsuitkering 
voor de gemeenten worden gehanteerd. 
 

Strategie 

 

Wij zijn Noaberkracht. Een organisatie die van toegevoegde waarde wil zijn voor de 
samenlevingen van Dinkelland en Tubbergen. Deze toegevoegde waarde leveren we in de 
vorm van professionele dienstverlening en de maatschappelijke effecten die we in 
samenspraak met de samenleving realiseren. Bij alles wat we doen, hebben we een focus 
op het resultaat (“de goede dingen goed doen”). 
  
We gaan uit van kansen en uitdagingen en gaan graag de samenwerking aan met inwoners, 
ondernemers en organisatie om maatschappelijke doelen te realiseren. Wij vertrouwen in 
de kracht van de samenleving en zorgen dat  kwetsbare groepen kunnen blijven meedoen 
aan die samenleving. Onze  toegevoegde waarde  leveren we in gezamenlijkheid. Zowel 
intern, als ook extern. 
  
Om dit waar te kunnen (blijven) maken wil Noaberkracht een wendbare organisatie zijn, die 
snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving, met breed inzetbare, flexibele 
medewerkers. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling 
spelen bij dit alles een centrale rol. Om van betekenis te kunnen zijn voor de samenlevingen 
van Dinkelland en Tubbergen moeten we weten wat er leeft en speelt in die samenlevingen. 
Met deze kennis doen we vervolgens binnen de eigen Noaberkrachtorganisatie de goede 
dingen. 
  
Wij leveren diensten en dragen bij aan maatschappelijke effecten. Hier willen we ons in 
versterken. We willen meer focus hebben op resultaat (de goede dingen doen) en sneller 
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften. We doen dat vanuit de gedachte 
van een lerende organisatie en een proactieve houding. 
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Binnen het programma Organisatieontwikkeling zetten we in 2020 de beweging voort die in 
2018 is gestart. Het programma zelf is in drie woorden te vatten: gefocust, realistisch en 
haalbaar! De inspanningen die we binnen het programma verrichten dragen bij aan de 
centrale ambitie: 
  
“Noaberkracht door ontwikkelen naar een wendbare toekomstbestendige organisatie die 
van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in de 
samenleving.  Een organisatie die  flexibel is ingericht en inspeelt op de verschillende 
bestuursstijlen van beide gemeenten.” 
  
Met deze ambitie op het netvlies beogen we Noaberkracht sterker te positioneren, 
organiseren en ontwikkelen. Dit met het doel om zo optimaal mogelijk de autonome 
gemeentebesturen en de lokale samenleving van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland 
te faciliteren. Zakelijk, Betrokken en Ondernemend. Vanuit de rol van Nevenheid waar het 
kan en vanuit de rol van Overheid waar het moet.  
  
Deze ambitie is onderverdeeld in drie actielijnen. 

1. Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel 
2. Geprofessionaliseerde sturing 
3. Verbeterde borging en bestendiging 
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Overzicht baten en lasten programma's 

 

Totaal 
program
ma's 

Realisati
e 2018 

Begrotin
g 2019 

Begrotin
g 2020 

Begrotin
g 2021 

Begrotin
g 2022 

Begrotin
g 2023 

Begrotin
g 2024 

Baten 659.000 276.000 414.511 416.991 419.011 419.011 419.011 

Lasten 
-

31.919.0
00 

-
30.973.0

00 

-
32.317.4

97 

-
32.568.3

37 

32.811.6
92 

-
33.159.4

91 

-
33.496.9

67 

Saldo 
baten en 
lasten 

-
31.260.0

00 

-
30.697.0

00 

-
31.902.9

86 

-
32.151.3

46 

-
32.392.6

81 

-
32.740.4

80 

-
33.077.9

56 

  
Voor een nadere toelichting op de taken die binnen bedrijfsvoering vallen, verwijzen wij 
naar de programma's 'Personeel', 'Huisvesting', 'ICT', 'Tractie' en 'Goederen en 
diensten,overig'. 
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4. ORGANISATIEONTWIKKELING 
 
Binnen het programma Organisatieontwikkeling zetten we in 2020 de beweging voort die in 
2018 is gestart. Het programma zelf is in drie woorden te vatten: gefocust, realistisch en 
haalbaar! De inspanningen die we binnen het programma verrichten dragen bij aan de 
centrale ambitie: 
  
“Noaberkracht door ontwikkelen naar een wendbare toekomstbestendige organisatie die 
van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in de 
samenleving.  Een organisatie die  flexibel is ingericht en inspeelt op de verschillende 
bestuursstijlen van beide gemeenten.” 
  
Met deze ambitie op het netvlies beogen we Noaberkracht sterker te positioneren, 
organiseren en ontwikkelen. Dit met het doel om zo optimaal mogelijk de autonome 
gemeentebesturen en de lokale samenleving van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland te 
faciliteren. Zakelijk, Betrokken en Ondernemend. Vanuit de rol van Nevenheid waar het kan 
en vanuit de rol van Overheid waar het moet, waarbij de ontwikkelkracht van de 
samenleving zelf centraal staat. 
  
Deze ambitie is onderverdeeld in drie actielijnen. 

1. Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel 
2. Geprofessionaliseerde sturing 
3. Verbeterde borging en bestendiging 

  
Per actielijn geven wij antwoord op de vragen: 

 Wat willen we bereiken? 

 Wat gaan we daarvoor doen? 

 Wat mag het kosten? 
  
Middels de doelsturing beschouwen we elke inspanning (processen en projecten en acties)  
binnen de organisatieontwikkeling vooraf op doelmatigheid, samenhang met andere 
initiatieven en maken we een continu een afweging in prioritering van deze inspanningen. 
Dit leidt tot een concrete opdracht per inspanning volgens de afgesproken principes van 
projectmatig creëren. De inspanningen in 2019 zijn grotendeels randvoorwaardelijk voor de 
inspanningen in 2020. De resultaten in 2019 hebben dan ook invloed op de wijze waarop we 
invulling gaan geven aan de inspanningen in 2020. 
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In 2020 is er voor het Programma Organisatieontwikkeling een budget beschikbaar van in 
totaal €162.000. Er is voor gekozen om dit budget onder te verdelen in vier categorieën. De 
kosten die gemaakt worden voor organisatieontwikkeling zullen gekoppeld worden aan één 
van deze vier categorieën. 
  

1. Opleidingskosten in het kader van organisatieontwikkeling €80.000 

2. Inhuur van externe expertise in het kader van organisatieontwikkeling €50.000 

3. Communicatiemiddelen in het kader van organisatieontwikkeling €20.000 

4. Huur externe locaties, facilitaire middelen en teamontwikkeling in het kader 
van organisatieontwikkeling 

€12.000 

Totaal €162.000 

 
 

4.1 Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel 
 
Wat willen we bereiken? 
De organisatieontwikkeling en de ambities vanuit het coalitieprogramma Dinkelland en het 
maatschappelijk akkoord Tubbergen kunnen niet los van elkaar worden gezien. De 
ontwikkeling van bewuste rolneming, houding en gedrag van zowel ambtelijke organisatie, 
colleges, raden, bestuur en management, passende bij de ambitie is noodzakelijk om het 
bestuurlijk-ambtelijke samenspel te professionaliseren en te laten aansluiten bij de 
ontwikkelkracht en dynamiek in de samenleving. Daarbij speelt de behoefte om bij 
verschillende in bestuurlijke wensen over de aanpak binnen Tubbergen en Dinkelland 
ambtelijk flexibel te zijn en beide besturen te bedienen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Driehoek Bestuur-Directie en Organisatie 
We geven verder invulling aan het samenspel in de driehoek Bestuur-Directie en Organisatie. 
Met het programmatisch werken aan organisatie ontwikkeling zorgen we voor proactieve 
afstemming met het bestuur over de aansluiting van de bedrijfsvoering en 
organisatieontwikkelingen op de dynamiek in de samenleving. Het hernieuwde perspectief 
op Noaberkracht is richtinggevend. 
  
Wat mag het kosten? 
Het uitvoeren van deze actie kost veelal capaciteit. Deze capaciteit is intern beschikbaar. 
Daarnaast zullen er kosten gemaakt worden voor de huur van externe locaties en 
faciliteiten. Naar verwachting zal er in 2020 6 keer uitgeweken worden naar een externe 
locatie. De kosten hiervoor passen binnen het budget van €12.000 voor huur externe 
locaties. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
Strategisch verbinder 
Met de inzet van de Strategisch verbinder doen we recht aan de wens om te differentiëren 
waar daar behoefte aan is. Maar wel vanuit de verbinding en de kracht van het samen doen. 
  
Wat mag het kosten? 
De kosten van €77.000 per jaar zijn structureel meegenomen in de begroting. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Hernieuwd perspectief Noaberkracht 
 We houden focus als Noaberkracht doordat we investeren in het doorleven van het 
hernieuwde perspectief op Noaberkracht, dat in 2019 is vastgelegd in een 
uitgangspuntennotitie. 
  
Wat mag het kosten? 
Het uitvoeren van deze actie kost veelal capaciteit. Deze capaciteit is intern beschikbaar. 
Daarnaast zullen er kosten gemaakt worden voor de huur van externe locaties en 
faciliteiten.  De kosten hiervoor passen binnen het budget van €12.000 voor huur externe 
locaties. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Houding, gedrag en rolneming 
Voor een succesvol Bestuurlijk Ambtelijk samenspel is houding, gedrag en rolneming van de 
gemeentebesturen en gemeenteraad belangrijk. De focus op het uitvoeren van een 
bestuursstijl die past bij de uitgangspunten die we hebben vastgelegd in het hernieuwd 
perspectief en vanuit de bestuurlijke vernieuwing. We blijven daarbij actief investeren in 
bewuste rolneming van raadsleden en bestuurders. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van interne capaciteit. Wij voorzien dat we 
incidenteel ook externe sprekers en expertise nodig zijn. De kosten voor deze externe 
sprekers en externe expertise worden gedekt uit het budget voor inhuur externe expertise 
ten behoeve van de organisatieontwikkeling. De kosten passen binnen dit totale budget ter 
hoogte van €50.000. 
 

4.2 Geprofessionaliseerde sturing  
 
Wat willen we bereiken? 
We willen een vergroting van zakelijke professionaliteit. Resultaatgericht en sturend, nog 
scherper afspraken maken en nakomen. Deze ontwikkeling vraagt om het creëren van een 
coachende , lerende en faciliterende werkomgeving in alle lagen in de organisatie. 
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Het moet vanzelfsprekender zijn om elkaar aan te spreken en verantwoording af te leggen 
over hetgeen we doen en waarom we het doen. Om uit te kunnen evalueren en leren. Op 
individueel niveau, op team niveau en op DT/MT niveau. Structuur in gesprekken en heldere 
afspraken over (reflecteren op)  onder andere doelen, knelpunten en verbeterpunten zijn 
hiervoor randvoorwaardelijk. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Management Development 
We blijven investeren in het faciliteren van de directie en teamcoaches om invulling te geven 
aan hun rol, taken en verantwoordelijkheden op teamniveau en management niveau. De 
invulling wordt bepaald door reflectie van directie en teamcoaches op de eigen 
ontwikkelwens hierin. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van intern beschikbare capaciteit. Daarnaast verwachten 
wij kosten voor het huren van externe locaties en faciliteiten. Deze kosten passen binnen het 
totale budget voor huur externe locaties van €12.000. 
  
Voor Management Development zullen er incidenteel externe trainingen worden gegeven 
en ook zullen er kosten gemaakt worden voor opleidingen. De dekking voor deze kosten zit 
in de budgetten voor opleidingskosten in het kader van organisatieontwikkeling en inhuur 
van externe expertise. De kosten passen binnen de totale budgetten van €80.000 en 
€50.000. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
A3 jaarplannen 
De invoering van A3 jaarplannen per organisatieonderdeel ter ondersteuning van de 
managementgesprekken. In 2019 is hiervoor de eerste aanzet gegeven. Sturing wordt verder 
geprofessionaliseerd en de systematiek wordt geborgd. 
  
Wat mag het kosten? 
Voor het invoeren van de A3 jaarplannen is capaciteit nodig. Deze capaciteit wordt intern 
gevonden.  

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Procesgericht werken 
De inbedding van het procesgericht werken en uitvoering van proceseigenaarschap, 
zaakgericht en  integraal. Door te sturen en evalueren op in 2019 afgesproken kaders over 
de werkwijze van procesgericht werken en de invulling van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van het procesgericht werken. 
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Wat mag het kosten? 
De benodigde capaciteit is intern beschikbaar. Daarnaast zullen er incidenteel kosten 
gemaakt worden voor externe trainingen en opleidingen. De dekking voor deze kosten 
wordt gevonden in de geoormerkte budgetten voor opleidingskosten in het kader van 
organisatieontwikkeling en inhuur van externe expertise. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
P&C cyclus 
Sturen op en evalueren van eigenaarschap en rolverdeling in het P&C proces. Tevens zorgen 
we voor het terugbrengen van de omvang en detaillering van de P&C-documenten. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van intern beschikbare capaciteit. 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Noaberkracht werken 
Het werken bij Noaberkracht gaan we verder bestendigen in de organisatie volgens de 
principes van het nieuwe werken (tijd en plaats onafhankelijk). Op dit moment zijn nog niet 
alle medewerkers toegerust op plaats- en tijdonafhankelijk werken ten behoeve van onze 
samenleving. 
  
Wat mag het kosten? 
De kosten van de mogelijke verdere uitrol van het Noaberkracht werken verwachten we op 
te kunnen vangen binnen de bestaande budgetten in begroting van Noaberkracht. 
 

4.3 Verbeterde borging en bestendiging 
 
Wat willen we bereiken? 
Het is van belang dat medewerkers op een passende manier invulling geven aan taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Binnen de organisatie is duidelijk wie waarvoor 
verantwoordelijk is en wie waaraan uitvoering geeft, daar wordt vervolgens ook naar 
gehandeld en op gestuurd. We maken keuzes en houden focus op inspanningen. Hierdoor 
verkrijgen we meer grip en kunnen we effectiever werken.  
  
De ontwikkeling en inzet van competenties van medewerkers op een passende plek vinden 
we als organisatie belangrijk. Dit gebeurt weloverwogen. We maken een match tussen de 
ambities en behoefte die in de samenleving ontstaan, het beroep dat onder meer vanuit 
wettelijk oogpunt op ons wordt gedaan en de sturing op ontwikkeling van medewerkers. 
Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet; wat vraagt dit van onze medewerkers en hoe 
kunnen we dit organiseren. Daarbij is het van belang dat we kritisch kijken of we de juiste 
kennis en competenties voldoende in huis hebben en hoe we deze indien nodig kunnen 
vergoten. 
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Tot slot is bewustwording van alle medewerkers over hun eigen aandeel in het totaalplaatje 
en een meer integrale denk en werkwijze; wat draagt mijn inzet bij binnen Noaberkracht en 
aan de samenleving? hoe kan ik dit optimaliseren? Wat heb ik daarvoor nodig van mijn 
teamcoach, mijn collega’s en mijn samenwerkingspartners? 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Vertalen hernieuwd perspectief Noaberkracht in houding en gedrag 
We vertalen het hernieuwd perspectief op Noaberkracht in houding en gedrag. We 
investeren in opleiding, training en coaching ten behoeve bewuste rolneming. Als voorbeeld: 
wanneer acteren wij als Overheid en wanneer als Nevenheid. En wat betekent dit concreet 
in de werkwijze, houding en gedrag? 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor zal vooral externe expertise ingehuurd moeten worden. De kosten hiervoor passen 
binnen het totale budget voor externe expertise van €50.000. Daarnaast voorzien wij dat er 
met regelmaat externe trainingen worden gegeven en opleidingskosten worden gemaakt. 
De dekking voor deze kosten wordt gevonden in het geoormerkte budget voor 
opleidingskosten in het kader van organisatieontwikkelingen. De kosten passen binnen het 
totale budget van €80.000.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Werken in participatieprocessen 
De participatieprocessen vereisen een aanpassing van onze interne organisatie. Deze krijgen 
positie in de organisatieontwikkeling. 
  
Wat mag het kosten? 
De benodigde capaciteit wordt intern gevonden. Wij voorzien dat er incidenteel externe 
trainingen worden gegeven en opleidingskosten worden gemaakt. De dekking vinden wij in 
de beschikbare budgetten van de ambities rondom participatieprocessen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Monitoren 
Monitoren op de meerwaarde van de ingezette instrumenten (dialoogtafels, 
waardebepaling, ambitiefinanciering, management informatie) en op basis van de conclusies 
bijsturen en door ontwikkelen. 
  
Wat mag het kosten? 
De inspanning zal vooral worden geleverd door de inzet van interne capaciteit. Wij voorzien 
dat er applicaties nodig zijn voor de monitoring en het ontsluiten van sturingsinformatie. 
Ontwikkelingskosten van de huidige applicaties wordt gedekt uit ICT middelen. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
16 

 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Huisvesting 
Huisvesting Noaberkracht aanpassen in Dinkelland en Tubbergen, waardoor de huisvesting 
optimaal ondersteunend is aan de manier van werken bij Noaberkracht en de verbinding 
met de samenlevingen in Dinkelland en Tubbergen. Dit is een project dat  binnen de 
basisbegroting onder het onderdeel huisvesting valt. 
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5. GOED WERKGEVERSCHAP 
 
Ook in 2020 ondersteunt Noaberkracht de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in hun 
streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Noaberkracht heeft een focus de goede 
dingen goed doen. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een steeds 
belangrijker aspect. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling 
spelen daarbij een centrale rol. Dit vraagt best wel wat van onze medewerkers en daar hoort 
ook goed werkgeverschap bij. Een goede relatie is de basis tussen werknemer en werkgever 
die bijdraagt aan de resultaten die men samen behaalt. 
 
 
Wat willen we bereiken? 
5.1 Goed werkgeverschap 
Vertrouwen is de basis voor deze relatie tussen de medewerker en Noaberkracht. Er moet 
ruimte zijn om te leren, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de prestaties. 
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn hierbij voorwaarden, om zo als organisatie 
wendbaar te kunnen zijn. Dit betekent dat men loyaal is aan elkaar, aan de organisatie en 
aan de samenleving. Dit wordt met trots en respect naar elkaar uitgedragen. 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Arbo 
De wereld verandert, werk verandert en mensen veranderen ook. Het is van belang dat je 
gezond, vitaal en prettig blijft (samen) werken in deze veranderende tijden. Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen heeft duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staan. Het 'eigen 
regie' model (vanaf 1 april 2015 ingezet) is één van de instrumenten die hiervoor ingezet 
wordt. De komende jaren wil Noaberkracht verder groeien in het 'eigen regie' model waarin 
meer ingezet wordt op aanwezigheid, duurzame inzetbaarheid en gezond werken. Het 'eigen 
regie' model kan helpen om iedereen bewust te laten worden van zijn eigen 
rol/verantwoordelijkheid in vitaliteit. Daarom spreken we niet langer meer van 
verzuimbeleid maar van integraal gezondheids-management. Integraal 
gezondheidsmanagement is gericht op een gezonde bedrijfsvoering en omvat alle 
maatregelen waardoor werknemers hun werkzaamheden vitaal en met plezier kunnen 
uitvoeren. De organisatie biedt daarvoor de randvoorwaarden, maar het is een 
verantwoordelijkheid van het management en medewerker om ermee aan de slag te gaan. 
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In 2017 is er een Arbo-meerjarenplan vastgesteld i.o.m. de Ondernemingsraad. Het Arbo-
meerjarenplan 2018-2020 is een weergave van samenhangende intenties op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en is een basisdocument. Het Arbo-meerjarenplan is informatief, 
evaluerend, actief en planmatig. Het Arbo-meerjarenplan is naar aanleiding van de 
vernieuwde Arbowet, de resultaten uit het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) van 2017, 
de resultaten vanuit de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) die heeft plaatsgevonden in 
2017 en de adviezen van de bedrijfsarts naar aanleiding van de PMO en de 
verzuimrapportage opgesteld. Jaarlijks wordt een activiteitenplan onttrokken aan het Arbo-
meerjarenplan 2018-2020. In dat plan is opgenomen welke onderdelen van het beleidsplan 
in het betreffende planjaar worden uitgewerkt en uitgevoerd.  Voor 2020 zal ook een 
activiteitenplan worden gemaakt naar aanleiding van het Arbo-meerjarenplan 2018-2020 en 
de resultaten van 2019. 
  
Wat mag het kosten? 
De kosten worden gedekt uit de reguliere Arbo-budgetten. Het budget bedraagt voor 2020 
€58.000. 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Doelgroepenbeleid 
Als werkgever heeft Noaberkracht een actieve rol als gevolg van de Participatiewet. Kabinet 
en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen 
voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten daarom tot 2026 in totaal 
100.000 nieuwe banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid 
doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. 
Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 
werkuren waar zij loon over betalen) een bepaald percentage mensen met een ziekte of 
handicap in dienst nemen. Voor Noaberkracht gaat het hierbij om 10 mensen. Dit is het 
quotum arbeidsbeperkten en geldt dus ook voor Noaberkracht. 
  
In 2019 is de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) certificering behaald. Op basis 
hiervan zal in 2020 de begeleiding van Noaberkracht bij het inzetten van doelgroepers 
verder uitgebouwd worden. Er wordt verder onderzocht welke mogelijkheden er binnen 
onze organisatie zijn voor mensen uit de doelgroep. 
  
Wat mag het kosten? 
De personele inzet is met ingang van het jaar 2018 opgenomen in de begroting van 
Noaberkracht.  
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Wat gaan we daarvoor doen? 
Generatiepact 
In 2017 is na afstemming met de Ondernemingsraad een Generatiepact in werking getreden 
welke een werking heeft tot 2021. Doelstellingen van dit generatiepact zijn: 
  

 Creëren van banen voor jongeren, de doorstroom bevorderen. 

 Door ontwikkelen van onze organisatie 

 Vitaal doorwerken van ouderen medewerkers 
  
Medewerkers met een leeftijd vanaf 57 jaar kunnen deelnemen aan dit generatiepact. Er zijn 
twee varianten: 80% werken voor 90% salaris met 100% pensioenopbouw, of 60% werken, 
voor 85% salaris en 100% pensioenopbouw. Voor de lagere loonschalen ligt het 
salarispercentage iets hoger. Deelnemen betekent wel dat men eerder met keuzepensioen 
gaat. Men kan tot maximaal 60% van de tijd tot aan de AOW gerechtigde leeftijd deelnemen. 
  
In 2020 bestaat voor medewerkers nog de mogelijkheid deel te nemen aan dit 
generatiepact. 
  
Wat mag het kosten? 
De vrijkomende gelden als gevolg van deelname aan het generatiepact worden toegevoegd 
aan flexibele schil. Omdat we de eerste jaren als gevolg van het generatiepact worden 
geconfronteerd met extra personeelskosten door wegvallende capaciteit is in 2017 besloten 
om 4 jaar lang een bedrag van € 125.000 aan de flexibele schil toe te voegen Op termijn 
wordt hierop inverdiend door voortijdig vertrek van de deelnemers en lagere 
personeelslasten van nieuwe medewerkers. 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Integriteit 
De moderne samenleving is veeleisend en mondig. Ze bestookt de overheid met allerlei 
wensen en eisen en stelt de overheid verantwoordelijk voor het oplossen van allerlei 
maatschappelijke problemen en het realiseren van een heleboel maatschappelijke waarden 
(mobiliteit, leefomgeving, werk, inkomen, veiligheid). Ze verwacht kwaliteit van beleid, wil 
betrokken worden bij de totstandkoming ervan en gaat daarbij uit van een dienstverlenende 
houding. Tegelijkertijd wil de samenleving minder afhankelijk zijn van de overheid en 
accepteert niet zo maar belemmeringen die de overheid hem oplegt. Om hieraan te voldoen 
- uitgaand van hoge zelfredzaamheid van burgers en rekening houdend met onze omgeving 
en wat daarbinnen haalbaar is-  heeft Noaberkracht een organisatievisie opgesteld die 
gebaseerd is op een drietal kernwaarden: ‘ondernemend’, ‘zakelijk’ en ‘betrokken’. Deze 
kernwaarden geven aan waar onze gemeentebesturen op kunnen bouwen, waar de 
samenleving vanuit mag gaan en waar we elkaar binnen de ambtelijke organisatie op aan 
kunnen spreken. De kernwaarden vormen daarmee de identiteit van onze ambtelijke 
organisatie.  
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De kernwaarden zijn een leidraad voor ons dagelijks handelen. Hier hoort het begrip 
integriteit ook bij. 
  
Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook kan 
integriteit het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken. Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen moet dus prioriteit geven aan integriteit, temeer omdat zij werkt met 
publieke middelen en op veel terreinen een monopolie positie heeft. 
  
Noaberkracht is een betrouwbare en transparante organisatie. Medewerkers, 
leidinggevenden en bestuurders zijn eerlijk en respectvol. Door het vastleggen van haar 
uitgangspunten met betrekking tot integriteit en hier voortdurend aandacht aan besteed, 
laat Noaberkracht zien dat ze transparant is, dat ze kwaliteit biedt en dat ze verantwoording 
aflegt aan de omgeving waarin Noaberkracht opereert. 
  
Wat mag het kosten? 
Dit wordt opgevangen met de reguliere capaciteit. 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vastgesteld. Deze treedt naar 
verwachting in werking per 1 januari 2020. De belangrijkste veranderingen zijn: 
  

1. De eenzijdige aanstelling wordt een arbeidsovereenkomst; 
2. Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door collectieve 

arbeidsovereenkomsten (cao’s). 
3. Geschillen tussen werkgever en medewerker worden door de civiele rechter 

behandeld en niet meer door de bezwaren commissie ambtenarenzaken en de 
bestuursrechter 

4. Voor ontslag door de werkgever is eerst toestemming vereist van het UWV of de 
kantonrechter (de preventieve ontslagtoets). 

5. De rol van georganiseerd overleg komt te vervallen. 
  
In overleg met de Ondernemingsraad wordt de  lokale regelgeving aangepast op de nieuwe 
cao en getoetst aan de regelgeving in het burgerlijk wetboek. Daarnaast vindt met 
ondernemingsraad overleg plaats over een nieuw overlegmodel met de werkgever. 
  
Wat mag het kosten? 
Bij ontslagen door de werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. 
Beoogd wordt dat dit budgettair neutraal verloopt door gelijktijdige verlaging van de 
bovenwettelijke uitkeringsrechten van de werknemer. Een en ander is afhankelijk van de 
medio 2019 daadwerkelijk geïmplementeerde CAO-bepalingen. 
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6. DIGITALE AMBITIES EN INFORMATIEVEILIGHEID 

 

Met onze informatievoorziening faciliteren we klantgerichte dienstverlening en een 
efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Daarnaast helpen we de organisatie te 
transformeren naar de omgevingsgerichte, horizontale en procesgerichte organisatie 
die continu van waarde is voor haar omgeving. Door een flexibele inrichting kunnen we snel 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en ons aanpassen aan de steeds veranderende eisen die 
de samenleving aan ons stelt. 
  
We doen dit door samenhang aan te brengen in onze processen, gegevens, applicaties en 
techniek en door in te zetten op vergaande digitalisering met een zaak- en 
procesgerichte werkwijze. Hierbij richten we de informatievoorziening zodanig in dat we 
plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken.  
  
Door de toenemende digitalisering wordt informatieveiligheid en privacy een steeds 
belangrijker thema binnen de overheid en dus ook binnen Noaberkracht. Vanuit de VNG is 
daarom een strategische en tactische Baseline informatiebeveiliging opgesteld die door 
Noaberkracht is uitgewerkt en vastgesteld. De uitwerking en implementatie van deze 
Baseline wordt in de komende jaren gerealiseerd. Enerzijds gaat het hier om het werken 
aan de vergroting van bewustwording van medewerkers (denk bijvoorbeeld aan de 
gevolgen van de Algemeen Verordening Gegevensbescherming) en anderzijds het nemen 
van organisatorische maatregelen. 
 

6.1 Digitaliseren 

Wat willen we bereiken? 

We richten onze informatievoorziening zodanig in dat inwoners en ondernemers zaken 
kunnen doen met de gemeenten waar, wanneer en hoe ze dat willen. Digitaal waar het kan 
en persoonlijk waar gewenst. Als organisatie zetten we hiervoor 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. Zowel inwoners als ondernemers krijgen nog meer mogelijkheden om 
diensten en producten digitaal aan te vragen en te volgen via een zogenaamd E-loket (PIP: 
Persoonlijke Internet Pagina). 
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Ook op het vlak van onze archieven zijn er belangrijke stappen te zetten. We werken al een 
tijd digitaal en veel van onze dossiers zijn digitaal opgebouwd. Deze digitale dossiers willen 
we overhevelen naar een  E-depot. Dit doen we zodat  we enerzijds de digitale 
duurzaamheid beter kunnen borgen en anderzijds we minder vaak onze dossiers hoeven 
over te zetten op de momenten dat we nieuwe software aanbesteden. Een E-depot is meer 
dan een zoveelste applicatie om digitale informatie te beheren. Het is het geheel van 
organisatie beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, 
databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren 
digitale archiefbescheiden mogelijk maakt. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Digitalisering dossiers 
Dagelijks worden de papieren bouwdossiers opgevraagd bij het team Informatiebeheer 
voor zaken als Rood voor Rood, Schuur voor Schuur en WOZ beheer. Het is voor 
medewerkers van belang snel over de juiste informatie van een bepaald perceel/object te 
beschikken.  Om hierin te kunnen voorzien is het van belang de fysieke bouwdossiers te 
digitaliseren. Tevens gaan wij als organisatie steeds meer samenwerkingen aan zoals met 
de Omgevingsdienst Twente en komen er ontwikkelingen zoals de Omgevingswet op ons af. 
Hier moeten wij op anticiperen, door onze informatie digitaal beschikbaar te maken. 
  
E-Depot 
In 2019 hebben wij  onderzoek verricht bij welk E-depot onze organisatie gaat aansluiten en 
voorbereidingen hiervoor getroffen. In 2020 gaan wij op procesniveau ons lang te bewaren 
archief overbrengen naar dit E-depot. 
  
Wat mag het kosten 
Voor het digitaliseren van de bouwdossiers (de eerste fase) is in de bestaande begroting 
een bedrag geraamd van €307.000. 

Met het scannen, digitaal duurzaam ontsluiten en archiveren van de bouwdossiers (de 
tweede fase)  in een E-Depot is een bedrag van €250.000 gemoeid. Wij vragen u deze 
gelden uit de reserve bedrijfsvoering beschikbaar te stellen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Doorontwikkeling E-dienstverlening 
Meer mogelijkheden bieden aan inwoners en ondernemers om diensten en producten 
digitaal aan te vragen en te volgen zoals bijvoorbeeld het aanvragen van uittreksels, 
subsidie of vergunningen. 
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Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Implementatie Omgevingswet 
De omgevingswet die in 2021 van kracht wordt, vraagt het nodige op het gebied van 
informatievoorziening. Om aan te kunnen sluiten op het Digitale stelsel Omgevingswet 
(DSO) is nieuwe software noodzakelijk voor zowel Vergunningverleningen en handhaving 
als voor het opstellen en beheren van een omgevingsplan. Deze software wordt in 2020 
geïmplementeerd, waarbij ook de werkprocessen moeten worden aangepast. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor is in 2019 een krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van €60.000. 
 

6.2 Doorontwikkeling ICT 

Wat willen we bereiken? 

Doorontwikkeling 
De doorontwikkeling van  het  ICT netwerk dat binnen Noaberkracht wordt gebruikt staat 
niet stil.  Door de strenger wordende  regels rond informatiebeveiliging en privacy, de wens 
vanuit de bedrijfsprocessen om gegevens adequaat en efficiënt  te kunnen ontsluiten,  is 
het noodzakelijk hierin te blijven investeren. 
  
Bij de doorontwikkeling is ook belangrijk dat de o.a flexibiliteit, veiligheid, uitwisselbaarheid 
met andere gemeenten, instanties en leveranciers gewaarborgd blijft. Daarom is het 
noodzakelijk om  met software te werken die de juiste updates qua veiligheid en 
ondersteuning van de leveranciers krijgen. 
  
Ook door de steeds wijzigende dreigingen van buitenaf blijven we alert op ontwikkelingen 
en proberen we in een vroeg stadium  hierop te anticiperen en de ICT omgeving up to date 
te houden. 
  
Bij doorontwikkeling komen de volgende onderdelen aanbod: 

 Het up to date houden  van de faciliteiten voor het plaats- en tijdonafhankelijk 
werken. 

 Implementatie en doorontwikkeling management systeem voor mobiele apparaten 

 Verdergaande beveiliging ICT netwerk 

 Uitwijk 

 Doorontwikkeling MS Office 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Het up to date houden van faciliteiten voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken 
Er heeft een doorontwikkeling plaats gevonden van in de backoffice staande hard- en 
software, die het plaats en tijdsonafhankelijk werken mogelijk maken. In 2020 moeten wij 
er voor zorgen dat deze ontwikkeling up to date blijft zodat o.a de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid gewaarborgd blijft. Het nieuwe werken stelt meer eisen en dus verbetering 
van beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Implementatie en doorontwikkeling management systeem voor mobiele apparaten 
Om beveiligingslekken rond  mobiele apparaten (smartphones, tablets, laptops etc.) te 
voorkomen,  is er een systeem ingericht. Via dit systeem kan adequaat en op afstand 
worden ingegrepen en bestaat er de mogelijkheid tot het nemen van passende 
maatregelen zodra er zich een beveiligingsincident voordoet (verlies, diefstal etc.) Men kan 
ook via dit systeem gebruik maken van faciliteiten van het Noaberkracht netwerk zoals de 
bijvoorbeeld een veilige internet ontsluiting voor het zaaksysteem. Er vindt  een 
doorontwikkeling plaats op dit systeem.  Dit betekent dat er een scheiding  gemaakt kan 
worden tussen privé  en werk. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor is in de bestaande begroting structureel nog een  bedrag beschikbaar van €24.900  
(Mobiel Device Management). 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Verdergaande beveiliging ICT netwerk 
De beveiliging van het huidige ICT-netwerk  wordt op een hoog niveau gehouden en op 
enkele punten doorontwikkeld  zoals het  vervangen van de Firewall en de nieuwe Wifi 
omgeving . Tevens gaat Noaberkracht gebruik maken van een beveiligde Wifi ontsluiting  
die door 14 Twentse gemeenten regionaal wordt ingezet (Govroam).  De bedoeling is dat 
alle 14 gemeenten in 2020 gebruik kunnen maken van  deze faciliteit. De dienst Govroam 
maakt het mogelijk veilig in te loggen op een bestaand wifi-netwerk bij alle aangesloten 
gemeenten en andere publieke organisaties. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Uitwijk 
Op het gebied van informatiebeveiliging worden de eisen verder aangescherpt vanuit 
de BIO, ofwel de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Bij de jaarlijkse uitwijk testen we 
of de systemen bij een calamiteit kunnen blijven functioneren vanuit een andere locatie. In 
het kader van de BIO betekent dit dat we extra maatregelen moeten nemen. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Doorontwikkeling MS Office  
In 2019 heeft een upgrade plaatsgevonden van Office 2010 naar Office 2016. In 2020 
onderzoeken we de mogelijke uitbreidingen die MS Office 365 biedt. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
 

6.3 Volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid en 
privacy van de organisatie vergroten 

Wat willen we bereiken? 

Het vergroten van de volwassenheid van de organisatie op het gebied van 
informatieveiligheid en privacy 
Informatieveiligheid is een belangrijk onderwerp omdat het de beveiliging van door wetten 
en normen beschermde informatie regelt. De ontwikkelingen rond informatieveiligheid, 
zowel binnen als buiten de organisatie, gaan dusdanig snel dat de behoefte aan borging van 
de planvorming toeneemt. In 2019 is op het gebied van informatieveiligheid en privacy een 
solide basis gelegd waarop in 2020 verder kan worden gebouwd om de organisatie naar een 
hoger volwassenheidsniveau op het gebied informatieveiligheid en privacy te brengen. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Audit 
Het voldoen aan wet- en regelgeving vraagt ieder jaar inzet om zichtbaar aan normen van 
toezichthouders te voldoen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat aan de jaarlijkse Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit (ENSIA) cyclus moet worden voldaan in het kader van 
informatieveiligheid. Ook moeten gemeenten voldoen aan de nieuwe Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO), welke het geldende normenkader uit 2019 vervangt. 
Het is ook te verwachten dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger gaat controleren op 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de gemeenten ook de 
werking van geselecteerde maatregelen moeten kunnen overleggen. Daarom worden in 
2020 beide normenkaders door een onafhankelijke partij getoetst. 
  
Wat mag het kosten? 
Voor de reguliere audits is structureel budget beschikbaar. Incidenteel wordt budget 
beschikbaar gesteld voor een onafhankelijke toets van informatieveiligheid en privacy 
normen. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Governance 
Zowel de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) stellen eisen aan het op te stellen beleid. Gezien de 
beleidscyclus en ontwikkelingen die in 2019 hebben gespeeld worden het 
informatieveiligheids- en privacybeleid geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Hiervoor 
wordt advies ingewonnen bij bestaande partners, en worden resultaten uit audit- en 
risicorapportages meegenomen. Indien nodig worden ook onderliggende processen 
beoordeeld en herzien. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt structureel gebruik gemaakt van de bestaande capaciteit. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Risicomanagement 
In 2019 zijn met bekende normenkaders inzichtelijk gemaakt in hoeverre wordt voldaan aan 
de wet. Een groter focus op ‘control’ betekent automatisch dat risicomanagement een 
grote rol dient te spelen in de PDCA cyclus op het gebied van  privacy en 
informatieveiligheid. In de normenkaders wordt expliciet verwezen naar het vermogen van 
een organisatie om risico’s juist in te schatten en te benoemen.  Teamcoaches worden 
ondersteund in het inschatten van risico’s die door het organisatieonderdeel worden 
gelopen. In de P&C cyclus van de gemeente worden risico’s duidelijk benoemd, en Privacy 
Impact Assessments (PIA’s) zijn geïntegreerd in dagelijkse processen. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt structureel gebruik gemaakt van de bestaande capaciteit. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Bewustwording en Opleiding 
Mensen blijven een risico voor de veiligheid van gegevens. Het is gebleken dat  het 
bevorderen van bewust veilig werken met overheidsinformatie een doorlopend 
aandachtspunt is. De bandbreedte van het onderwerp is breed. Van alertheid wat betreft 
het risico van malware, tot vraagstukken die spelen binnen de casuïstiek van het sociaal 
domein.  Daarom zal regelmatig aandacht worden geschonken aan het vergoten van 
bewustzijn onder medewerkers en bestuurders. Ook worden er middelen beschikbaar 
gesteld om samen met de gemeenten uit de regio op het gebied van bewustwording en 
opleiding samen te werken. 
  
Wat mag het kosten? 
Voor structurele activiteiten wordt gebruik gemaakt van het opleidingsbudget van 
Noaberkracht. Hiervoor wordt structureel gebruik gemaakt van de bestaande capaciteit. 
Incidenteel budget wordt beschikbaar gesteld voor eenmalige activiteiten en samenwerking 
in de regio. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Compliance 
Compliant zijn op het gebied van informatieveiligheid en privacy is een continu proces. 
Echter worden normenkaders steeds aangescherpt op basis van nieuwe inzichten.  In 2020 
moeten de gemeenten zichtbaar voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 
(BIO). Daarnaast is in 2019 gestart met de implementatie van het Privacy Control 
Framework van NOREA   (beroepsorganisatie voor IT auditors) om beter invulling te kunnen 
geven aan de AVG.  Beide normenkaders schrijven voor om in nieuwe programma’s, 
projecten, processen en diensten voldoende aandacht te hebben voor informatieveiligheid 
en privacy. Dit betekent dat de organisatie sterker moet worden in het signaleren en 
voorkomen van incidenten. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt structureel gebruik gemaakt van de bestaande capaciteit. Incidenteel wordt 
budget beschikbaar gesteld ter ondersteuning van compliance activiteiten zoals het voldoen 
aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 
  
Incidenteel budget Informatieveiligheid en Privacy: Om te voldoen aan de maatregelen 
‘Audit’, ‘Compliance’ en ‘Bewustwording’ wordt gevraagd een incidenteel werkbudget van 
€10.000 beschikbaar te stellen. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
28 

 
 

6.4 Samenwerken 

Wat willen we bereiken? 

IT-Platform Twente 
Op 1 juli 2018 is het IT platform Twente opgericht door de Kring van 
gemeentesecretarissen.  Dit IT platform Twente is eigenlijk de vervanger van het Shared 
Service Netwerk Twente (SSNT). Het IT platform is gevormd door samenvoeging van de 
succesvolle IT gerelateerde onderdelen uit eerdere gezamenlijke regionale programma’s.  
  
Sinds de start in 2018 zijn de volgende organisaties betrokken: de 14 Twentse gemeenten, 
Veiligheidsregio Twente, het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente en Regio Twente als 
gastheerorganisatie. Het IT platform Twente past in de doelstelling van samenwerking op 
het gebied van de bedrijfsvoering, om hoge kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven 
realiseren tegen lagere kosten en verminderde kwetsbaarheid. 
  
Ontwikkeling omgevingsdienst Twente (ODT) 
Dit is de uitvoeringsorganisatie van de 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel 
voor de VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving) op het gebied van milieu. 
De beleidsvorming op milieugebied blijft wel een taak van de provincie en de 14 gemeenten 
afzonderlijk. De ODT-organisatie is gehuisvest in het stadhuis van Almelo. 
  
De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur ( GGI) 
Betrouwbaar, veilig en flexibel. Gemeenten staan midden in de samenleving en worden 
sterk door maatschappelijke en technologische innovaties beïnvloed. Dit houdt onder 
andere in dat hun dienstverlening en bedrijfsvoering steeds digitaler worden. Gemeenten 
werken op dit gebied al vaak samen. Dat gebeurt op allerlei gebieden en in verschillende 
vormen. Tegelijkertijd dient de ondersteunende ICT de gemeenten en de 
samenwerkingsverbanden wendbaar te houden. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

IT-Platform Twente 
Het platform zorgt ervoor dat diverse gezamenlijke regionale IT voorzieningen van alle 
aangesloten organisaties op praktische en daadkrachtige wijze worden ondersteund, voor 
en door medewerkers van aangesloten organisaties. In het IT platform zijn gezamenlijke 
producten, diensten en thema’s op het vlak van informatisering & automatisering (I&A) 
ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkel- en beheeractiviteiten zoals 
digikoppeling, TwenteCloud, govroam (veilig wifi), architectuurprincipes en een 
gezamenlijke Twentse infrastructuur, waarop alle deelnemende organisaties zijn 
aangesloten. 
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Ontwikkeling omgevingsdienst Twente (ODT) 
In 2019  is de ODT  gebruik gaan maken van de ICT-voorzieningen en software van de 
gemeente Almelo. In deze eerste fase is een tijdelijke en veilige informatie-uitwisseling tot 
stand gebracht. De klantcontacten en de archiefplicht blijven bij de gemeenten. Voor de 
langere termijn is er een Europese aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van software 
voor het ODT doorlopen. In 2020 kan de nieuwe applicatie gebruikt worden en wordt de 
informatie-uitwisseling verder geoptimaliseerd. 
  
Wat mag het kosten? 
Voor de implementatie van een nieuw vergunningensysteem is in de bestaande begroting 
een bedrag van €135.000 aan investeringskredieten beschikbaar. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur ( GGI) 
De GGI bestaat uit diverse onderdelen: 
  
  
GGI- Netwerk 
Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 
  
  
GGI- veilig 
GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het 
veiliger maken van de ICT-infrastructuur. 
  
  
GGI-Services 
GGI-Services ondersteunt ketensamenwerking binnen de overheid. Via GGI-Services kan 
een gemeente straks per datastroom een werkende koppeling afnemen. Hierbij is 
preventief getest dat die koppeling werkt en voldoet aan de betreffende standaarden. 
  
  
GGI-Afspraken 
GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-
omgevingen op het GGI-Netwerk. 
  
  
In 2020 gaan we onderzoeken welke onderdelen we gaan gebruiken.   
  
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
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6.5 Verbeteren en door ontwikkelen beheergegevens 

Wat willen we bereiken? 

Noaberkracht en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen beschikken over veel gegevens. 
Om deze gegevens optimaal te kunnen gebruiken is het van groot belang dat ze actueel en 
van goede kwaliteit zijn. Ze moeten gestructureerd worden opgeslagen en eenvoudig te 
benaderen zijn.  Veel gegevens worden ook gedeeld met andere overheden en instanties en 
zijn toegankelijk via Landelijke voorzieningen. We conformeren ons bij het beheer en het 
ontsluiten van gegevens aan landelijke richtlijnen en standaarden en hebben oog voor de 
informatieveiligheid. 
  
De doorontwikkeling van het gegevensbeheer blijft ook de komende jaren een belangrijk 
speerpunt. Nieuwe technieken maken het mogelijk het beheer efficiënter in te richten. 
Ontwikkelingen als toenemende samenwerking, Open Data en de Omgevingswet zorgen 
voor wijzigingen in de standaarden en hogere eisen aan informatieveiligheid. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Standaardisering t.b.v. omgevingswet 
De Omgevingswet wordt vanaf 2021 van kracht. Om aan te kunnen sluiten op het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO) moeten gegevens, zoals omgevingsvergunningen en het 
nieuwe omgevingsplan voldoen aan nieuwe standaarden. Ook de basisregistraties spelen 
een belangrijke rol bij de omgevingswet, waardoor het gebruik zal toenemen en de 
kwaliteit van de gegevens nog belangrijker wordt. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van 
Noaberkracht. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Verbeteren gebruiksoppervlakten 
Verbeteren gebruiksoppervlakten in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de 
registratie van woningen t.b.v. de WOZ. Uiterlijk in 2022 moeten alle WOZ-taxaties van 
woningen gebaseerd zijn op de gebruiksoppervlakte. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor is in 2019 een krediet beschikbaar gesteld van €30.000. Binnen dit budget worden 
de werkzaamheden uitgevoerd. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Integraal Objectenbeheer 
De afgelopen jaren zijn de basisregistraties apart van elkaar gerealiseerd. De bijhouding van 
objecten voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Grootschalige Topografie 
(BGT) en Wet Onroerende Zaken (WOZ) gebeurde daarbij grotendeels nog los van elkaar. In 
2018 zijn we gestart met een traject om te komen tot het geïntegreerd beheren van de 
objecten t.b.v. de verschillende registraties. In 2020 moet dit traject worden afgerond, 
zodat de objecten eenmalig en eenduidig worden geregistreerd en efficiënt worden 
beheerd. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
 

6.6 Verbeteren organisatieprocessen 

Wat willen we bereiken? 

Als organisatie wil Noaberkracht wendbaar en van toegevoegde waarde zijn voor de 
samenleving die voortdurend verandert. De ontwikkeling van procesmanagement levert 
hieraan een belangrijke bijdrage en is daarom een belangrijk speerpunt. In 2020  evalueren 
we de ervaringen die we hebben opgedaan met de doorontwikkeling van procesgericht 
werken en de bijbehorende  invoering van proceseigenaarschap en stellen we waar nodig 
bij.   
  
Toegevoegde waarde leveren we door kritisch te kijken naar onze processen en 
verspillingen te elimineren. Bij de start van Noaberkracht is er voor gekozen om onze 
processen continu te verbeteren aan de hand van de Lean-filosofie. Ook dit jaar zullen we 
weer diverse processen tegen het licht houden, met als doel om alleen die stappen over te 
houden die waarde toevoegen voor de klant en/ of de organisatie. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Evaluatie Procesgericht werken en proceseigenaarschap 
In 2019 is het project Procesgericht werken doorontwikkeld en is proces-eigenaarschap 
ingericht. Om te kijken of dit het gewenste resultaat oplevert en bijdraagt aan de 
organisatiedoelstellingen evalueren we in 2020 beide onderwerpen. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Verbeteren processen 
Aan de hand van Lean-filosofie worden ook in 2020 verschillende processen tegen het licht 
gehouden zodat die stappen overblijven die waarde toevoegen voor de klant en/ of de 
organisatie. 
  
Wat mag het kosten? 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande uren van de medewerkers van het 
organisatieonderdeel informatiemanagement en facilitair. 
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7. BASISBEGROTING 

Inleiding 

De begroting van Noaberkracht bestaat uit een ambitiedeel en een basisbegroting. In dit 
hoofdstuk treft u de basisbegroting aan. De basisbegroting bestaat uit twee onderdelen: 
Programma Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien. 
  
Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit vijf onderdelen: 

 Personeel 

 Huisvesting 

 ICT 

 Tractie 

 Goederen en diensten, overig 
  
Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien bevat de bijdragen van de beide gemeenten en 
de SPD. 
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7.1 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 

Inleiding 

Het programma bedrijfsvoering bestaat uit de 4 grote onderdelen binnen Noaberkracht: 

 Personeel 

 Huisvesting 

 ICT 

 Tractie 

 Goederen en diensten, overig 
 

Personeel 

Algemeen 

De kosten van het onderdeel personeel bestaan uit de onderdelen: personeel in vaste 
dienst, personeel in tijdelijke dienst (inhuur), uitbesteed werk, inkoop van dienstverlening, 
secundaire arbeidsvoorwaarden en overige aan personeel gelieerde kosten. 
 

Kengetallen 

De volgende cijfers zijn de werkelijke cijfers per maart 2019: 
  
Aantal medewerkers: 

 317 FTE in dienst  

 35 FTE extern 
  

 372 medewerkers in dienst (357 met een vast dienstverband) 

 50 externe medewerkers 
  

 181 mannen in dienst (176 fte) 

 191 vrouwen in dienst (142 fte) 
  
Leeftijdsopbouw medewerkers: 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

20 tot 25 jaar 5 9 14 

25 tot 30 jaar 14 12 26 

30 tot 35 jaar  13 11 24 

35 tot 40 jaar 20 10 30 

40 tot 45 jaar 19 16 35 
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45 tot 50 jaar 36 20 56 

50 tot 55 jaar 34 21 55 

55 tot 60 jaar 29 40 69 

60 tot 65 jaar 19 38 57 

65 jaar en ouder 2 4 6 

Totaal 191 181 372 

 
 

Actuele ontwikkelingen 

Op dit moment lopen de onderhandelingen over een nieuw CAO. Hierover is nog geen 
definitief besluit genomen. Zodra het nieuwe COA bekend is worden de cijfers verwerkt in 
de begroting van Noaberkracht. 
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Beleidsindicatoren 

  Noaberkracht 2017 
Noaberkracht 
2018 

Andere gemeenten 
2018 

Instroom 3,8% 6,8% 6,7% 

Uitstroom 5,0% 7,6% 6,6% 

Vergroening 11,0% 12,0% 11,9% 

Ziekteverzuim 5,1% 3,3% 5,2% 

Vergrijzing 35,0% 36,0 33,5% 

Externe inhuur 12,3% 12,2% 16,0% 

Apparaatskosten per 
inwoner 

€670 €637,0 €646,8 

 

  
De beleidsindicatoren komen van de website van vensters voor bedrijfsvoering. Onze meest 
recente deelname was begin 2018, de cijfers die hier weergegeven zijn dateren dus ook van 
begin 2018. 
 

Overzicht baten en lasten 

Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel personeel vallen, om een beeld te 
geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

 Salarissen en sociale lasten 

 Inhuur tijdelijk personeel 

 Studie- en opleidingskosten 

 Teambuilding 

 Loonkostensubsidie in verband met afstand tot de arbeidsmarkt 

 Overige personeelskosten (arbovoorziening werkplek, consumpties etc.) 

 Flexibele schil 
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PERSONEEL 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 21.780 21.780 21.780 21.780 21.780 

Lasten -25.193.991 -25.221.093 -25.559.030 -25.866.093 -26.203.568 

Saldo -25.172.211 -25.199.313 -25.537.250 -25.844.313 -26.181.788 

  
 
 
 
Verklaring financiële verschillen 
De hogere meerjarige lasten ten opzichte van het basis begrotingsjaar 2020 worden vooral 
veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van de personeelskosten.  In afwachting van de 
nieuwe CAO voor gemeentelijk personeel gaan we uit van een meerjarige indexering van 
1,5%.  
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Huisvesting 

Algemeen 

De exploitatie van de drie personeelslocaties (gemeentehuis Denekamp, gemeentehuis 
Tubbergen en de werf in Ootmarsum) zijn opgenomen onder het onderdeel huisvesting. 
 

Kengetallen 

 3 locaties:  
o Gemeentehuis Dinkelland 
o Gemeentehuis Tubbergen 
o Gemeentewerf Ootmarsum 

 

Beleidsindicatoren 

  
Noaberkracht 
2017 

Noaberkracht 
2018 

Andere gemeenten 
2018 

Huisvestingskosten per 
m2 

€122 €122 €175 

Werkplekindex 1,2 1,2 1,0 

Energiekosten per m2 €6 €10,0 €13,0 

  
De beleidsindicatoren komen van de website van vensters voor bedrijfsvoering. Onze meest 
recente deelname was begin 2018, de cijfers die hier weergegeven zijn dateren dus ook van 
begin 2018. 
 

Overzicht baten en lasten 

Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel huisvesting vallen, om een beeld te 
geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

 Gas, elektriciteit, water 

 Gebouwschoonmaak 

 Bouwkundig onderhoud/reparaties 

 Afschrijvingslasten 
  
Meerjarig is rekening gehouden met een stelpost van € 55.000 (investeringsruimte 
€880.000) voor aanpassingen in de huisvesting van de beide hoofdlocaties. 
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HUISVESTING 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 61.329 61.329 61.329 61.329 61.329 

Lasten -651.370 -651.370 -649.496 -645.901 -644.946 

Saldo -590.041 -590.041 -588.167 -584.572 -583.617 

  
Verklaring verschillen 
De lagere lasten op termijn  worden veroorzaakt door voordelen op de kapitaallasten 
(afschrijving). 
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ICT 

Algemeen 

De kosten van het onderdeel ICT bestaan uit aanschaf, onderhoud, vervanging van alle 
hard- en software binnen Noaberkracht. 
 

Kengetallen 

 260 Desktops 

 241 Laptops i.k.v. Het Nieuwe Werken 

    40 Laptops (functie gerelateerd) 

    81 iPads 

    45 iPads t.b.v. gemeente Dinkelland 

    33 iPads t.b.v. gemeente Tubbergen 

 355 Mobiele Data-Spraak abonnementen (KPN en T-Mobile) 

    61 Mobiele Data abonnementen 

 497 Eizo 22 inch beeldschermen 
 

Actuele ontwikkelingen 

Vervangingsinvesteringen: Investeringen die in 2020 terugkomen 

Omschrijving afsch  afschrijvingslasten   Startsaldo  

Harmonisatie RO-applicatie (Dezta) 5  €        3.000,00  €      15.000,00 

Aanschaf Microsoft Office) 5  €      23.300,00  €    116.500,00 

Microsoft Office licenties voor 130 
thuiswerkers 

5  €      10.700,00  €      53.500,00 

Topdesk  5  €      11.400,00  €      57.000,00 

Harmonisatie restapplicaties 5  €        4.000,00  €      20.000,00 

vervanging 3x ESX servers uit 2016 4  €        9.625,00  €      38.500,00 

vervanging switches 6  €      17.666,67  €    106.000,00 

Laptops Het Nieuwe Werken 
(Expeditie NBK) 

3  €      21.500,00  €      64.500,00 

ICT 3D's software werkplek 5  €        2.860,00  €      14.300,00 

ICT 3D's hardware werkplek 3  €      10.233,33  €      30.700,00 
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16 stuks Laptops buiten HNW om 3  €        4.666,67  €      14.000,00 

P&C Cyclus (KAC) 5  €        3.000,00  €      15.000,00 

100x Werkstations 4  €      13.750,00  €      55.000,00 

TFT schermen 6  €        7.000,00  €      42.000,00 

69 Smartphones 3  €        6.630,00  €      19.890,00 

HNW 36x laptops met toebehoren 3  €      11.340,00  €      34.020,00 

HNW 36x Mobiele telefoons 3  €        3.000,00  €        9.000,00 

  
 

Beleidsindicatoren 

  
Noaberkracht 
2017 

Noaberkracht 
2018 

Andere gemeenten 
2018 

ICT kosten per fte €9.220 €9.514 €10.278 

Beheerde Applicaties 180 185 277 

ICT kosten per 
inwoner 

€56 €58 €74 

 
 

Overzicht baten en lasten 

Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel ICT vallen, om een beeld te geven 
zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

 Onderhoud en support ICT software 

 Onderhoud en support ICT hardware 

 Verbindingen, internet en telefonie 

 Diensten gespecialiseerde bedrijven 

 Stelposten 

 Afschrijvingslasten 
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Voor ICT wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat 
de totale omvang van de kosten binnen ICT gelijk blijft. Vrijval van afschrijvingslasten wordt 
toegevoegd aan de stelpost binnen ICT zodat de vervanging (van vooral hardware) op 
termijn geborgd is. 
  

ICT 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 2.461 2.461 2.461 2.461 2.461 

Lasten -2.483.830 -2.779.700 -2.786.330 -2.789.924 -2.790.880 

Saldo -2.481.369 -2.777.239 -2.783.869 -2.787.463 -2.788.419 

  
Verklaring verschillen 
Door de prijsstijgingen worden de kosten voor ICT ieder jaar hoger. Om deze reden zijn de 
budgetten geïndexeerd. 
 

Nieuw beleid 

Omschrijving 

WIZZR portaal 
Voorgaande jaren werden de onderhoudslasten van het WIZZR portaal door de 
gemeenten betaald. Vanaf 2020 komt dit voor rekening van Noaberkracht. Voor de 
jaarlijkse kosten is, ad €4.750,-- nodig. De onderhoudsbedragen worden overgeheveld 
vanuit de begrotingen vanuit Tubbergen en Dinkelland naar de begroting van 
Noaberkracht  
Het portaal wordt gebruikt voor vastleggen van Social Return afspraken bij 
aanbestedingen. 

Xendesktop 
Onderhoud op Citrix Xendesktop wordt in plaats van  €18.060 jaarlijks,  €38.829 
driejaarlijks (€12.943 p/j).  Dit levert een jaarlijkse besparing op van €5.117,--.  De 
besparing wordt gebruikt voor uitbreiding van Microsoft Exchange CAL licenties als 
gevolg van toename van Mailboxen. 
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Mutatiesignalering 
Bij een mutatiesignalering in de Basisregistraties worden sinds 2010 verschillende BAG 
(basis)registraties geprojecteerd op een actuele luchtfoto. Verschillen worden hierbij 
gesignaleerd en nieuwe objecten worden vervolgens ingetekend en opgenomen in de 
database. Vervallen objecten worden verwijderd. De wetgevingen met betrekking 
tot basisregistraties verplicht ons de registraties op deze wijze actueel te houden. 
Vanaf 2017 zijn hier de basisregistraties WOZ en Grootschalige Topgrafie (BGT) en 
indirect voor het beheer van de openbare ruimte bijgekomen. De extra kosten in 2020 
en opvolgende jaren bedragen €11.000,--.  Als gevolg van deze wettelijke ontwikkeling 
worden de extra kosten vanuit de begrotingen van de gemeenten Tubbergen en 
Dinkelland overgeheveld naar Noaberkracht. 

Beeldmateriaal aanpassen aan AVG 
Naar aanleiding van de wet op de Privacy (AVG) moeten personen en kentekens van 
voertuigen onherkenbaar gemaakt worden in het beeldmateriaal van Cyclomedia. De 
kosten voor het onherkenbaar maken, ook wel "blurren" genoemd,  bedragen jaarlijks 
€3.000,--.  Als gevolg van deze wettelijke ontwikkeling worden de extra kosten vanuit 
de begrotingen van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland overgeheveld naar 
Noaberkracht. 

Extra kosten gebruik DigiD 
Kosten voor het gebruik van "DigiD" en "MijnOverheid" wërden tot nu toe betaald door 
de Rijksoverheid en de verschillende ministeries. Dit is per 1 januari 2018 gewijzigd.  
Vanaf die datum moeten overheden zoals gemeenten en semi-overheden gaan betalen 
voor het gebruik van de Digid systemen. Verwachte extra kosten bedragen jaarlijks 
€5.000,--. Als gevolg van gewijzigd rijksbeleid worden de extra kosten vanuit de 
begrotingen van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland overgeheveld naar 
Noaberkracht. 

Uitbreiding managementtool Informatieveiligheid 
Om aan de regelgeving rond informatieveiligheid (AVG) te kunnen blijven voldoen 
worden er maatregelen genomen ter verbeteren van beleid, procedures, processen en 
taken op het gebied van Informatie Technologie, Human Resource Management , 
Facilitaire Zaken, Control en Kwaliteitszorg. Hiervoor zijn in 2018 extra modules 
aangekocht voor een inmiddels volwaardig ingericht ISMS Management tool. In deze 
tool kunnen  verantwoordelijke medewerkers cyclisch het informatieveiligheid en 
privacy dossier bijhouden.  Door de ingebruikname van de extra modules is de 
exploitatie jaarlijks met €5.000,--duurder uitgevallen. Als gevolg van 
deze aangescherpte regelgeving worden de extra exploitatiekosten vanuit de 
begrotingen van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland overgeheveld naar 
Noaberkracht. 
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Verkiezingsapp gemeente Tubbergen 
Voor de stembusleden van de gemeente Tubbergen wordt een verkiezingsapp 
aangekocht en ingericht.   De jaarlijkse  onderhoudslast voor deze App bedraagt €500 
en wordt vanuit de gemeente Tubbergen naar Noaberkracht overgeheveld te worden.  

Digitaal werken Bezwaarschriftencommissie 
De leden van de bezwaarschriften commissie  gaan digitaal werken. Hiervoor gaan zij 
gebruik maken van tablets met bijbehorende software "Mijn vergaderingen" van 
"GemeenteOplossingen". Jaarlijks gaat deze applicatie €2.660 aan onderhoud kosten. 
Binnen de afdeling Concern Control is hiervoor dekking aanwezig. Deze zal worden 
overgeheveld naar de afdeling Informatiemanagement en Facilitair. Het 
investeringskrediet is via het 1e Programmajournaal van 2018 geregeld. 

Frontin Buig 
Om rapportages vanuit de bijstand te kunnen opleveren wordt binnen het Sociaal 
Domein gebruik gemaakt van de applicatie Frontin Buig. Voor de jaarlijkse 
onderhoudskosten is binnen het Sociaal Domein in de begrotingen van Tubbergen en 
Dinkelland dekking beschikbaar. De benodigde bedragen voor de BUIG 
applicatie dienen in de begroting  Noaberkracht ondergebracht te worden 
(bedrijfsvoering). 
-  Dinkelland: €3.808,-- 
- Tubbergen:  €3.808,-- 

Vervanging Topicus door Suite4Regie 
Sinds 1 januari 2015 wordt er binnen het Sociaal Domein gewerkt met Suite4zorg. De 
reguliere zaken worden afgehandeld in Suite4zorg en de regiezaken worden vastgelegd 
in de applicatie TOP van Topicus. Het is beide leveranciers niet gelukt om de benodigde 
informatie voor een integraal klantbeeld te koppelen.  Er is vervolgens gezocht naar 
een vervangende applicatie voor TOP. 
In een vergelijking van de verschillende mogelijkheden komt Suite4Regie van Centric als 
de meest passende oplossing naar voren.  Voor de investeringskosten is dekking 
aanwezig. De jaarlasten bedragen €40.371,--. Deze kunnen voor een deel gedekt 
worden uit het vrijvallend onderhoud van Topicus, ad €20.500,--. Het resterende deel, 
een bedrag van €19.871,-- wordt vanuit de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen overgeheveld naar Noaberkracht. 
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Tractie 

Algemeen 

Onder tractie wordt bij dit onderdeel verstaan alle vervoersmiddelen binnen Noaberkracht. 
De kosten van al deze vervoersmiddelen bestaan uit aanschaf, onderhoud, vervanging en 
overige exploitatielasten 
 

Kengetallen 

De volgende vervoersmiddelen zijn aanwezig: 

 23 Auto's / vrachtwagens 

 7 Tractors 

 17 Aanhangers 

 6 Strooiers 

 6 Sneeuwploegen 
 

Actuele ontwikkelingen 

Vervangingsinvesteringen: Investeringen die in 2020 terugkomen (alleen de voertuigen 
binnen Noaberkracht, niet van de SPD) 

Omschrijving 
Bouwja

ar 
Vervanging 

door 
Startsald

o 
Afschrijvingsterm

ijn 
 Afschrijvingsla

st 

VW Crafter 2012 
Bus/pick-

up 
€42.500 8 €5.313 

MAN 2010 
vrachtwage

n 
€209.00

0 
10 €20.900 

Schliesing-
Veersnippera
ar 

2006 inhuur - - - 

HOKA 2005 aanhanger €2.500 15 €167 

HOKA 2005 aanhanger €2.500 15 €167 

Tijkhuis 1998 aanhanger €2.500 15 €167 

Noaberkracht
-5 

2004 aanhanger €2.900 15 €193 

Noaberkracht
-6 

2004 aanhanger €2.900 15 €193 
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Metalbau 2007 aanhanger €4.800 15 €320 

Verdonk 1998 aanhanger €4.800 15 €320 

Weisig-
schaftkeet 

2005 aanhanger €11.500 15 €767 

Weisig-
schaftkeet 

2005 aanhanger €11.500 15 €767 

Brimos-
wegafzetting 

2002 aanhanger €11.500 15 €767 

Brimos-
wegafzetting 

1997 aanhanger €11.500 15 €767 

Epoke-
schuitemaker 

2012 
strooier 

vrachtwage
n 

€51.500 8 €6.438 

Epoke 
sneeuwploeg 

2005 
ploeg 

vrachtwage
n 

€16.000 15 €1.067 

Toyota 2007 auto/caddy €18.500 8 €2.313 

Peugeot 2010 auto/caddy €18.500 8 €2.313 

Toyota 2007 auto/caddy €18.500 8 €2.313 

VW Crafter-
kantonniers 

2010 
bus 

verhoogd 
€29.500 8 €3.688 

VW Crafter-
katonniers 

2010 
bus 

verhoogd 
€29.500 8 €3.688 

John-Deere 2006 tractor €72.500 10 €7.250 

Rolbezem 2003 
niet 

vervangen 
- - - 
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Rolbezem 2007 veger €7.500 10 €750 

Bladwagen-
Kipper 

2005 kipper €11.500 10 €1.150 

Fendt 2007 tractor 
€115.00

0 
10 €11.500 

Speedgrader 2007 
wegenscha

af 
€70.000 10 €7.000 

VW-Crafter 
riool 

2011 
bus 

verhoogd 
€74.000 8 €9.250 

 

Beleidsindicatoren 

Voor tractie zijn geen beleidsindicatoren aanwezig. 
 

Overzicht baten en lasten 

Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel tractie vallen, om een beeld te 
geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

 Klein gereedschap, materieelaankoop 

 Gas 

 Brandstof voertuigen 

 Onderhoud/reparatie voertuigen 

 Huur van roerende zaken 

 Stelposten 

 Afschrijvingslasten 
  
Voor Tractie wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen 
dat de totale omvang van de kosten binnen Tractie gelijk blijft. Vrijval van kapitaallasten 
wordt toegevoegd aan de stelpost binnen Tractie zodat de vervanging op termijn geborgd 
is. 
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TRACTIE 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten           

Lasten -487.186 -516.186 -518.186 -541.186 -541.186 

Saldo -487.186  -516.186  -518.186  -541.186  -541.186  

  
Verklaring verschillen 
Bij het opstellen van de begroting 2019 is het wagenpark opnieuw geïnventariseerd. Hieruit 
bleek een verhoging van het plafond van het ideaalcomplex noodzakelijk. Deze verhoging 
heeft via besluitvorming bij de begroting 2019 plaatsgevonden en wordt gefaseerd 
doorgevoerd. Dit verklaart de meerjarige oploop van de kosten. 
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Goederen en diensten, overig 

Algemeen 

Onder dit onderdeel zijn de kosten van de zogenaamde overige goederen en diensten 
verantwoord. Hierbij moeten worden gedacht aan facilitaire kosten, contributies, 
accountantskosten, stelposten, SPD, uitbesteding sociale dienst etc. 
 

Overzicht baten en lasten 

Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel goederen en diensten, overig vallen, 
om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

 Bureaumaterialen en andere facilitaire kosten 

 Klein gereedschap en materieelaankoop 

 Brandstof voertuigen 

 Onderhoud/reparatie 

 Contributies 

 Portokosten 

 Verkoop kleine gebruiksgoederen 

 Accountantscontrole en/of adviezen 

 Diensten beroepen/bedrijven 

 Stelposten 

 Publicaties en advertenties in bladen 

 Verzekeringen 

 Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen 

 SPD 

 Uitbesteding sociale dienst 

 Omgevingswet 
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GOEDEREN EN DIENSTEN, OVERIG 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 328.941 331.421 333.441 333.441 333.441 

Lasten -3.501.120 -3.399.988 -3.298.650 -3.316.387 -3.316.387 

Saldo -3.172.179 -3.068.567 -2.965.209 -2.982.946 -2.982.946 

  
Verklaring verschillen 
In het overzicht is te zien dat de lasten in de jaren 2020 en 2021 hoger zijn dan in de rest 
van de jaren. De verklaring hiervoor is dat de Omgevingswet opgenomen is in dit 
programma. De opgenomen lasten voor de Omgevingswet zijn in 2020 €219.000 en in 2021 
€110.000. Vanaf 2020 is hier €0 voor begroot in Noaberkracht. 
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7.2 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

Algemeen 

In Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien worden de bijdragen van beide 
deelnemende gemeenten en Stichting Participatie Dinkelland getoond. 
 

Overzicht baten en lasten 

DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Bijdrage 
gemeente 
Dinkelland 

17.694.890 18.041.370 18.366.506 18.599.945 18.788.466 

Bijdrage 
gemeente 
Tubbergen 

13.238.579 13.470.747 13.711.846 13.858.221 14.004.253 

Bijdrage 
Stichting 
Participatie 
Dinkelland 

72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 

Totale baten 31.005.569 31.584.217 32.150.452 32.530.266 32.864.819 
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8. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN 
RISICOBEHEERSING 

 

Risicomanagement  
In 2014 is door het bestuur van Noaberkracht het beleidskader risicomanagement 
vastgesteld. In het beleidskader zijn de volgende doelstellingen voor risicomanagement 
opgenomen: 

 Kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten 

 Inzicht krijgen in de risico’s die de gemeente loopt 

 Beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen 

 Vergroten van het risicobewustzijn van de organisatie (medewerkers) 

 Voldoen aan wet en regelgeving 
  
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een indicatie in welke mate 
het vermogen van Noaberkracht 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, dient te worden voorkomen dat elke 
nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. 
  
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 

  
 

Beleidskader en ontwikkelingen 

 

Risicomanagement is een hulpmiddel om risico’s in kaart te brengen en het maken van 
risicoanalyses. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op 
verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan 
toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. 
Om inzicht in de risico’s van Noaberkracht te kunnen verkrijgen is er een risico-
inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-
inventarisatie. Door aan deze geïnventariseerde risico’s financiële gevolgen toe te rekenen 
(voor zover dit mogelijk is) kan het weerstandsvermogen worden berekend. 
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Risicoprofiel 

 

Om de risico’s van Noaberkracht in kaart te brengen is in een risicoprofiel opgesteld. Uit de 
inventarisatie zijn vanuit de stafdiensten in totaal 20 risico's in beeld gebracht. In het 
onderstaande overzicht wordt echter alleen het aantal risico's gepresenteerd met de 
hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit met een 
maximum van 5. 
  

Risiconummer Risico Gevolgen Kans 
Financieel 
gevolg 

Invloed 

R337 

Onvolledige 
dekking van 
het 
inhuurbudget 

Financieel - 
kostenoverschrijding 

50% 
max.€ 
250.000 

33.76% 

R313 

Opdrachten 
worden ten 
onrechte niet 
Europees 
aanbesteedt 

Financiële 
onrechtmatigheid en 
mogelijk geen 
goedgekeurde 
accountantsverklaring 
Imago - opdrachten 
verstrekt op basis van 
verkeerde 
gunningcriteria 

30% 
max.€ 
250.000 

13.46% 

R237 

Binnendringing 
in het netwerk 
van buitenaf 
(hackers, 
virussen) 

Privacy gevoelige 
informatie komt op 
straat; systeem uit de 
lucht; illegale 
mutaties in het 
systeem., 
Imago - als informatie 
op straat ligt geeft dit 
imagoschade en 
mogelijk claims 
 
 
 
 
 

30% 
max.€ 
100.000 

8.02% 
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R122 

Geen of te 
weinig inzicht 
hebben in 
lopende en 
aflopende 
contracten 

Ongewenste 
verlenging van het 
contract of het 
betalen van boetes of 
het mislopen van 
opbrengsten 

30% 
max.€ 
75.000 

6.05% 

R314 

interne 
aanbestedings- 
richtlijnen 
worden niet 
nageleefd 

Financiële 
onrechtmatigheid, 
met mogelijk geen 
goedgekeurde 
accountantsverklaring 
Imago - opdrachten 
verstrekt op basis van 
verkeerde 
gunningcriteria 

30% 
max.€ 
100.000 

5.37% 

  
 

Weerstandscapaciteit 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% 
zeker is dat alle risico’s (in totaal €1.330.000) kunnen worden afgedekt met een bedrag van  
€339.000 (benodigde weerstandscapaciteit). 
  
Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat Noaberkracht 
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken.      
                                                                                                                                               

Weerstandscapaciteit Capaciteit 

Algemene reserve €327.000 

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

 Bedrijfsproces 

 Financieel 

 Imago / politiek 

 Informatie / 
strategie 

 Juridisch / 
aansprakelijkheid 

 Letsel / veiligheid 

 Materieel 

 Milieu 

 Personeel / Arbo 

 Product 

Weerstandscapaciteit 

 Algemene reserve 

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

Ratio weerstandsvermogen 
= 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 = 

€     327.000 

= 1,0 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

€     339.000 

  
De (weerstands)normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het 
biedt een waardering van het berekende ratio. 
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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 van de organisatie valt in klasse C. Dit duidt op een voldoende 
weerstandsvermogen.                                                                                                                              
                                                                                

Kengetallen 

 

Voor een goed oordeel over de financiële positie kunnen aanvullende kengetallen worden 
gebruikt. Deze kengetallen bieden ondersteuning bij de kader stellende en controlerende 
rol van het bestuur. Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles en moet altijd in relatie worden 
gezien met andere kengetallen. We onderscheiden 2 kengetallen die op Noaberkracht van 
toepassing zijn : 

1. netto schuldquote 
2. solvabiliteitsratio 

  
Totaal tabel kengetallen en uitkomst 
  

Kengetal 
Uitkomst 
2020 (%) 

Uitkomst 
2021 (%) 

Uitkomst 
2022 (%) 
  

 Uitkomst 
2023 (%) 

Netto schuldquote 21,25 30,5 38,1 36,5 

Solvabiliteit 40,5 31,3 23,7 25,3 

Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100% 
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9. PARAGRAAF FINANCIERING 

Algemeen 

De wet financiering decentrale overheden (fido) bevordert een solide financieringswijze bij 
openbare lichamen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de 
rentelasten. De wet kent een onderscheid tussen regels voor korte financiering 
(kasgeldlimiet) en regels voor lange financiering (renterisiconorm). Het onderscheid is 
gelegd bij 1 jaar. 
 

Kasgeldlimiet en korte financiering 

De kasgeldlimiet heeft dus als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente 
op korte leningen (< 1 jaar) te beheersen. In de “Uitvoeringsregeling Financiering decentrale 
overheden” is voor Gemeenschappelijke regelingen de limiet bepaald op 8,2% van de totale 
begroting. 
  

Kasgeldlimiet € (x 1 miljoen) 

Begrotingstotaal 2020 € 31,0 

Vastgesteld percentage 8,2% 

Kasgeldlimiet € 2,54 

  
Een kasgeldlimiet van €2,54 miljoen betekent dat Noaberkracht in 2020 tot een bedrag van 
€2,54 miljoen met kort geld mag financieren. 
 

Renterisiconorm en lange financiering 

De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het risico van een 
rentewijziging. In de “Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden” is voor de 
Gemeenschappelijke regelingen vastgelegd dat de renterisico’s uit hoofde van 
renteherziening en herfinanciering niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal. 
Er mag dus maar 1/5e deel van de totale begroting aan rentegevoeligheid onderhevig zijn. 
  
De renterisiconorm is voor Noaberkracht op dit moment niet van toepassing, omdat er 
geen langlopende leningen zijn afgesloten. Noaberkracht heeft geen leningenportefeuille. 
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EMU saldo 

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

  2020 2021 2022 2023 

Exploitatiesaldo voor bestemming 224.677 121.129 242.229 210.214 

Afschrijvingen 882.379 739.043 605.908 463.265 

Investeringen 0 0 0 0 

Desinvesteringen 0 0 0 0 

EMU saldo Noaberkracht 1.107.056 860.172 848.137 673.479 

 
 

Algemene ontwikkelingen 

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. 
  
Rente: 1-maands Euribor 
Het 1-maands Euribor tarief is al geruime tijd negatief en de verwachting is dat dit voorlopig 
nog zo zal blijven. 
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10. PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 

 

Noaberkracht Dinkelland / Tubbergen is een bedrijfsvoeringsorganisatie  die werkt voor 
zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. De totale kosten van al deze 
bedrijfsvoeringsactivieiten zijn ondergebracht in Noaberkracht en dus opgenomen in de 
begroting die nu voorligt.  in zowel het ambitiedeel als in het basisdeel zijn de verschillende 
(bedrijfsvoerings)activiteiten uitvoerig en volledig beschreven waardoor in deze paragraaf 
kan worden volstaan met een verwijzing naar deze delen van de begroting  
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11. FINANCIELE BEGROTING 

 

Door vaststelling van deze begroting autoriseert het bestuur de bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht tot het doen van uitgaven voor realisatie van de programma’s. 
 

(Financiële) uitgangs- en aandachtspunten 

 

Ten aanzien van de programma’s en paragrafen worden de volgende onderdelen zo 
mogelijk SMART omschreven. De ontwikkelingen en gevolgen voor de diverse 
bedrijfsvoerings-onderdelen in beeld brengen, analyseren en de kosten becijferen conform 
onderstaande richtlijnen: 
  

1. NIEUW BELEID (autonoom) 
De ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering zijn beschreven en  waar nodig 
onderbouwd. 
Deze kosten worden afzonderlijk aangeleverd. 
  

2. NIEUW BELEID (vanuit de gemeenten) 
Initiatieven vanuit de gemeenten waarvoor de opdracht bij Noaberkracht wordt 
neergelegd worden apart benoemd en becijferd. 
  

3. BESTAAND BELEID 
De afwijkingen op het bestaande beleid worden onderbouwd met factoren die 
hieraan ten grondslag liggen. De financiële gevolgen worden apart in beeld 
gebracht. 
  

4. (vervangings)INVESTERINGEN 
Bij de investeringen zijn de uitgangspunten uit de Financiële verordening met 
afschrijvingstabel toegepast. 
  

5. LOON- EN PRIJSSTIJGINGEN 
Als kostenstijging wordt voor de gevoelige kostenonderdelen met onderstaande 
procentuele verhoging rekening gehouden. In de (meerjaren)gemeentebegrotingen 
is hiermee ook reeds rekening gehouden. 

 Loonstijging : meerjarig 1,5% 

 Prijsstijging  : meerjarig 1,5% 
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Overzicht programmavelden en algemene middelen 

 

  

PERSONEEL 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 21.780 21.780 21.780 21.780 21.780 

Lasten -25.193.991 -25.221.093 -25.559.030 -25.866.093 -26.203.568 

Saldo -25.172.211 -25.199.313 -25.537.250 -25.844.313 -26.181.788 

  

HUISVESTING 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 61.329 61.329 61.329 61.329 61.329 

Lasten -651.370 -651.370 -649.496 -645.901 -644.946 

Saldo -590.041 -590.041 -588.167 -584.572 -583.617 
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ICT 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 2.461 2.461 2.461 2.461 2.461 

Lasten -2.483.830 -2.779.700 -2.786.330 -2.789.924 -2.790.880 

Saldo -2.481.369 -2.777.239 -2.783.869 -2.787.463 -2.788.419 

  

TRACTIE 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten           

Lasten -487.186 -516.186 -518.186 -541.186 -541.186 

Saldo -487.186  -516.186  -518.186  -541.186  -541.186  

  

GOEDEREN EN DIENSTEN, OVERIG 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 328.941 331.421 333.441 333.441 333.441 

Lasten -3.501.120 -3.399.988 -3.298.650 -3.316.387 -3.316.387 

Saldo -3.172.179 -3.068.567 -2.965.209 -2.982.946 -2.982.946 
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TOTAAL BEDRIJFSVOERING 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 414.511 416.991 419.011 419.011 419.011 

Lasten -32.317.497 -32.568.337 -32.811.692 -33.159.491 -33.496.967 

Saldo -31.902.986 -32.151.346 -32.392.681 -32.740.480 -33.077.956 

  

MUTATIES RESERVES 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Toevoegingen aan 
exploitatie 

672.750 321.000 0 0 0 

Onttrekkingen aan 
exploitatie 

0 0 0 0 0 

Saldo 672.750 321.000 0 0 0 

  

TOTAAL INCLUSIEF MUTATIES RESERVES 

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 1.087.261 737.991 419.011 419.011 419.011 

Lasten -32.317.497 -32.568.337 -32.811.692 -33.159.491 -33.496.967 

Saldo -31.230.236 -31.830.346 -32.392.681 -32.740.480 -33.077.956 
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DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Bijdrage 
gemeente 
Dinkelland 

17.694.890 18.041.370 18.366.506 18.599.945 18.788.466 

Bijdrage 
gemeente 
Tubbergen 

13.238.579 13.470.747 13.711.846 13.858.221 14.004.253 

Bijdrage 
Stichting 
Participatie 
Dinkelland 

72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 

Totale baten 31.005.569 31.584.217 32.150.452 32.530.266 32.864.819 

  

TOTAAL BATEN EN LASTEN 

            

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Baten 32.092.830 32.322.208 32.569.463 32.949.277 33.283.830 

Lasten -32.317.497 -32.568.337 -32.811.692 -33.159.491 -33.496.967 

Saldo -224.667 -246.129 -242.229 -210.214 -213.137 
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Begrotingssaldo 

 

  
  

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

  
Realisati
e 2018 

Begrotin
g 2019 

Begrotin
g 2020 

Begrotin
g 2021 

Begrotin
g 2022 

Begrotin
g 2023 

Gemeente 
Dinkelland 

19.234.9
32 

17.389.4
14 

17.694.8
90 

18.041.3
70 

18.366.5
06 

18.599.9
45 

Gemeente 
Tubbergen 

14.130.5
31 

12.981.4
64 

13.238.5
79 

13.470.7
47 

13.711.8
46 

13.858.2
11 

Stichting 
Participatie 
Dinkelland 

72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 72.100 

Overige 
algemene 
dekkingsmiddel
en 

-899      

Saldo 
gemeentelijke 
bijdragen 

33.436.6
64 

30.442.9
78 

31.005.5
69 

31.584.2
17 

32.150.4
52 

32.530.2
66 

              

Saldo baten en 
lasten 

-
31.259.0

76 

-
30.695.4

18 

-
31.230.2

36 

-
31.830.3

46 

-
32.392.6

81 

-
32.740.4

80 

Saldo 
gemeentelijke 
bijdragen 

33.436.6
64 

30.442.9
78 

31.005.5
69 

31.584.2
17 

32.150.4
52 

32.530.2
66 

              

Saldo resultaat 
na 
bestemming 

2.177.58
8 

-252.440 -224.667 -246.129 -242.229 -210.214 
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VERKLARING 

  
Begroting 
2020 

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 

Salarisstijging als 
gevolg van 
periodieke 
salarisverhogingen 
incl. sociale lasten 

388.862 413.324 416.424 419.802 

Nieuw beleid 
automatisering 

43.871 43.871 43.871 43.871 

Duurzaamheid 75.000 75.000 75.000 75.000 

ODT naar 
gemeenten 

-320.000 -320.000 -320.000 -320.000 

Vrijval saldo 
rapportage 2018 

9.293 23.636 21.761 -13.632 

Overige mutaties 17.641 10.298 5.173 5.173 

Werkbudget 
informatieveiligheid 
en privacy 

10.000    

Totaal 224.667 246.129 242.229 210.214 
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DEKKING         

  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Verhoging gemeentelijke bijdragen 
Dinkelland en Tubbergen (nieuw 
beleid automatisering en 
duurzaamheid) 

118.871 118.871 118.871 118.871 

Verhoging gemeentelijke bijdragen 
Dinkelland en Tubbergen 
(pensioenverhoging) 

173.673 176.278 178.922 181.606 

ODT naar gemeenten -320.000 -320.000 -320.000 -320.000 

 
Verlaging inhuur flexibele schil 
(salarissen, saldo rap., overig) 

 
242.123 

 
270.980 

 
264.436 

 
229.737 

Reserve bedrijfsvoering 
(werkbudget informatieveiligheid) 

10.000    

Totaal 224.667 246.129 242.229 210.214 

  
 

Herzien meerjarig saldo  
Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Totaal saldo 224.667 246.129 242.229 210.214 

Doorbelasting aan 
gemeenten (teruggave) 

27.456 24.851 22.207 19.523 

Verlaging flexibele schil 
binnen Noaberkracht 

-242.123 -270.980 -264.436 -229.737 

Dekking reserve 
bedrijfsvoering 

-10.000    

Totaal herziend meerjarig 
saldo 

0 0 0 0 
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Toelichting op verklaring en dekking 
  
Vrijval saldo rapportage 2018 
De vrijval van het saldo van de vastgestelde rapportage 2018 van Noaberkracht is het 
startsaldo voor de begroting 2020. Dit saldo gaat ten laste van de flexibele schil. 
  
Salarissen en sociale lasten 
De salariskosten voor 2020 zijn €388.862 hoger dan oorspronkelijk begroot. De verklaring 
voor deze stijging is tweeledig. Enerzijds zijn de premies voor de pensioenen verhoogd. In 
totaal zorgt dit voor een verhoging van de kosten van €173.674. Deze kosten worden 
doorberekend aan de gemeenten. De rest van de hogere kosten in 2020 komt door onder 
andere een functieherwaardering, bedrijfsplan OPRU, het ontstaan van nieuwe functies en 
periodieke verhogingen. Deze kosten worden gedekt uit de flexibele schil. 
  
Nieuw beleid automatisering 
Voor automatisering is structureel €43.871 extra nodig. Dit komt door wijzigingen in 
wetgeving of nieuwe wetgeving. Het ontstaan van deze extra kosten is toegelicht in de 
basisbegroting onderdeel ICT onder nieuw beleid. 
 
ODT naar gemeenten 
Er is voor gekozen om de budgetten voor de ODT die in Noaberkracht stonden te 
verplaatsen naar de gemeenten. 
  
Werkbudget informatieveiligheid en privacy 
In digitale ambities en informatieveiligheid is gevraagd om een werkbudget van €10.000 
beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om dit te dekken uit de reserve bedrijfsvoering. 
 
Vrijval reserve bedrijfsvoering in verband met generatiepact 
In 2017 was het plan om voor vier jaar een vrijval van de reserve bedrijfsvoering te 
realiseren ter hoogte van €125.000 per jaar. Hiermee is pas in 2018 gestart in plaats van 
2017 waardoor de vrijval een jaar opgeschoven wordt tot en met 2021 in plaats van tot en 
met 2020.  
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Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage 

 

In het verrekenmodel Tubbergen Dinkelland die in september 2012 door de beide 
gemeenteraden is vastgesteld, is als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage 
opgenomen: 
  

 Dinkelland:                56,35% 

 Tubbergen:                43,65% 
  
In onderstaand overzicht zijn de bijdragen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen aan 
Noaberkracht weergegeven: 
  

Gemeente 
Rekening 
2018 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Dinkelland 19.235 17.694.890 18.041.370 18.366.506 18.599.945 

Tubbergen 14.131 13.238.579 13.470.747 13.711.846 13.858.221 

Stichting 
Participatie 
Dinkelland 

72 72.100 72.100 72.100 72.100 

Totale 
gemeentelijke 
bijdrage 

33.438 31.005.569 31.584.217 32.150.452 32.530.266 

  
Verklaring verschillen gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting 2019 
  
Gemeentelijke bijdragen in de begroting 2019: 

Gemeente (bijdragen x €1.000) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

Gemeente Dinkelland 17.408 17.683 17.869 

Gemeente Tubbergen 12.991 13.197 13.334 

Stichting Participatie Dinkelland 72 72 72 

Totaal gemeentelijke bijdrage  30.471 30.952  31.275 
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Dinkelland 

Omschrijving 2020 2021 2022 

Bijdrage gemeente Dinkelland volgens begroting 2019 17.408 17.683 17.869 

Aanpassing doorbelasting aan grondbedrijf 62 61 62 

Formatieuitbreiding schulddienstverlening 34 34 34 

Herziene doorbelasting Dorper Esch, Lagere 
doorbelasting Tubbergen naar Dinkelland 

72 73 74 

Herziene doorbelasting Dorper Esch, Lagere 
doorbelasting naar Dinkelland 

-278 -283 -288 

Areaaluitbreiding groen 44 44 44 

Koersdocument 2018 doorbelasting uren naar flexibele 
schil 

17 17 17 

Koersdocument 2018 Zichtbaarheid en betrokken 
toezichthouders (Extra BOA) 

70 70 70 

Inkoop coördinator 23 23 23 

Ondermijning 28 28 28 

Organisatieontwikkeling 99 99 99 

Privacy 23 23 23 

Financiering generatiepact -144 -123 0 

Personele lasten wijziging eigen bijdrage naar 
Noaberkracht 

70 70 70 
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Budget A&O fonds Dinkelland 10 10 10 

Wet kwaliteitsborging private partijen 79 79 79 

Verhoging bijdrage gemeente Dinkelland n.a.v. 
begroting 2019 en overige kleine mutaties 

77 133 152 

Totaal wijzigingen 286 358 497 

Bijdrage gemeente Dinkelland begroting 2020 17.694 18.041 18.366 

  
Tubbergen 

Omschrijving 2020 2021 2022 

Bijdrage gemeente Tubbergen volgens begroting 2019 12.991 13.197 13.334 

Formatie uitbreiding schulddienstverlening 26 26 26 

Areaaluitbreiding groen 29 29 29 

Doorberekening uren naar NK flex 114 114 114 

Inkoop coördinator 17 17 17 

Ondermijning 22 22 22 

Organisatieontwikkeling 77 77 77 

Privacy 17 17 17 

Financiering generatiepact -112 -95   
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Personeelslasten eigen bijdrage naar NK 70 70 70 

Budget A&O fonds 10 10 10 

Wet kwaliteitsborging private partijen 61 61 61 

Aanpassing doorbelasting NK aan grondbedrijf -62 -61 -62 

Herziene doorbelasting Dorper Esch lagere 
doorbelasting van Tubbergen naar Dinkelland 

-77 -78 -79 

Verhoging bijdrage gemeente Tubbergen n.a.v. 
begroting 2019 en overige kleine mutaties 

56 65 76 

Totaal wijzigingen 258 284 388 

Bijdrage gemeente Tubbergen begroting 2020 13.239 13.471 13.712 
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12. BIJLAGEN 

Reserves en voorzieningen 

 

Algemeen 
Voor Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is een nota reserves en voorzieningen opgesteld. 
Deze nota is op 4 februari 2014 door het dagelijks bestuur vastgesteld en voor zienswijzen 
aan de beide deelnemende gemeenteraden aangeboden. De nieuwe nota reserves en 
voorzieningen wordt binnenkort aan het dagelijks bestuur en aan beide gemeenteraden 
aangeboden. 
  
In deze nota is aandacht geschonken aan de volgende aspecten: 

 omgang met negatief of positief jaarrekeningsaldo; 

 (maximale) omvang van de algemene reserve; 

 (maximale) omvang reserve desintegratie- en frictiekosten; 

 vorming van bestemmingsreserves; 

 vorming van reserves ter dekking van kapitaallasten; 

 rentetoerekening aan reserves. 
  
Reserve bedrijfsvoering 
De reserve bedrijfsvoering heeft als doel het adequaat opvangen van knelpunten in de 
bedrijfsvoering en het creëren van enige mate van flexibiliteit vanwege het feit dat 
budgettering en implementatie/uitvoering niet altijd gelijk oplopen. De voeding van deze 
reserve vindt plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat. Bij de vaststelling van de 
jaarrekening 2017 is er besloten om € 805.169 toe te voegen aan de reserve 
bedrijfsvoering. 
  
Bij de jaarrekening 2017 is in het kader van de beheersbaarheid het voorstel gedaan om de 
reserve bedrijfsvoering te splitsen in: 

1. Reserve bedrijfsvoering 
2. Reserve Organisatieontwikkeling 
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In onderstaande presentatie is rekening gehouden met deze uitsplitsing. 
  

Omschrijving 
(bedragen x € 1.000) 

Jaar 
Saldo 
begin van 
het jaar 

Dotatie Onttrekking 
Saldo 
einde van 
het jaar 

Algemene Reserve 2020 327 0 0 327 

  2021 327 0 0 327 

  2022 327 0 0 327 

  2023 327 0 0 327 

            

Reserve bedrijfsvoering 2020 1.256 0 125 1.131 

  2021 1.131 0 125 1.006 

  2022 1.006 0 0 1.006 

  2023 1.006 0 0 1.006 

            

Reserve 
organisatieontwikkeling 

2020 262 0 0 262 

  2021 262 0 0 262 

  2022 262 0 0 262 

  2023 262 0 0 262 

            

Saldo van rekening 2020 0 0 0 0 

  2021 0 0 0 0 

  2022 0 0 0 0 

  2023 0 0 0 0 
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Reserve verplichting 
voorgaand dienstjaar 

2020 402 0 292 110 

  2021 110 0 110 0 

  2022 0 0 0 0 

  2023 0 0 0 0 

            

Reserve generatiepact 2020 467 0 256 211 

  2021 211 0 211 0 

  2022 0 0 0 0 

  2023 0 0 0 0 

            

Totaal Reserves 2020 2.713 0 673 2.040 

  2021 2.040 0 446 1.594 

  2022 1.594 0 0 1.594 

  2023 1.594 0 0 1.594 

  
De reserve organisatieontwikkeling wordt gebruikt ter dekking van de verschillende 
activiteiten in het kader van het programma organisatieontwikkeling.  De verdere vertaling 
van dit programma naar concrete activiteiten en een inschatting van de kosten moet nog 
worden gemaakt en ter besluitvorming worden aangeboden aan het bestuur. 
Vooruitlopend hierop hebben we de verschillende activiteiten die op de planning staan voor 
het jaar 2020 al wel een plek gegeven in deze begroting 2020. De totale kosten bedragen 
€162.000. 
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Meerjarige balans 

 

  Begin dienstjaar 

Bedragen x €1.000 2020 2021 2022 2023 2024 

VASTE ACTIVA           

Materiële vaste activa           

-Investeringen met economisch nut 
vlgs "staat van investeringen"  

 3.882 3.000 2.261 1.655 1.192 

- Vervangingsinvesteringen 595 1.477 2.216 2.822 3.285 

            

            

VLOTTENDE ACTIVA           

Uitzettingen met een looptijd korter 
dan 1 jr 

          

- Overige vorderingen 40 40 40 40 40 

- Uitzettingen in 's-Rijks schatkist 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

- Vorderingen op openbare lichamen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

            

LIQUIDE MIDDELEN           

- Bank 150 150 150 150 150 
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OVERLOPENDE ACTIVA           

- Vooruit betaalde bedragen 25 25 25 25 25 

- Nog te ontvangen bedragen 50 50 50 50 50 

            

            

TOTAAL ACTIVA 7.242 7.242  7.242  7.242  7.242  

  
  
  

  Begin dienstjaar 

Bedragen x €1.000 2020 2021 2022 2023 2024 

VASTE PASSIVA           

Reserves           

- Algemene Reserve 327 327 327 327 327 

- Bestemmingsreserves 2.386 1.713 1.267 1.267 1.267 

- Resultaat voor bestemming 225 225 121 240 210 

            

            

VLOTTENDE PASSIVA           

Netto vlottende schuld met een rentetypische 
looptijd korter dan 1 jaar 

          

- Overige schulden 3.979 4.652 5.202 5.083 5.113 
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OVERLOPENDE PASSIVA           

- Nog te betalen bedragen 300 300 300 300 300 

- Vooruit ontvangen bedragen 25 25 25 25 25 

            

            

TOTAAL PASSIVA 7.242 7.242  7.242  7.242  7.242  

  
 
 


