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VOORWOORD 

 

Voor u liggen de jaarstukken 2019 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen (hierna Noaberkracht). Noaberkracht is de organisatie  die werkt 
voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. 
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1. INLEIDING 

 

Dit document betreft de jaarstukken 2019. Hierin leggen wij verantwoording af over het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar.  Naast de verantwoording over dit gevoerde beleid, 
uitvoerig opgenomen onder de verschillende programma's, willen we in deze inleiding 
stilstaan bij een aantal zaken die niet terugkomen onder de programma's maar naar onze 
mening wel het vermelden waard zijn.  
  
Zo stond het jaar 2019 vooral in het teken van de zorgelijke meerjarige financiële positie 
van de beide "Noaberkracht" gemeenten. Tekorten in het sociaal domein, oplopende 
bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden en achterblijvende rijksvergoedingen 
maakten dat beide gemeenten meerjarig rode cijfers lieten zien.  Verlagen van uitgaven 
door heroverweging van bestaande taken maar ook het verhogen van inkomsten bleken 
onvermijdelijk.  Dit heeft in eerste instantie geleid tot een pakket aan denkrichtingen 
(perspectiefnota 2020). Tijdens de behandeling van de begrotingen 2020 in november 2019 
is dit pakket omgezet in harde ombuigingsmaatregelen. Naast het feit dat dit gehele proces 
vanuit Noaberkracht is begeleid heeft deze operatie ook geleid tot een extra aanvullende 
taakstelling op Noaberkracht. Een extra aanvullende taakstelling die oploopt van €100.000 
in 2020 tot een structureel bedrag van €350.000 in 2023. Op deze manier draagt ook 
Noaberkracht bij in het oplossen van de financiële problematiek bij de beide 
"Noaberkracht" gemeenten. Hoewel deze taakstelling niet in 2019 maar in 2020 ingaat 
heeft deze taakstelling wel zijn schaduw vooruit geworpen. Zo zijn we reeds in 2019 
terughoudend omgegaan met het opvullen van natuurlijk verloop.  
 
De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons 
allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak 
van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, 
kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo 
adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel 
mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) 
besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Het COVID-
19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor 
naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren 
daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren 
onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor 
de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen 
om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. 
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In 2019 heeft er ook een wisseling in het bestuur van Noaberkracht plaatsgevonden. 
Bestuurslid Roy de Witte is medio 2019 namelijk benoemd tot gedeputeerde van de 
provincie Overijssel waardoor er vanuit het college van de gemeente Tubbergen een nieuw 
lid aan het bestuur van Noaberkracht is toegevoegd. Dit is Hilde Berning-Everlo geworden. 
Naast deze wisseling in het bestuur van Noaberkracht hebben we ook een wisseling in de 
directie van Noaberkracht gehad. Jolande Scholten heeft Gerard Mensink vervangen als 
gemeentesecretaris van Tubbergen en is vanuit die functie als algemeen directeur 
toegevoegd aan de directie.  
  
  
Voorzitters Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
W.A.M. Haverkamp-Wenker 
J.G.J. Joosten 
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2. NOTA VAN AANBIEDING 

Noaberkracht 

Alle bedrijfsvoeringsonderdelen van beide gemeenten zijn hierin ondergebracht en dit zijn: 

 Huisvesting 

 Financiën 

 Personeel 

 Organisatie 

 Informatie 

 Automatisering 

 Communicatie 
  
Er is sprake van één ambtelijke organisatie die beide gemeenten bedient. 
 

Bestuur en visie 

Bestuur 

Het bestuur van Noaberkracht werd in 2019 gevormd door de wethouders en de 
burgemeesters van beide gemeenten, waar elke vertegenwoordiger een gelijke stem had. 
Dit betekent dat het voor de besluitvorming niet uitmaakt of één van de gemeenten (in 
aantal) meer vertegenwoordigers heeft dan de andere gemeente: de stemverhouding blijft 
gelijk. 
  
Het voorzitterschap wordt door de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen in 
gezamenlijkheid vervuld. 
  
In 2019 heeft het bestuur van Noaberkracht elf keer vergaderd.  
 

Visie 

De organisatievisie van Noaberkracht luidt als volgt: 
“Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame 
samenleving. Een samenleving die vanuit eigen kracht en initiatief maatschappelijke doelen 
realiseert. Wij zorgen er daarbij voor dat kwetsbare groepen binnen de samenleving mee 
kunnen blijven doen” 
  
De organisatievisie is in 2013 vastgesteld door het bestuur van Noaberkracht. De 
omstandigheden en omgeving waarbinnen Noaberkracht functioneert zijn de laatste jaren 
aanzienlijk gewijzigd. Er is behoefte ontstaan om naast harmonisatie ook ruimte te hebben 
voor differentiatie in beleidsvoorkeuren en bestuursstijlen van de beide gemeentebesturen. 
De toenemende behoefte om in te spelen op vragen en verzoeken uit de samenleving heeft 
zijn weerslag op de ambtelijke capaciteit, competenties en werkprocessen. De noodzaak tot 
continue ontwikkeling van Noaberkracht blijft in de toekomst een constante factor. 
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In 2018 heeft een evaluatie Noaberkracht plaatsgevonden, genaamd 'De Kracht, Balans en 
Kansen van Samen' en is er een onderzoek uitgevoerd, genaamd 'Onderhoud 
Noaberkracht'. Zowel de evaluatie als het onderzoek heeft een veelheid aan aanbevelingen 
opgeleverd die door middel van een programma aanpak worden ingevoerd. Dit betreft een 
meerjarig traject. Het programma Organisatieontwikkeling bevat de uit te voeren projecten 
uit de aanbevelingen en de lopende projecten die bijdragen aan de beoogde ontwikkeling 
van Noaberkracht. De doelstelling voor het programma is als volgt  geformuleerd en 
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 verschillende 
bestuursstijlen van beide gemeenten." 
  
Met deze ambitie op het netvlies beogen we Noaberkracht sterker te positioneren, 
organiseren en ontwikkelen, met als doel om zo optimaal mogelijk de autonome 
gemeentebesturen en de lokale samenleving in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen te 
faciliteren. Zakelijk, Betrokken en Ondernemend. Waar mogelijk participatief, waarbij de 
ontwikkelkracht van de samenleving zelf centraal staat, vanuit de nevenheid gedachte. 
  
De ambitie is onderverdeeld in drie actielijnen: 

 Verbeteren bestuur ambtelijk samenspel 

 Geprofessionaliseerde sturing 

 Verbeterde borging en bestendiging 
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Indeling jaarstukken 

 

De in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde 
jaarstukken bestaan uit: 

 
 
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning en Control cyclus. In het eerste deel, het 
jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de 
begroting gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de programma's 'Digitale 
Agenda en Informatieveiligheid', 'Goed Werkgeverschap', en Organisatieontwikkeling 
weergegeven Daarna komen de meer algemene programma's 'Bedrijfsvoering', en 
'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' aan de orde. 
 
 
In het tweede deel, de jaarrekening, worden de balans en het overzicht van baten en lasten 
gepresenteerd. In deze jaarrekening zijn ook nog de volgende (verplichte) bijlagen 
opgenomen 

 Overzicht van incidentele baten en lasten 

 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

 Overzicht taakvelden 
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Resultaat en analyse 

Resultaat 

 
 

Verloop resultaten producten Planning & 
Control op begrotingsbasis 2019 

 

P&C cyclus 2019 (Bedragen x € 1.000) 

Saldo primitieve begroting 2019 0 
Saldo financiële rapportage 2018 jaarschijf 2019 
(tekort) 

-9 

Saldo 1e programmajournaal 2019 (tekort) -12 
Saldo 2e programmajournaal 2019 0 
Saldo financiële rapportage 2019 0 
Saldo 2019 op begrotingsbasis (tekort) ten laste 
van de reserve bedrijfsvoering 

-21 

 

Verloop begroting 2019 versus rekening 2019 
Naast de specifieke verantwoording die in het vervolg van de jaarrekening staat, gaan wij in 
dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw 
van het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming. 
 
 
    

(Bedragen x € 1.000) Raming 2019 vóór 
wijziging 

Raming 2019 na 
wijziging 

Realisatie 2019 

Baten 30.773 31.318 31.734 
Lasten 30.898 34.030 32.798 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

-125 -2.712 -1.064 

Ontrekking aan reserves 125 3.486 3.349 
Toevoeging aan reserves 0 774 774 
Het gerealiseerde 
resultaat 

0 0 1.510 

 

Analyse verschillen reserves 

Onder de programma’s en in de toelichting op de balans wordt ingegaan op de 
verschillende mutaties betreffende de reserves. Ook wordt verderop in deze nota van 
aanbieding een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze 
reserves. Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de 
onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming, 
wordt ook hier kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie 
betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. 
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De lagere onttrekking aan de reserves hebben te maken met werkzaamheden die in 2019 
niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2020 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook 
het voorstel met betrekking tot de budgetoverheveling. 
 

Analyse uitkomsten op hoofdlijnen 

Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op 
hoofdlijnen gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na 
verwerkte begrotingswijzigingen. 
  
In globale lijnen luidt het overzicht als volgt: 
 
 
     

omschrijving voordeel nadeel   
(Bedragen x € 1.000)     

1 Kosten personeel, inhuur en 
uitbestede werken 

833    

2 Detacheringskosten Dorper 
Esch 

10    

3 Uitbesteding openbare 
werken 

58    

4 Energiekosten  23   
5 Kosten ICT 170    
6 Resultaat verkoop materiële 
vaste activa 

38    

7 Kantoorbenodigheden 38    
8 Onderhoud en reparaties  31   
9 Huur roerende- en 
onroerende zaken 

28    

10 Detachering groen 115    
11 Naheffing omzetbelasting  40   
12 Project belastingen 23    
13 Project Twents Inkoop 
Model 

174    

14 Project Omgevingswet 88    
15 Project Huisvesting 20    
16 Lagere doorberekening aan 
gemeenten m.b.t Dorper Esch 

 10   

17 Overige mee- en 
tegenvallers 

19    

Totaal 1.614 104   
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Zoals uit het overzicht blijkt is er over het jaar 2019 sprake van een voordelig  resultaat van 
€1.510.000 (€1.614.000 -/- €104.000). Dit voordeel  wordt voor €495.000  veroorzaakt 
doordat een aantal budgetten in 2019 niet of niet geheel zijn aangewend. Wij stellen voor 
deze budgetten over te hevelen naar het jaar 2020 (zie  budgetoverheveling). De nog niet 
volledig bestede budgetten betreffen onder ander het Twents Inkoop Model en 
inhuurbudget.  
  
Daarnaast is een budget aan proceskosten voor een bedrag van €239.000 niet aangewend 
omdat deze kosten in 2019 opgevangen konden worden binnen de bestaande ambtelijke 
capaciteit. Deze meevaller vloeit bij resultaatbestemming terug naar de beide deelnemende 
gemeenten.  
  
Hierna resteert een voordelig saldo van €776.000 welke bij resultaatbestemming wordt 
gestort in de reserve bedrijfsvoering. 

 
Voor een nadere toelichting op de verschillende financiële afwijkingen word verwezen naar 
het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s. 
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Budgetoverheveling 

 
 

Over te hevelen budgetten 2019 
  t.l.v. t.l.v. alg. 
(Bedragen x € 1.000) Totaal reserves middelen 

Digitalisering bouwarchief 295 295 0 
Project belastingen 23 0 23 
Project huisvesting 20 0 20 
Taxatiemethodiek WOZ 30 0 30 
Organisatieontwikkeling 178 178 0 
Twents inkoop model 174 0 174 
Inhuurbudget tbv flexibele schil 160 0 160 
Omgevingswet 88 0 88 
Te storten in reserve 
verplichtingen voorgaande 
jaren 

968 473 495 

    
 

Het daadwerkelijk voordelig resultaat komt hiermee op een bedrag van €1.015.000 
(€1.510.000 minus €495.000).  Bij de besluitvorming van de deze jaarverantwoording wordt 
voorgesteld dit voordelige saldo als volgt te bestemmen: 
* terug naar beide gemeenten                      € 239.000 
* storten in reserve bedrijfsvoering             € 776.000 
  
De gevolgen hiervan voor de omvang van de reserve bedrijfsvoering worden in het verdere 
verloop van deze jaarverantwoording weergegeven. Uiteraard wordt hierbij rekening 
gehouden met de maximale omvang van deze reserve. 
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Reserves en voorzieningen 

 

In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de 
reserves.    
 
 

 Saldo 1-1-2019 Saldo 31-12-2019 Mutatie 
(Bedragen x € 1.000)    

Algemene reserve 327 327 0 
Bestemmingsreserves 4.528 2.477 -2.051 

ALGEHEEL TOTAAL 4.855 2.804 -2.051 
 

De bestemmingsreserves zijn voor een bedrag van €2.051.000 afgenomen. Het 
overgrote deel van deze afname wordt veroorzaakt door inzet van de reserve 
verplichtingen voorgaand dienstjaar ter dekking  procesgelden en de flexibele schil voor een 
bedrag van ruim €2,0 miljoen.   
  
In de toelichting op de balans in deze jaarrekening is een overzicht van de mutaties van 
beide reserves opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van de mutaties per 
reserve. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de 
volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves (nog) 
geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de 
resultaatbestemming 2019. 
 

Financiële positie en resultaatbestemming 

Beoordeling financiële positie 

Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten te 
kijken, met daarin opgenomen een weging van de risico's van Noaberkracht. Verder is de 
reservepositie van belang, evenals de aanwendbaarheid daarvan. De beoordeling op deze 
plek houden wij beperkt, omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 
2021-2024 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2020 e.v. 
  
De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. De 
begrotingsposten zijn niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden. 
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Bestemming resultaat 

  
De jaarverantwoording 2019 kent in eerste instantie een batig saldo na bestemming van 
€1.510.000. Voorgesteld wordt om dit batig saldo na bestemming als volgt te bestemmen: 

a. Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar €495.000 

b. Terug te betalen aan beide gemeenten €239.000 

c. Storten in reserve bedrijfsvoering €776.000 
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3. JAARVERSLAG 

Inleiding 

Zoals bij de indeling van de jaarstukken al is aangegeven bestaan de jaarstukken uit een 
jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag leggen we inhoudelijk verantwoording af 
over het gevoerde beleid.  Het jaarverslag kent een indeling in programma's en paragrafen 
en ziet er als volgt uit: 

 Programma Digitale Agenda en Informatieveiligheid 

 Programma Goed Werkgeverschap 

 Programma Organisatieontwikkeling 
  

 Programma Bedrijfsvoering  
o Personeel 
o Huisvesting 
o ICT 
o Tractie 
o Goederen en diensten, overig 

 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 
  

 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 Paragraaf Financiering 

 Paragraaf Bedrijfsvoering 

 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 
 



 

 

 

 
 

 

19 
 
 
 

4. PROGRAMMA DIGITALE AGENDA EN 
INFORMATIEVEILIGHEID 

 

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. 
  
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.  
 

Digitaliseren 

Doel 

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). 
  
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 provinciaal 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.  
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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. 
 

Opschonen bouwdossiers 

Wat wilden we bereiken?  
Europese aanbesteding voor het opschonen van de bouwarchieven. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het opschonen en ordenen van 
600 strekkende meters bouwarchieven. De opdracht is in 2019 gegund en met de 
werkzaamheden zal in 2020 een start gemaakt worden. Binnen anderhalf jaar moet deze 
opdracht afgerond zijn. 
 

Digitalisering dossiers 

Wat wilden we bereiken? 
Er wordt onderzoek gedaan hoe de bouw- en milieudossiers gedigitaliseerd kunnen worden. 
Dit is duurzamer en vergemakkelijkt de raadpleegbaarheid, draag bij aan een hogere 
efficiency en vergemakkelijkt de informatie-uitwisseling met de Omgevingsdienst Twente. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er zijn gezamenlijke gesprekken gevoerd met een leverancier van scanners en slimme 
scansoftware en de leverancier van het e-depot. We hebben onderzocht hoe we zo efficiënt 
mogelijk, door middel van standaardisatie aan de voorkant, de geschoonde en geordende 
bouwdossiers rechtstreeks kunnen scannen naar het e-depot. Verder zijn er 
voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een eigen scan-straat voor dit project.  
 

Aansluiten en inrichten E-depot 

Wat wilden we bereiken? 
De digitaal opgebouwde dossiers worden centraal weggezet in een provinciaal digitaal 
archief. Dit vanwege de duurzaamheid, het efficiënt beheer van digitale informatie, de 
beveiliging en de borging van gegevens zodra er software/applicaties worden aanbesteed. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We hebben onze keuze gemaakt voor een e-depot leverancier en er is een start gemaakt 
met de  implementatie en inrichting van dit e-depot voor het opnemen van gedigitaliseerde 
bouwdossiers. De gedigitaliseerde bouwdossiers worden geplaatst in een e-depot voor de 
borging van de digitale duurzaamheid van deze blijvend te bewaren informatie. 
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Doorontwikkeling E-dienstverlening 

Wat wilden we bereiken? 
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. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In het afgelopen jaar zijn de processen aangifte toeristenbelasting, subsidies en 
kwijtschelding volledig gedigitaliseerd. Van de bestaande digitaal aanvraagbare producten 
zijn de formulieren "bezwaarschrift gemeentelijke belastingen", "melding verloren en 
gevonden voorwerpen", "meldingen openbare ruimte" en "aanvraag rioolaansluiting" 
volledig digitaal beschikbaar gesteld. 
 

Implementatie Omgevingswet 

Wat wilden we bereiken? 
De omgevingswet die naar verwachting 2021 van kracht wordt, vraagt het nodige op het 
gebied van informatievoorziening. Om goed voorbereid te zijn, moeten we helder krijgen 
hoe onze processen en applicatielandschap ingericht moet worden om aan de 
geformuleerde ambities te kunnen voldoen. In 2019 gaan we daarom concreet aan de slag 
met het herontwerpen van onze processen en gaan we de impact hiervan bepalen op ons 
applicatielandschap. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet in 2021 hebben wij onze software 
voor Vergunningverlening en Handhaving in 2019 vervangen. Gezamenlijk met de 
gemeenten Almelo, Hof van Twente, Twenterand en de Omgevingsdienst Twente hebben 
we een aanbesteding doorlopen. Met de nieuwe applicatie Powerbrowser worden de door 
de Omgevingswet vereiste processen en standaarden ondersteund en kunnen we in 2020 
aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook voor het opstellen en beheren 
van het Omgevingsplan en voor het opstellen van Vragenbomen is nieuwe software nodig. 
In de tweede helft van 2019 hebben wij de markt verkend. Omdat deze software nog volop 
in ontwikkeling is valt er eigenlijk nog geen keuze te maken op basis van voor ons 
wenselijke processen. Begin 2020 zullen we desondanks toch een keuze maken, zodat de 
implementatie en de aansluiting op het DSO nog tijdig kan plaatsvinden. 
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Financiële kaders 

Digitalisering dossiers 

Voor het opschonen en ordenen van de bouwdossiers  is 
binnen de bestaande begroting van Noaberkracht een bedrag 
van €307.000 beschikbaar. Dit bedrag is gereserveerd voor de 
digitalisering van de deelarchieven. In 2019 is hierop €12.000 
uitgegeven. Het resterende bedrag van €295.000 wordt naar 
2020 overgeheveld. 

Aansluiten en inrichten 
E-depot 

De werkzaamheden voor het digitaal duurzaam ontsluiten en 
archiveren in een eDepot volgen op de werkzaamheden voor 
de digitalisering van dossiers en vinden plaats in 2020. In 2019 
is besloten hiervoor een aanvullend incidenteel krediet 
beschikbaar te stellen van €250.000 ten laste van de reserve 
bedrijfsvoering.  

Doorontwikkeling E-
dienstverlening 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de bestaande middelen en 
capaciteit van het organisatieonderdeel 
Informatiemanagement en facilitair. 

Implementatie 
Omgevingswet 

In de begroting 2019 is voor het aanpassen van de software 
€60.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2019 geen gebruik 
gemaakt. Het gehele bedrag wordt overgeheveld naar 2020. 

 

Door ontwikkelen ICT 

Doel 

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. 
  
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 tot date 
te houden. We gaan hiervoor het in 2018 geïmplementeerde Mobiel Device Management 
Systeem(MDM) (=beveiligingssysteem voor Laptops, Tablets en Smartphones) en de 
beveiliging van het draadloos netwerkverkeer doorontwikkelen. 
  
Daarnaast blijft het plaats en tijdsonafhankelijk werken onze aandacht houden. De 
systemen die dit proces ondersteunen krijgen een update en worden doorontwikkeld. 
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Doorontwikkeling faciliteiten voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken 

Wat wilden we bereiken? 
Er vindt een doorontwikkeling plaats van de in de backoffice staande hard- en software die 
het plaats en tijdsonafhankelijk werken mogelijk maken. Er vindt tevens een uitbreiding 
plaats van de capaciteit waardoor o.a. de beschikbaarheid en bereikbaarheid verhoogd 
wordt. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het platform voor plaats- en tijdsonafhankelijk is bijgewerkt tot de laatst versie en voldoet 
daarmee aan onze wensen en eisen.  Tevens is de opslagcapaciteit voor databestanden 
uitgebreid en is de tekstverwerker Microsoft Office 2010 organisatiebreed vervangen door 
Office 2016. 
 

Implementatie en doorontwikkeling management systeem voor mobiele apparaten 

Wat wilden we bereiken? 
Om beveiligingslekken rond mobiele apparaten (smartphones, tablets, laptops etc.) te 
voorkomen, wordt 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.). 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het systeem waarmee op afstand het beheer van Mobiele Devices (smartphones, iPads) kan 
plaatsvinden is verder ingericht en doorontwikkeld. Hierdoor is een hogere mate van 
beveiliging verkregen en is een efficiencyslag behaald in het beheer. 
 

Verdergaande beveiliging ICT netwerk 

Wat wilden we bereiken? 
De beveiliging van het huidige ICT-netwerk wordt op een hoog niveau gehouden en op 
enkele punten door ontwikkeld zoals het “finetunen” van de eind 2018 vervangen 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 
dienst Govroam maakt het mogelijk veilig in te loggen op een bestaand wifi-netwerk bij alle 
aangesloten gemeenten en andere publieke organisaties. 
  
Ook de restpunten van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) krijgen in 2019 
de nodige aandacht en worden verder opgepakt. Tevens vindt er in 2019 een test plaats van 
onze nieuwe internet structuur (redundantie) door een uitwijk te realiseren tussen onze 
locaties in Tubbergen en Denekamp. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De beveiliging van de aansluiting van ons computernetwerk met het Internet is voorzien 
van geavanceerde technieken. Ook het interne Wifi netwerk en het Govroam netwerk is  
daarbij meegenomen. Govroam is gerealiseerd in samenwerking met de 14 gemeenten in 
de regio Twente (Regio IT-Platform). Daarnaast zijn enkele nog openstaande punten van de 
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten BIG (heet nu BIO) in 2019 opgepakt en 
afgerond.  
  
Een onderdeel van deze Baseline is het uitvoeren van een jaarlijkse uitwijktest. Deze heeft 
in 2019  plaatsgevonden en daarbij is de nieuwe beveiligde ICT-netwerk/internet structuur 
meegenomen (redundantie).  Deze test is met een positief resultaat afgesloten. 
 

Financiële kaders 

Doorontwikkeling 
faciliteiten voor het plaats- 
en tijdsonafhankelijk 
werken 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de bestaande middelen 
en huidige capaciteit. 

Implementatie en 
doorontwikkeling 
management systeem voor 
mobiele apparaten 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de huidige capaciteit. 

Verdergaande beveiliging 
ICT netwerk 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de bestaande capaciteit 
en de middelen voor de investeringskredieten voor 
Hillstone Firewall en WiFi Accespoints+switches. 

 

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

Doel 

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 2018 is op het gebied van informatieveiligheid en privacy een 
solide basis gelegd waar in 2019 verder kan worden gebouwd om de organisatie nog een 
hoger volwassenheidsniveau op het gebied informatieveiligheid en privacy. 
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Controleplan 

Wat wilden we bereiken? 
Het voldoen aan wet- en regelgeving vraag ieder jaar inzet om aan normen van 
toezichthouders te voldoen. Dit houdt in het verder implementeren van ENSIA (een optimaal 
proces voor de horizontale verantwoording richting de gemeenteraad en verticale 
verantwoording richting het ministerie) en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Hiervoor zijn met verbonden partijen goede afspraken gemaakt over 
aanlevering en controle. Waar het wettelijk verplicht is zal worden gesteund op zekerstelling 
door externe partijen. Deze activiteiten worden opgenomen in het controleplan, waardoor 
er gemeente breed een plan is waar alle controle activiteiten zijn opgenomen. Dit moet 
effectiviteits- en efficiëntievoordelen op gaan leveren. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Begin 2019 is een controleplan opgesteld op basis van het jaarplan informatieveiligheid en 
privacy 2018-2019. Dit heeft eind 2019 tot de eerste kwartaalmonitor informatieveiligheid 
en privacy geleid, waarin conclusies m.b.t. de werking van maatregelen binnen 
verschillende vakgebieden zijn gepresenteerd. Deze zijn in het managementplatform 
gedeeld. Deze monitor heeft vooralsnog een informerend karakter. Ambitie is om per 
kwartaal audits op het gebied van informatieveiligheid en privacy uit te voeren en de 
bevindingen aan het management te rapporteren.  
  
Daarnaast heeft de uitvoering van de verplichte Eenduidige Normatiek Single Information 
Audit (ENSIA) weer de nodige aandacht gekregen. In november heeft in dit kader de interim 
controle DigiD en Suwinet plaatsgevonden. Door BKBO (onze RE auditor) zijn de 
aangeleverde stukken positief beoordeeld. Het ziet er naar uit dat de gemeenten ook over 
2019 weer aan de horizontale en verticale ENSIA verantwoording gaan voldoen.  
 

Governance 

Wat wilden we bereiken? 
Binnen de organisatie zijn er verschillende verantwoordelijkheids- en takenniveaus met 
betrekking tot Informatieveiligheid en Privacy te onderscheiden. In 2018 is er een controle 
geweest of de invulling van de rollen in de Governance structuur nog actueel is. De 
doelstelling voor 2019 is het beter benoemen van het eigenaarschap van de 
bedrijfsprocessen met bijbehorende informatieprocessen en/of (informatie)systemen en het 
sterker verankeren van de hieraan verbonden verantwoordelijkheden. Het resultaat moet 
zijn het borgen in de organisatie van verantwoordelijkheden, taakomschrijvingen en 
coördinatie- en rapportagemechanismen met betrekking tot Informatieveiligheid en Privacy. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 zijn  de processen binnen Noaberkracht van een eigenaar voorzien. Het project 
heeft een overzicht en inzicht gecreëerd in de processen die lopen binnen de organisatie. 
Zorgen dat deze processen (blijven) voldoen aan de AVG en het bijhouden van het register 
van verwerkingen vraagt aandacht in de toekomst. Deze doorontwikkeling krijgt in 2020 
een plek in het project Procesgericht Werken uit het programma Organisatieontwikkeling. 
  
Ook is de overlegstructuur aangepast. De volledige governance groep is minder bij elkaar 
gekomen, terwijl leden van de kerngroep (HRM. ICT, Communicatie, Control en 
Informatiebeheer) elkaar juist vaker hebben getroffen. 
 

Information Security Management System 

Wat wilden we bereiken? 
Het is van belang dat een organisatie blijft leren en innoveren zowel intern als extern. 
Hiervoor worden 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 gebruikt Noaberkracht een volwaardig ingericht 
ISMS, waarin verantwoordelijk medewerker cyclisch het informatieveiligheid en privacy 
dossier bijhouden. Eind 2018 wordt het ISMS opnieuw aanbesteed. In 2019 moet dit systeem 
draaien en is het dossier up-to-date. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2020 geldt voor de gehele Nederlandse overheid één uniform normenkader voor 
informatiebeveiliging, de BIO. Om aan de regelgeving rond informatieveiligheid te kunnen 
blijven voldoen worden er maatregelen genomen ter verbeteren van beleid, procedures, 
processen en taken. Begin 2019 is er specifiek aandacht geweest voor het inrichten, vullen 
en samenbrengen van applicaties die hierin faciliteren. Zo zijn normenkaders in het 
risicomanagement systeem gezet, processen binnen Noaberkracht zichtbaar gemaakt, en 
procedures bijgewerkt. Daarnaast is een organisatie brede GAP-analyse uitgevoerd, zijn 
bijna alle processen en informatiesystemen geclassificeerd, en is het beleid herschreven.  
 

Opleidingsprogramma 

Wat wilden we bereiken? 
Mensen blijven een risico voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid 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.  
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Hiervoor wordt een concreet programma ingericht, waarbij er aandacht is voor het 
introductiebeleid, training, opleiding en voorlichting, zodat collega’s door het jaar heen de 
mogelijkheid hebben om informatie tot zich te nemen en daarvan te kunnen leren. Dit 
programma wordt ondergebracht in het totale opleidingsprogramma van Noaberkracht. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In het kader van het opleidingsprogramma is nog niet de connectie met het strategisch 
opleidingsprogramma gelegd. Informatieveiligheid en privacy is inmiddels al wel vast 
onderdeel van het introductieprogramma geworden en in 2019 hebben de eerste collega's 
uitleg gehad over dit onderwerp. Daarnaast zijn verschillende doelgroepen met 
intranetberichten, e-mail en presentaties op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen. 
 

Privacy and Security by Design 

Wat wilden we bereiken? 
In nieuwe programma’s, projecten, processen en diensten is er voldoende aandacht voor 
informatieveiligheid en privacy. Medewerkers uit Noaberkracht moeten in het adviseren 
rekening houden met deze onderwerpen. Daar waar in 2018 dit een vrij reactief proces is 
geweest, zetten we in 2019 in op een proactieve houding op dit gebied. Dit betekent dat de 
organisatie sterker moet worden in het signaleren en voorkomen van problematiek op het 
gebied van informatieveiligheid en privacy. Dit betekent niet alleen minder incidenten, maar 
ook betere prioritering in het starten van nieuwe programma’s, projecten, processen en 
diensten. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In het Zaakysteem is het zaaktype Persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst gebouwd 
waarin de standaard overeenkomst van de VNG een plek heeft gekregen. De IBCS’er 
(medewerker die per organisatieonderdeel verantwoordelijk is voor inkoop, budgetbeheer, 
contractbeheer en subsidies) kan met de sjabloongenerator eenvoudig de 
verwerkersovereenkomst opstellen. Vervolgens kan deze aan de contractzaak gekoppeld 
worden. 
  
Gedurende de zomerperiode heeft het IT-Platform een DPIA laten uitvoeren op de 
Digikoppeling. Aan dit traject heeft Noaberkracht een actieve bijdrage geleverd. Het 
resultaat is een set aan maatregelen om de organisatorische aspecten rond de 
Digikoppeling te verbeteren. Deelnemers van het IT-Platform zijn hier vervolgens mee aan 
de slag gegaan. 
  
Daarnaast is een DPIA gestart voor het aan te schaffen voertuigenvolgsysteem. De 
uitkomsten die uit de analyse zijn gekomen zijn overgenomen en verwerkt in de 
implementatie en het protocol. 
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Duidelijk is nog wel dat het uitvoeren van DPIA’s nog vrij ad hoc plaatsvindt, en dat het 
initiatief vaak bij de privacy functionaris ligt. Om dit te verbeteren kan enerzijds aan 
bewustwording van het lijnmanagement worden gedacht. Anderzijds is het goed om de 
DPIA een duidelijke plek in het inkoop- en aanbestedingsproces te geven. 
 

Financiële kaders 

Controleplan 
Hiervoor is een structureel bestaand budget 
beschikbaar van €10.000 per jaar.  

Governance 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de 
bestaande capaciteit. 

Information Security 
Management System 

De kosten in 2019 voor "Ondersteuning 
Informatieveiligheid en Privacy" bedroegen €15.300. 

Opleidingsprogramma 
De kosten hiervoor zijn betaald uit het reguliere 
opleidingsbudget. 

Privacy and Security by Design 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de 
bestaande capaciteit. 

 

Samenwerken 

Doel 

Noaberkracht blijft de komende jaren samenwerken binnen het ‘Shared Services Netwerk 
Twente’ (SSNT) en waar mogelijk wordt dit geïntensiveerd. De SSNT is een 
samenwerkingsverband op het terrein van ICT bedrijfsvoering tussen 14 Twentse 
gemeenten, Regio Twente, Waterschap Vechtstromen en de Veiligheidsregio Twente. 
  
We nemen bij mogelijke samenwerking steeds de drie K’s (Kosten, kwaliteit en 
kwetsbaarheid) als uitgangspunt, met ruimte voor verschillen in mate, schaal en 
aansluitsnelheid. Daarnaast is het ook van belang dat de samenwerking aansluit bij onze 
samenleving en de wijze waarop wij willen besturen. 
  
Naast het samenwerken binnen SSNT gaat Noaberkracht in 2019 de samenwerking met de 
Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Twente (ODT) aan. 
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Ontwikkeling Omgevingsdienst Twente (ODT) 

Wat wilden we bereiken? 
In 2019 gaat de ODT in eerste instantie gebruik maken van de ICT-voorzieningen en 
software van de gemeente Almelo. In deze eerste fase moet een goede en veilige informatie-
uitwisseling tot stand worden gebracht. De klantcontacten en de archiefplicht blijven 
immers bij de gemeenten. Voor de langere termijn start er in 2019 een Europese 
aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van software voor het ODT. Hier aan 
voorafgaand wordt onderzocht of het wijsheid is ook software voor de overige onderdelen 
van vergunningverlening en handhaving, die achter blijven bij de gemeenten, mee te nemen 
in deze aanbesteding. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2018 hebben we besloten om gezamenlijk met het ODT, gemeente Almelo, gemeente 
Twenterand en de gemeente Hof van Twente een aanbesteding te doen voor een integraal 
systeem dat onze vergunning, toezicht en handhaving processen ondersteunt. In mei 2019 
is de applicatie Powerbrowser van Genetics als hoogst scorende applicatie de aanbesteding 
gegund. De applicatie is in oktober door ons in gebruik genomen en de functioneel-
beheerders van de verschillende organisaties hebben sluitende afspraken rondom het 
beheer van de applicatie gemaakt.  
 

Samenwerking SSNT 

Wat wilden we bereiken? 
Op 12 februari 2013, werd op het Hulsbeek in Oldenzaal het Communiqué van Zenderen 
2013 –2020 ondertekend door besturen en secretarissen van de 14 Twentse gemeenten, 
Regio Twente, de Veiligheidsregio en het Waterschap Vechtstromen. Een set van afspraken 
over netwerksamenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering (PIOFACH) en een 
programmatische aanpak SSNT ter realisering van twee wensbeelden (hoofddoelen): 
“Werken voor de Twentse Overheid” en een “Informatievoorziening zonder 
belemmeringen”. 
  
Het werken aan hoofddoelstellingen/wensbeelden is nog niet klaar. Echter wel zodanig 
gevorderd dat de verworvenheden moeten worden geborgd en robuuster georganiseerd om 
van daaruit verder te werken en te ontwikkelen. Het platform Twentse Kracht is al enige tijd 
operationeel en het “IT – platform Twente” wordt in 2018 geconcretiseerd. De kenniskringen 
zijn zo goed als zelf-organiserend. In de loop van 2018 en 2019 wordt de transformatie van 
een programma-aanpak / organisatie SSNT gemaakt naar een andere configuratie waarin 
de verschillende bovenstaande elementen en ontwikkelingen worden geïntegreerd. Concrete 
kosten om deel te nemen aan het IT-platvorm zijn nog niet bekend. Zodra het bekend is zal 
dit worden vermeld in de bestuursrapportage. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het SSNT heet nu IT-Platform met als gastorganisatie de regio Twente. Om een goede 
werking aan dit platform te geven zijn er twee vacatures ingevuld voor een 
programmamanager en projectleider zodat de regie op de samenwerking centraal kan 
plaatsvinden.  De hoofddoelstellingen / wensbeelden van het platform zijn beschreven in 
een nog te ondertekenen "Samenwerkingsovereenkomst IT Platform Twente". 
 

Financiële kaders 

Ontwikkeling 
Omgevingsdienst 
Twente (ODT) 

De kosten voor deelname aan de Europese aanbesteding en de 
kosten voor werkzaamheden in 2019 rond het inrichten voor 
een goede en veilige informatie-uitwisseling konden worden 
opgevangen binnen de huidige capaciteit en middelen.   

Samenwerking SSNT 
De jaarlijkse kosten voor deelname aan het IT-Platform 
bedroegen in 2019 €20.000. 

 

Verbeteren en door ontwikkelen beheergegevens 

Doel 

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. 
 

Standaardisering t.b.v. Omgevingswet 

Wat wilden we bereiken? 
De Omgevingswet wordt vanaf 2021 van kracht. De wet vereist dat we aansluiten op het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), waarbij gegevens, zoals omgevingsvergunningen en 
het nieuwe omgevingsplan moeten voldoen aan nieuwe standaarden. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2018 hebben we o.a. middels verschillende analyses op onze gegevens, in beeld gebracht 
wat er nodig was om klaar te zijn voor de Omgevingswet. De uitkomsten zijn vast gelegd in 
het rapport "Informatievoorziening op orde voor de Omgevinsgwet". Op basis van dit 
rapport hebben we in 2019 vele verbeteringen doorgevoerd op onze gegevens. De 
basisregistraties zijn beter op elkaar aangesloten en alle bestemmingsplannen zijn digitaal 
op orde gebracht, zodat deze in 2021 eenvoudiger en sneller zijn te gebruiken als basis voor 
het Omgevingsplan en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast hebben we ook 
onderzoek gedaan naar een efficiënte manier om de basisregistraties te gebruiken bij de 
opbouw van het Omgevingsplan. 
 

Verbeteren gebruiksoppervlakten 

Wat wilden we bereiken? 
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 hebben we daarvoor gedaan? 
De gebruiksoppervlakte, die wordt geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) voldoet niet aan de door de Waarderingskamer gestelde eisen. Er is dan 
ook een verbeterslag noodzakelijk. Deze verbeterslag is projectmatig opgepakt. 
Taxatiebureau TOG heeft in eerste instantie een geautomatiseerd analyse en berekening 
van de gebruiksoppervlaktes gedaan. Deze analyse levert voor ca. 60% van de woningen 
een gebruiksoppervlakte met voldoende kwaliteit. Voor de overige woningen zijn we eind 
2019 gestart met de herberekening van de gebruiksoppervlakte, waarbij we gebruik maken 
van de geometrie van de BAG en de BGT.  Het project loopt door tot eind 2021. 
  
In de procesmatige verwerking van nieuwe en verbouwde woningen hebben we inmiddels 
een nieuwe werkwijze geïmplementeerd, waarbij de registratie van de gebruiksoppervlakte 
voor verschillende basisregistraties eenmalig plaatsvindt en meervoudig wordt gebruikt.  
 

Financiële kaders 

Standaardisering t.b.v. 
Omgevingswet 

Voor het voldoen aan de nieuwe standaarden binnen de 
Omgevingswet is er een investeringskrediet beschikbaar van 
€60.000 (Doorontwikkeling applicaties t.b.v. Omgevingswet). 
Hiervan is in 2019 geen gebruik gemaakt. 

Verbeteren 
gebruiksoppervlakten 

Voor het verbeteren van gebruiksoppervlakten is in 2019 een 
incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van €30.000. Hiervan 
is in 2019 geen gebruik gemaakt. Het bedrag wordt 
overgeheveld naar 2020. 
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Verbeteren organisatieprocessen 

Doel 

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 vanuit 
Informatievoorziening. In 2019 gaan we daarom verder met de implementatie van 
proceseigenaarschap, waar in 2018 als pilot mee gestart is. Proceseigenaarschap is een 
krachtige beheersmaatregel die, mits goed ingevoerd, leidt tot een beheerst proces dat 
continu wordt verbeterd. Dit leidt uiteindelijk tot betere organisatieresultaten en meer 
tevreden klanten. 
  
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 of de organisatie. 
 

Implementatie proceseigenaarschap 

Wat wilden we bereiken? 
Het organisatiebreed invoeren van proceseigenaarschap voor het behalen van betere 
organisatieresultaten en meer tevreden klanten. Dit betekent dat elk proces een eigenaar 
krijgt die verantwoordelijk is voor het proces. De proceseigenaar verbetert, onderhoudt en 
bewaakt vanuit zijn rol het proces en coacht de stakeholders binnen het proces. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het project Register van Verwerkingen heeft de basis gelegd voor borging en bestendiging 
van ons procesmanagement. Er is een rapportage ‘Register van Verwerkingen’ uitgedraaid 
uit de applicatie i-Navigator. De organisaties hebben daarmee een stap gezet om beter aan 
de geldende wet- en regelgeving (m.n. de AVG) te voldoen. 
  
Alle processen zijn van een eigenaar voorzien. Het project heeft een overzicht en inzicht 
gecreëerd in de processen die lopen binnen de organisatie. Zorgen dat deze processen 
(blijven) voldoen aan de AVG en het bijhouden van het register van verwerkingen vraagt 
aandacht in de toekomst. Deze doorontwikkeling krijgt een plek in het project Procesgericht 
Werken uit het programma Organisatieontwikkeling. 
 

Verbeterde processen 

Wat wilden we bereiken?  
Aan de hand van Lean-filosofie worden ook in 2019 verschillende processen tegen het licht 
gehouden zodat die stappen overblijven die waarde toevoegen voor de klant of de 
organisatie. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Ook in 2019 zijn weer verschillende processen tegen het licht gehouden. Hieronder staan 
enkele trajecten genoemd waarbij een procesbegeleider betrokken is geweest: 

 Digitaal vergaderen 

 Contractbeheer 

 Processen VT&H in kader van implementatie Powerbrowser 

 Klantbeleving KCC 
 

Financiële kaders 

Implementatie 
proceseigenaarschap 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de 
reguliere capaciteit. 

Verbeterde processen 
Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de 
reguliere capaciteit. 
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5. PROGRAMMA GOED WERKGEVERSCHAP 

 

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 en de wensen van beide 
gemeentebesturen. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een voorwaarde. 
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. 
 

Goed werkgeverschap 

Doel 

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. 
 

Arbo 

Wat wilden we bereiken? 
Volgens het Arbobeleid zijn we onder begeleiding van de Arbo-unie en de bedrijfsarts steeds 
verder gegroeid naar de eigen regierol van het management. Wij hebben eind 2017 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 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 2019 zal ook een activiteitenplan worden gemaakt nav het 
Arbo-meerjarenplan 2018-2020 en de resultaten van 2018. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Vanaf 1 april 2019 is Noaberkracht Dinkelland Tubbergen overgegaan naar een andere 
arbodienstverlening (de Bedrijfspoli) en per 1 januari 2020 is de arbodienstverlening in 
Twents verband opnieuw aanbesteed. Dit is gegund aan de bedrijfspoli. De acties volgens 
het ARBO-meerjarenplan zijn uitgevoerd. 
 

Doelgroepenbeleid 

Wat wilden we bereiken? 
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt 
onder de Participatiewet. Deze wet vervangt een aantal andere wetten zoals de WSW en de 
Wajong. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen 
met een arbeidsbeperking. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Van gemeenten 
wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt zodat zij aan de slag 
gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen. Maar naast deze rol is 
Noaberkracht ook werkgever. Als werkgever hebben wij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie. 
  
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. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 
ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in 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. Dit is 
het quotum arbeidsbeperkten en geldt dus ook voor Noaberkracht. 
  
In 2018 is een doelgroepenbeleid voor Noaberkracht ontwikkeld. Hierin is onderzocht welke 
mogelijkheden er binnen onze organisatie zijn voor mensen uit de doelgroep. Daarnaast is er 
afgesproken hoe wij met dergelijke mogelijkheden omgaan en wordt het inzetten van 
doelgroepers hierop actief gestimuleerd. In 2019 zal de begeleiding van Noaberkracht bij het 
inzetten van doelgroepers verder uitgebouwd worden. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We zijn bezig met functiecreatie om zo arbeidsplaatsen voor doelgroepers te creëren. Dit 
houdt in dat, waar mogelijk,  er van bestaande functies taken worden afgehaald die door 
een doelgroeper vervuld kunnen worden. Gaandeweg heeft Noaberkracht van de beoogde 
10 garantiebanen die Noaberkracht moet vervullen er 8 ingevuld. Inmiddels zijn er weer 
twee doelgroepers uitgestroomd. Daardoor blijft het doel nog 4 garantiebanen te 
realiseren. Noaberkracht voldoet formeel ruimschoots aan de doelstelling omdat de 
groepsdetachering bij de buitendienst meetelt bij de definitiebepaling. 
 



 

 

 

 
 

 

36 
 
 
 

Generatiepact 

Wat wilden we bereiken? 
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 zelf kiezen voor deelname 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. Ook in 2019 bestaat voor medewerkers weer de 
mogelijkheid deel te nemen aan dit generatiepact. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Per 2019 hebben 26 medewerkers besloten deel te nemen aan het generatiepact. De 
regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Medio 2020 vindt een evaluatie plaats en 
wordt afgewogen of er een vervolg komt op deze regeling. Dit is mede afhankelijk van de 
ontwikkelingen inzake het pensioenstelsel en de fiscale regelgeving. Het generatiepact 
heeft geleid tot nieuwe instroom en doorstroom van medewerkers. 11 jonge medewerker 
zijn ingestroomd. 
 

Integriteit 

Wat wilden we bereiken? 
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. De primaire 
verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente (de burgemeester), maar vóór 
alles bij elke ambtsdrager en ambtenaar persoonlijk. De overheid (en dus Noaberkracht) wil 
dus prioriteit geven aan integriteit, temeer omdat zij werkt met publieke middelen en op 
veel terreinen een monopoliepositie heeft. In 2019 zal aan integriteit net als in 2018 weer 
pro-actief aandacht besteed worden. Hiervoor is een plan in ontwikkeling. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Een notitie "Integriteit, een kwestie van moedig leiderschap" is in november 2019 
vastgesteld. In 2020 zal een in te stellen projectgroep uitgangspunten en verdere acties 
uitzetten. Na  implementatie worden de acties  opgenomen in de reguliere werkprocessen. 
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Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 

Wat wilden we bereiken? 
De Eerste Kamer stemde 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke 
(rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private 
bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt. De invoering van de 
wet normalisering rechtspositie ambtenaren is opgeschoven en zal naar verwachting miv 1 
januari 2020 in werking treden. 2019 zal in het teken staan van de voorbereiding van 
Noaberkracht op de inwerkingtreding van deze wet. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de wet WNRA in werking. Het doel van deze wet is om 
de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk te trekken met de rechtspositie, 
rechtsbescherming en arbeidsvoorwaardenregeling van werknemers in het bedrijfsleven. 
Als gevolg van de WNRA wordt het private arbeidsrecht van toepassing op de 
medewerkers. 
  
De belangrijkste veranderingen zijn: 

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

arbeidsovereenkomst (CAO-SGO voor samenwerkende gemeentelijke organisaties) 
en het eind 2019 vastgestelde personeelshandboek 

3. Noaberkracht heeft zich in 2019 aangesloten bij de werkgeversvereniging voor niet 
gemeenten, zodat de CAO SGO geldt  met gelijke arbeidsvoorwaarden als de sector 
gemeenten. 

4. Geschillen tussen werkgever en medewerker worden door de civiele rechter 
behandeld. Bezwarenprocedures blijven bestaan voor geschillen over 
functiewaardering, van werk naar werk trajecten en over de individuele toepassing 
van een sociaal plan/sociaal statuut. 

5. Voor ontslag door de werkgever is eerst toestemming vereist van een landelijke 
ontslagcommissie (in de plaats van het UWV ) bij reorganisatie-ontslagen of van de 
kantonrechter (de preventieve ontslagtoets). 

  
Alle medewerkers is eind 2019 is een arbeidsovereenkomst ter tekening voorgelegd.  
 

Horizontale medezeggenschap 

Wat wilden we bereiken? 
De medezeggenschap moet passen binnen de cultuur van een organisatie. Moet gevoel 
hebben wat er leeft aan werkgeverskant en werknemerskant. Moet kritisch zijn, advies 
geven, mag instemmen en zal vooral ook initiatief moeten nemen. Noaberkracht stimuleert 
een wendbare en flexibel inzetbare medezeggenschap waarbij meegedacht wordt over de 
uitdaging waar wij als organisatie voor staan en wat dit betekent voor onze medewerkers. 
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In 2018 zijn er ondernemingsraadverkiezingen geweest. In 2019 wordt verder uitgewerkt 
hoe deze samenwerking tussen bestuur en medezeggenschap bijdraagt aan het zijn van een 
wendbare organisatie die snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De medezeggenschap is vorm gegeven in het werkoverleg binnen de teams. De formele 
medezeggenschap tussen werkgever en medewerkers vindt maandelijks plaats met de 
ondernemingsraad en haar onderdeelcommissies arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. Daarvoor is een convenant medezeggenschap afgesloten waarin 
de kaders van het overleg zijn opgenomen.  De wijze van Medezeggenschap moet 
aansluiten bij de cultuur van de organisatie. Hoe gaan met met elkaar om. In het 
management development en in het jaarlijks overleg tussen bestuur en ondernemingsraad 
is daar aandacht voor.  
 

Financiële kaders 

Arbo 

In 2019 is het Arbobudget opgekrikt naar in totaal €65.000. Dit 
bedrag bestaat uit budget voor arbodienstverlening, 
beschermbrillen, vitaliteit, BHV en toename psychisch verzuim. De 
totale kosten voor 2019 bedroegen ongeveer €70.000. 

Doelgroepenbeleid 
Vanaf 2018 is budget vrijgemaakt voor 0,5 fte extra capaciteit voor 
het doelgroepenbeleid.  

Generatiepact 

De vrijkomende gelden als gevolg van deelname aan het 
generatiepact zijn toegevoegd aan het centrale personeels-/inhuur 
budget (de zogenaamde flexibele schil). Omdat we de eerste jaren 
als gevolg van het generatiepact worden geconfronteerd met een 
verschil tussen de lagere personeelskosten in relatie tot de 
wegvallende capaciteit is in 2017 besloten om 4 jaar lang een 
bedrag van € 125.000 vrij te maken om dit verschil te kunnen 
opvangen. 

Integriteit 
Deze werkzaamheden en de wijze waarop worden begin 2020 
nader afgestemd en opgepakt binnen de reguliere capaciteit. 

Wet Normalisering 
Rechtspositie 
Ambtenaren 

Deze werkzaamheden zijn opgepakt binnen de reguliere capaciteit. 

Horizontale 
medezeggenschap 

Deze werkzaamheden zijn opgepakt binnen de reguliere capaciteit. 
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6. PROGRAMMA ORGANISATIEONTWIKKELING 

 

Het programma Organisatieontwikkeling bevat de uit te voeren projecten en de lopende 
projecten die bijdragen aan de beoogde ontwikkeling van Noaberkracht. De doelstelling 
voor het programma is als volgt  geformuleerd en vastgesteld: 
 
"Noaberkracht doorontwikkelen 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, met als doel om zo optimaal mogelijk de autonome 
gemeentebesturen en de lokale samenleving in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen te 
faciliteren. Zakelijk, Betrokken en Ondernemend.  
  
Nevenheid waar het kan, overheid waar het moet. Dit houdt in dat de samenleving meer 
ruimte krijgt en dat de gemeente vertrouwen heeft dat de samenleving voldoende krachtig 
en vitaal is. De gemeenten functioneren meer vanuit horizontale verhoudingen, naast de 
inwoner, als partner van de samenleving. Goed Noaberschap noemen we dat! Deze manier 
van werken zijn we de afgelopen jaren met elkaar aangegaan en willen wij voortzetten en 
verbeteren. 
  
Werken vanuit nevenheid betekent dat je als gemeente bereid bent écht aan te sluiten bij 
wat er in de samenleving gebeurt. Dat je minder toetst en meer  erop vertrouwt dat de 
samenleving maatschappelijke waarde creëert. Dat je durft los te laten en meer verbindt. 
Daarbij spreken we meer de taal van de samenleving. We zijn gelijkwaardige partner van 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  
  
Deze toenemende behoefte om in te spelen op vragen en verzoeken uit de samenleving 
heeft uiteraard impact op de ambtelijke capaciteit, de benodigde competenties, 
werkprocessen. En op de manier waarop gestuurd wordt en zaken bestendigd en geborgd 
worden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de manier waarop wij ons werk doen en daagt 
ons als organisatie uit om ons door te ontwikkelen. De inspanningen die we binnen 
Ontwikkeling Noaberkracht doen dragen bij aan: 
  
Binnen drie actielijnen werken we programmatisch aan de doelstelling: 

 Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel 

 Geprofessionaliseerde sturing 

 Verbeterde borging en bestendiging 
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Algemeen 

  
De inspanningen ten behoeve van de 3O’s zijn opgenomen in de begrotingen van 
respectievelijk Tubbergen en Dinkelland en worden daarom niet in deze jaarrekening 
verantwoord. 
  
Onderhoud Noaberkracht 
Wat wilden we bereiken? 
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 zeven organisatieprincipes van 
Noaberkracht. Hierbij gaat het dus om een (voorlopig) toekomstbestendige uitwerking van: 

 Visie 

 Management 

 Medewerkers 

 Cultuur 

 Structuur 

 Systemen/processen/instrumenten 

 Bestuurlijk-ambtelijke samenwerking 
  
In april 2018 heeft dit geleid tot een adviesrapport onderhoud Noaberkracht. Nav dit 
rapport is een programmatische aanpak organisatieontwikkeling opgezet voor de komende 
jaren. 
  
Evaluatie Noaberkracht 
Wat wilden we bereiken? 
In 2018 bestond de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht 5 jaar. Binnen Noaberkracht 
zijn diverse trajecten ingezet tot doorontwikkeling van de organisatie. Ook zijn de 
omstandigheden waarbinnen Noaberkracht functioneert aanzienlijk gewijzigd. Het was een 
natuurlijk moment om in de vorm van een extern begeleide brede evaluatie terug te blikken 
op de oorspronkelijke uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de start van Noaberkracht en 
mede op basis daarvan te komen tot aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de 
doorontwikkeling van Noaberkracht tot een bedrijfsvoeringsorganisatie die van betekenis is 
en blijft voor de beide gemeentebesturen en de beide lokale samenlevingen. 
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De uitgangspunten bij de vorming van Noaberkracht waren in het kort: 

 Kwaliteitsverbetering op dienstverlening 

 Kostenvermindering op bedrijfsvoering 

 Kwetsbaarheid vermindering 
  
In 2018 heeft dit evaluatieonderzoek plaatsgevonden en rond de zomer tot een eindrapport 
geleid. De conclusies en aanbevelingen uit dit rapport zijn meegenomen in de 
programmatische aanpak organisatieontwikkeling en zullen in 2019 invulling krijgen. 
  
Wendbaarheid 
Wat wilden we bereiken? 
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.” 
 
Noaberkracht heeft de afgelopen jaren ingezet op het verkrijgen van een cultuur van 
verantwoordelijkheid en op veel punten zijn stappen gemaakt in de juiste richting. De 
medewerkers zijn loyaal, zeer betrokken en bereid de extra stap te zetten die soms nodig is . 
De manier van werken is vaak uniek en vernieuwend. De zelfredzaamheid is groot en de 
Twentse nuchterheid helpt bij het ‘gewoon’ doen. 
 
Bij een cultuur van verantwoordelijkheid krijg je veel vrijheid. Vrijheid op basis van duidelijke 
spelregels en kaders. Een cultuur van verantwoordelijkheid wordt gekenmerkt door 
‘samenwerkende en samen werkende’ medewerkers die gestimuleerd worden om integraal 
te kijken en te werken. Een cultuur waarin ook sturing wordt gegeven. Ondersteund door 
situationeel coachende managers. De focus moet daarbij vooral liggen op het waarom. 
Gesprekken die zich niet beperken tot de inhoud van het werk, maar ook gaan over de 
relatie. Wat voel ik, wat zie ik, wat doet dit met mij. In combinatie met resultaatgerichte 
gesprekken op basis van vooraf afgesproken doelen, niet om te verantwoorden maar om te 
kunnen bijsturen. We moeten tenslotte wendbaar zijn om toekomstbestendig te kunnen 
opereren. Wendbaarheid en sturing zijn daarbij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De thema’s Onderhoud Noaberkracht, wendbaarheid en de uitkomsten evaluatie 
Noaberkracht zijn in 2019 opgenomen in programma Ontwikkeling Noaberkracht. In dit 
programma wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen uit deze drie activiteiten. De 
voortgang op deze activiteiten vindt u in de sub perspectieven: Verbeteren bestuurlijk 
ambtelijk samenspel, Geprofessionaliseerde sturing en Verbeterde borging en bestendiging. 
 

Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel 

Doel 

 Faciliteren van de optimale samenwerking tussen beide besturen en de ambtelijke 
organisatie. 

 Het hernieuwd perspectief van Noaberkracht sluit aan bij de wens om een flexibele 
en wendbare organisatie te zijn voor de twee lokale samenlevingen en twee 
autonome besturen. 

  
De organisatieontwikkeling, 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 passend bij de ambitie is noodzakelijk om het 
bestuurlijk ambtelijk samenspel te professionaliseren en te laten aansluiten bij de 
ontwikkelkracht en de dynamiek van de samenleving. Daarbij speelt de behoefte om 
ambtelijk flexibel te zijn en beide besturen te bedienen bij verschil in bestuurlijke wensen 
over de aanpak binnen Tubbergen en Dinkelland. 
 

Ambitiefinanciering 

Wat wilden we bereiken? 
Noaberkracht heeft de verantwoordelijkheid om twee lokale samenlevingen en twee 
autonome gemeentebesturen te faciliteren. Hiervoor zijn budgetten en formatie beschikbaar 
binnen Noaberkracht, maar hoe ga je om met wensen uit twee besturen en initiatieven en 
ambities uit beide samenlevingen? In 2017 is de wens om meer met projectfinanciering te 
gaan werken onderzocht. Uit dit onderzoek is voortgekomen ervoor te kiezen met 
ambitiefinanciering te gaan werken. Dit betekent dat er een basisbegroting komt waarin het 
wettelijke en routinematige werk staat en het werk waarvan het goed is dit als beide 
gemeenten samen te doen. Daarnaast komt er een ambitiebegroting Tubbergen en een 
ambitiebegroting Dinkelland. Hierin krijgen de ambities per gemeenten een plek. Deze keuze 
voor ambitiefinanciering is 2019 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 zijn de beide gemeentebegrotingen opgedeeld in een basisbegroting en een 
ambitiebegroting waarmee ook de systematiek van ambitiefinanciering is toegepast. 
Hiermee is er meer ruimte voor beide gemeenten ontstaan om hun eigen ambities na te 
streven. Er is een werkwijze uitgewerkt voor het begroten en besluiten over de inzet 
van proces-, project- en programmafinanciering binnen de ambitiebegroting. In de formats 
en werkwijze heeft ambitiefinanciering een plek gekregen binnen Werken in projecten. 
Binnen de trainingen voor projectleiders en opdrachtgevers in het derde kwartaal 2019 is 
tevens aandacht besteed aan de werkwijze rondom ambitiefinanciering. Er wordt voor 
projecten een projectplan op basis van bruto-netto principe opgesteld. Aan de start wordt 
er bewuster nagedacht over wat gaat deze inspanning ons kosten en opleveren. 
  
2019 was tevens een jaar om te leren wat wel en (nog) niet werkt rondom 
ambitiefinanciering. Belangrijkste leerpunt is dat het inschatten van uren op de ambities 
een lastige klus is waardoor het gereserveerde budget hiervoor lang niet altijd wordt 
aangesproken. Redenen hiervoor zijn: 

o Het is lastig een inschatting te maken van  beschikbare en te besteden tijd 
voor regulier werk en ambities; 

o Opdrachten wijzigen en dan wordt ondertussen niet altijd de begroting 
aangepast; 

o Mensen moeten meer ervaring op gaan doen met het inschatten van uren; 
o Benodigde kwaliteit en kennis is in de markt niet beschikbaar, al is er wel 

inhuurbudget; 
o Het capaciteitsbudget is te versnipperd om eventuele inhuur te kunnen 

bekostigen; 
o Het werkpakket dat blijft liggen is te klein of te versnipperd om op in te 

huren; 
o Er treedt vertraging op in andere activiteiten en ander werk blijft liggen; 
o Mensen maken overuren of mensen blijken uit een andere klus te lopen en 

toch ruimte hebben; 
o Werk wordt onder hoge druk uitgevoerd wat ten koste kan gaan van de 

kwaliteit. 
  
In 2019 zijn hier een aantal vervolgacties op uitgewerkt die in 2020 uitgevoerd gaan 
worden. 
 

Bestuursstijl 

Wat wilden we bereiken? 
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. 
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Bij de start van Noaberkracht was er een focus op harmonisatie. Harmonisatie is zelfs als 
harde voorwaarde onder het kunnen halen van de financiële taakstellingen gelegd. Er heeft 
inmiddels een behoorlijke harmonisatie plaatsgevonden. Bestuurlijk blijft de behoefte 
bestaan om naast harmonisatie ook ruimte te hebben om te differentiëren naar 
beleidsvoorkeuren. En we zien noodzaak om de ondersteuning die Noaberkracht levert te 
differentiëren naar bestuursstijl van de beide gemeentebesturen. 
  
Na de verkiezingen van maart 2018 is voor beide gemeenten een nieuwe raad gekozen en 
zijn er nieuwe coalities gevormd. Er is beschreven hoe de nieuwe gewenste bestuursstijl eruit 
ziet. Noaberkracht heeft hierin gefaciliteerd in 2019. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Vanuit Noaberkracht lopen er op diverse niveaus inspanningen om de bestuursstijlen te 
faciliteren. Uiteraard via de inzet van team communicatie die de bestuursstijlen vertaalt in 
de communicatie naar buiten. De doorontwikkeling van de werkwijze van MijnDorp en 
MijnDinkelland sluit daar naadloos op aan. Vanuit het Programma Ontwikkeling 
Noaberkracht faciliteren wij de bestuursstijlen in de vertaling naar houding en gedrag, maar 
ook door sessies te begeleiden tussen colleges en buurtmannen en buurtvrouwen en met 
teamcoaches en programmaregisseurs. 
 

Hernieuwd perspectief Noaberkracht 

Wat wilden we bereiken? 
Om invulling te kunnen geven aan de doelstelling van de ontwikkeling Noaberkracht is het 
van belang om een gedeeld beeld te hebben van de stip aan de horizon. Waar werken we als 
Noaberkracht naar toe? Welke werkwijze hanteren we bij het het samenwerken met de 
samenleving en het bedienen van de beide besturen? 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 is met het bestuur van Noaberkracht stil gestaan bij het perspectief op 
Noaberkracht. Er is geïnvesteerd in een gedeeld beeld over de manier waarop we als 
Noaberkracht de samenleving en de twee autonome besturen gaan bedienen en welke 
ontwikkelopgave daaraan ten grondslag ligt. Als verdiepingsslag is bij alle individuele 
bestuurders hun beeld opgehaald over het bestuurlijk ambtelijk samenspel. Wat gaat goed 
en wat kan beter. Deze bevindingen zijn input voor de inspanningen binnen het programma 
Ontwikkeling Noaberkracht.  
  
De kernwaarden ondernemend zakelijk en betrokken zijn opnieuw geladen door het 
bestuur. Er is een start gemaakt met gesprekken tussen bestuur en verschillende teams 
over de invulling van de kernwaarden. Het gesprek gaat over: Wat betekenen deze 
kernwaarden voor de verschillende medewerkers in hun dagelijks werk met en voor de 
samenleving. 
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Visie op dienstverlening 

Wat wilden we bereiken? 
De bestuursstijlen van Tubbergen en Dinkelland en de missie en visie van Noaberkracht  
vormen het uitgangspunt voor het alledaags handelen binnen Noaberkracht. Om dit 
concreet te maken is een visie op dienstverlening wenselijk. Deze visie geeft inhoud en 
richting aan houding, gedrag  en werkwijze van de medewerkers bij het uitvoeren van de 
verschillende diensten die wij bieden aan de inwoners van Tubbergen en Dinkelland? 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 is de voorbereiding op een visie op dienstverlening van start gegaan. Input hiervoor 
is opgehaald in de interne organisatie, bij het bestuur, bij de gemeenteraden en in de 
samenleving. De visie is in concept klaar en wordt in 2020 aangeboden aan het bestuur van 
Noaberkracht. 
 

Geprofessionaliseerde sturing 

Doel 

 Alle medewerkers van Noaberkracht hanteren de gewenste normen, waarden en 
gedragsuitingen. 

 Alle leidinggevende geven leiding door te switchen tussen verschillende rollen en 
hun medewerkers coachend te sturen afhankelijk van de situatie. 

  
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 van de organisatie. 
 
Het moet vanzelfsprekend zijn om elkaar aan te spreken en verantwoording af te leggen 
over hetgeen we doen en waarom we het doen. Om te kunnen evalueren en om van te 
leren. Op individueel niveau, op team niveau en op managementniveau. Structuur in 
gesprekken en heldere afspraken over (reflecteren op) onder andere doelen, knelpunten en 
verbeterpunten zijn hiervoor randvoorwaarde. 
 
Het versterken van de organisatiekracht: het vermogen van de organisatie om nu en in de 
toekomst in samenhang de taken en ambities van de gemeentebesturen waar te maken 
zowel vanuit de adviseursrol als vanuit de dienstverlenende rol. 
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Management Development 

Wat wilden we bereiken? 
De kwaliteiten van managers zijn essentieel om organisatiedoelen te bereiken. Via 
Management Development kan de gewenste cultuur uitgedragen worden. Het is daarnaast 
een manier om managers van en met elkaar te laten leren. Management development is 
één van de manieren om talenten aan te trekken en aan de organisatie te binden, maar 
vooral om de benodigde verbeterslag te maken. Het is daarnaast een essentieel onderdeel 
van verandermanagement. Dit zijn allemaal redenen waarom Noaberkracht aan 
management development doet. 
 
Noaberkracht streeft naar situationeel coachend leidinggeven, waarbij de leidinggevende 
naar aanleiding van de situatie in staat is te switchen tussen verschillende rollen. De 
afgelopen jaren is hieraan aandacht besteed en ook in 2019 zal dit wederom een speerpunt 
zijn, waarbij aansluiting wordt gezocht met de conclusies van onderhoud Noaberkracht. 
  
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Met het overnemen van de aanbevelingen van het onderhoudsrapport Noaberkracht is er 
een wijziging geweest van de organisatiestructuur. Daarbij is ook gekozen voor een 
sturingsmodel dat de organisatie beter faciliteert in het bijdragen aan de ambitie: Een 
wendbare toekomstgerichte organisatie zijn 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. In 2019 is het 
management development traject gericht geweest op het in de praktijk brengen van dit 
sturingsmodel. Verdieping op de rol invulling in de verschillende managementonderdelen 
en aandacht voor het onderlinge samenspel dat dit vraagt. 
 

Invoeren managementgesprekken 

Wat wilden we bereiken? 
Een meer structureel karakter geven aan managementgesprekken, in lijn met de 
ontwikkelingen op gebied van doelsturing en het werken in programma's. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Ter ondersteuning van de managementgesprekken is de A3 methodiek geïmplementeerd. 
De A3 methodiek helpt om de strategische organisatiedoelen te vertalen naar 
ontwikkelopgaven op team niveau. Het geeft daarmee houvast aan het management om op 
teamontwikkeling te kunnen sturen. 
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Procesgericht werken 

Wat wilden we bereiken? 
Procesgericht werken en invulling van het eigenaarschap dat daarbij hoort, draagt bij aan 
organisatieontwikkeling. Het vergroot namelijk de wendbaarheid en versterkt het 
horizontaal denken en doen. Het is toekomstbestendig, stimuleert integraal (samen)werken 
en versterkt de dienstverlening. De focus ligt hierbij niet op de organisatie, maar op het 
organiseren. In 2018 zijn vijf pilots op proceseigenaarschap gestart. Ook is procesgericht 
werken meegenomen in het onderhoud Noaberkracht. In 2019 zal dit verder uitgebouwd 
worden. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In het kader van proceseigenaarschap en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
is in 2019 het is het project Register van Verwerkingen afgerond. Samen met teamcoaches 
en medewerkers zijn werkprocessen inzichtelijk gemaakt en van eigenaar voorzien. 
Daarnaast zijn met behulp van procesbegeleiders weer enkele kritische processen 
verbeterd. In het hoofdstuk ‘Digitale agenda en Informatieveiligheid’ wordt hier dieper op 
ingegaan. In 2020 wordt aan procesgericht werken en procesverbetering een vervolg 
gegeven met het project Werken in Processen, waarin de uitgangspunten voor 
procesmanagement binnen normenkracht worden geschetst, en een implementatieplan 
wordt opgeleverd 
 

Organisatiebreed uitrollen Noaberkracht werken 

Wat wilden we bereiken? 
Noaberkracht beschikt over drie locaties (twee gemeentehuizen en een werf). Medewerkers 
worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd om hen in staat te stellen daar te werken waar en 
wanneer dit nodig is (plaats- en tijdonafhankelijk werken), afhankelijk van de behoefte van 
onze inwoners. Het Noaberkracht werken (plaats- en tijdonafhankelijk werken) betekent 
daar zijn waar je nodig bent. Stimuleren van de (interne) ontmoeting en samenwerking en 
het slim(mer) en effectiever inzetten van huisvesting vormen daarbij het uitgangspunt. In 
2019 zal het Noaberkracht werken verder geborgd worden. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 is de start gemaakt met het project Werken bij Noaberkracht.  Door medewerkers 
te bevragen op thema’s als plaats en tijdonafhankelijk werken, verlof en faciliteiten, 
brengen we de huidige situatie in beeld en bepalen we welke inspanningen nog nodig zijn 
om tot duidelijke afspraken en randvoorwaarden te komen ter ondersteuning aan de 
manier waarop we willen werken. Daarbij is aandacht voor de diversiteit in functies. Dit 
gebeurt in samenhang met de ontwikkelingen huisvesting. Het project loopt op dit moment. 
en wordt afgerond in 2020. 
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Verbeteren P&C-cyclus 

Wat wilden we bereiken? 
Eind 2016 heeft de concerncoltroller een verbeterplan P&C-cyclus opgesteld. Onderwerpen 
die hierin aan de orde zijn geweest zijn o.a. subsidies, opstellen jaarrekening, het financieel 
informatiesysteem, etc. Dit verbeterplan heeft geresulteerd in een actielijst die iedere 
maand wordt geactualiseerd en besproken met ons. De stand van zaken van afgesproken 
acties wordt aangegeven en eventuele nieuwe acties worden toegevoegd. Dit proces zal ook 
in 2019 doorgezet worden. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 is een coördinator P&C aangesteld die verantwoordelijkheid draagt voor het beheer 
en de uitvoering van de actielijst. Een deel van de acties is vertaald naar een project 
Verbeteren P&C. Het project loopt nog en wordt in 2020 verder opgepakt Dit project focust 
zich op de harde en zachte aspecten van de P&C cyclus waaronder verbeteren van een 
realistische planning, beleggen van eigenaarschap en de rolbeschrijving van de 
verschillende betrokkenen.  
 

Doorontwikkeling doelsturing en programmamanagement 

Wat wilden we bereiken? 
Eind 2016 is geconcludeerd dat Noaberkracht toe is aan een doorontwikkeling (een 
volgende stap) op gebied van doelsturing en programmamanagement. Een stap die nog 
meer recht doet aan de organisatievisie van Noaberkracht en het realiseren van de 
maatschappelijke ambities van Dinkelland en Tubbergen. Daarvoor is begin 2017 het project 
doorontwikkeling doelsturing en programmamanagement gestart. Het doel van dit project 
is om gedurende de nieuwe raadsperiode ervoor te zorgen dat de integraliteit tussen de 
verschillende ambities en bestuurlijke opgaven toeneemt, de besturing van de programma’s 
verbetert , de overdracht naar borging en beheer soepeler gaat, er een bredere inzet van 
talent is, er meer duidelijkheid is over de meerwaarde van deze werkwijze en beter zichtbaar 
is welke successen behaald zijn. Ook het bestuurlijk ambtelijk samenspel en het helder 
maken van processen zijn elementen die hierin meegenomen worden. 
 
Middels verschillende verbetervoorstellen is in 2018, naar aanleiding van de 
coalitieakkoorden van beide gemeenten, gewerkt aan de opbouw van de hoofdopgaven 
(nieuwe programma’s). In 2019 zal deze opbouw afgerond worden en wordt gestart aan de 
uitvoering van deze hoofdopgaven. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 is gestart met uitvoering geven aan het werken aan de doelsturing volgens de 
uitkomsten van het project doelsturing en programmamanagement. Dit betekent dat we 
gericht keuzes maken bij het starten van nieuwe inspanningen en actiever sturen bij 
lopende inspanningen. We stellen onszelf daarbij de vraag; Draagt dit bij aan de doelen die 
binnen de verschillende ambities zijn opgesteld? Hoe verhoudt deze inspanning zich tot de 
andere inspanningen die we al doen? Wat kost het en wat levert het op? Ter ondersteuning 
van deze vragen gebruiken we de instrumenten Waardebepaling, Ambitiefinanciering en 
Dialoogtafel Hiermee is het integraal onderdeel geworden van de manier van werken 
binnen Noaberkracht. We evalueren en stellen bij waar nodig. 
 

Verbeterde borging en bestendiging 

Doel 

 Medewerkers zijn breed inzetbaar en flexibel 

 De organisatiestructuur faciliteert het wendbaar en flexibel zijn van de organisatie. 

 Systemen, processen en procedures ondersteunen de wendbaarheid en flexibiliteit 
van de organisatie. 

  
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 
krijgen 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 de 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 Mijn Dorp 2030 en Mijn Dinkelland 2030 en 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 vergroten. 
 
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? 
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Strategische personeelsplanning 

Wat wilden we bereiken? 
Met Strategische Personeelsplanning is in 2015 de basis gelegd voor een effectief en 
toekomstgericht HRM-beleid, zodat door het management beter onderbouwde afwegingen 
en keuzes kunnen worden gemaakt ten aanzien van de beoogde kwalitatieve en 
kwantitatieve personeelsbezetting. Het bevordert betere beargumentering van 
beleidskeuzes, met name op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. 
  
In 2018 is SPP geëvalueerd en is een nieuwe analyse gedaan. Dit heeft het management 
wederom actuele inzicht gegeven in de medewerkers. Vanaf 2019 kunnen zij met dit 
hernieuwde inzicht afwegingen en keuzes maken. 
  
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Met de inzichten uit 2018 is 2019 in lijn met de bedoeling invulling gegeven aan de in- door 
en uitstroom van personeel. 
 

Strategisch opleidingsplan 

Wat wilden we bereiken? 
Bij een strategisch opleidingsplan staan opleiden, leren en kennis ontwikkelen in het teken 
van de koers die de organisatie op de lange termijn vaart. Bij Noaberkracht is het belangrijk 
dat de organisatie een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in 
de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een voorwaarde. 
  
Met een strategisch opleidingsplan kunnen wij beter beoordelen aan welke competenties 
Noaberkracht behoefte heeft en in hoeverre medewerkers al over deze competenties 
beschikken. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 is een strategisch opleidingsplan tot stand gekomen die richting geeft aan het 
opleidingsbeleid voor de komende jaren. Het strategisch opleidingsplan geeft de kaders 
mee voor de ontwikkeling van medewerkers binnen Noaberkracht en houdt daarbij 
rekening met de ontwikkelingen die op ons af komen uit de samenleving, door wet en 
regelgeving en de ambities van Noaberkracht vanuit de organisatieontwikkeling. 
 

Interne kennisdeling en training 

Wat wilden we bereiken? 
Het gaat bij dit project om het opzetten van een platform waarmee we medewerkers in 
staat stellen hun eigen talent te delen met collega’s. Medewerkers hebben kennis van zaken 
op tal van terreinen, zowel zakelijk als privé. Middels een platform willen we hen in staat 
stellen dit te delen. Daarnaast gaan we met dit project inzetten op een opleidingstraject 
voor nieuwe collega’s door collega’s.  
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Om zodoende kennis over werken bij Noaberkracht (en de gemeente) direct vanaf dag 1 te 
borgen. Ook aansluiting met bijvoorbeeld een Twentse School zou hier bij kunnen passen. 
Tot slot misschien een nog wel belangrijker element. De komende tijd gaan veel collega’s 
met pensioen en raken we daarmee veel waardevolle kennis en kunde kwijt. Door tijdig te 
werken aan kennisoverdracht van deze aanstaande gepensioneerden kan de kennis en 
kunde worden geborgd. Deze buddy-vorming draagt bij aan de toekomstbestendigheid van 
onze organisatie. De afgelopen jaren is er geëxperimenteerd met deze vormen van 
kennisdeling. In 2019 zal dit een structureel karakter gaan krijgen. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De uitvoeringsvorm van het strategisch opleidingsplan heet de Noaberkracht Academy en 
wordt nog opgestart. Hierbij worden opleidingen aangeboden die passen binnen het 
geformuleerde beleid. Ook het introductiebeleid voor nieuwe medewerkers wordt daarbij 
nader vorm gegeven. 
  
Deelname aan het generatiepact met gelijktijdig instroom van veelal jonge medewerkers 
biedt bij uitstek de mogelijkheid tot overdracht van kennis. Deze ontwikkelingen 
zijn/worden opgenomen in de reguliere processen. Hierbij is vaak sprake van maatwerk. 
Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker en teamcoach gezamenlijk om de 
ontwikkeling te borgen. 
 

Doorontwikkeling traineeship 

Wat wilden we bereiken? 
Vanaf 1 oktober 2018 starten bij Noaberkracht structureel elke twee jaar 4 trainees. Deze 
trainees worden ingezet in de rol van projectondersteuner / assistent projectleider. Op deze 
wijze leert Noaberkracht van jonge talenten en kunnen jonge talenten veel ervaring opdoen 
bij Noaberkracht. Daarmee kan Noaberkracht sneller inspelen op de veranderingen in de 
samenleving en de behoeftes van jonge talenten. 
  
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Het traject is in 2019 succesvol voortgezet. 
 

Young professionals programma 

Wat wilden we bereiken? 
Het doel van het aantrekken van Young Professionals is het (ver)binden van jonge talenten 
aan onze organisatie. In 2018 is geëxperimenteerd met verschillende invullingen van een 
Young Professional en de begeleiding daarvan. In 2019 zullen deze ervaringen input zijn voor 
een advies hoe hier structureel invulling aan te geven. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er zijn een aantal Young Professionals aan het werk binnen Noaberkracht. We maken 
maatwerkafspraken met de individuele medewerkers en blijven ons inzetten om jonge 
professionals aan ons te binden conform de Strategische Personeelsplanning.  
 

Talentlab 

Wat wilden we bereiken? 
Noaberkracht heeft (net als veel andere overheidsorganisaties) te maken met een 
vergrijzend en ontgroenend personeelsbestand. Vanuit deze bedreigingen is in 2015 vanuit 
de vraag ‘hoe kan Noaberkracht van betekenis zijn voor de maatschappelijke en 
professionele ontwikkeling van intrinsiek gemotiveerde jongeren en hoe kunnen deze 
jongeren ons helpen om van meer betekenis te zijn voor de snel veranderende samenleving’ 
het TalentLAB ontstaan. 
  
De doelstelling van het TalentLAB is als volgt geformuleerd: 
"Door het meer inzetten op en (ver)binden met talenten binnen en buiten onze organisatie 
willen wij beter aansluiten bij de samenleving, werken aan onze toekomstbestendigheid, 
personele samenstelling en imago om zo samen (met onze partners) de beoogde 
maatschappelijke effecten te bereiken". 
  
Onder het TalentLAB zal in 2019 expliciet aandacht gegeven aan het aantrekken, 
ontwikkelen en behouden van talenten voor Noaberkracht. De ‘projecten’ van 2019 onder 
het label TalentLAB staan beschreven bij de bouwsteen ‘medewerkers’. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In het besluit Strategisch Opleidingsplan is opgenomen dat het interne gedeelte van het 
Talentlab een plek gaat krijgen in de Noaberkracht Academy. Het externe gedeelte is 
onderdeel van de arbeidsmarktbenadering.  
 

Rol gebaseerd werken 

Wat wilden we bereiken? 
Noaberkracht bestaat om van betekenis te (kunnen) zijn voor onze gemeentebesturen en 
onze lokale samenlevingen. Dit kunnen wij doen door een wendbare organisatie te zijn die 
snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving met breed inzetbare, flexibele 
medewerkers. Dit betekent dat medewerkers vertrouwen krijgen en de ruimte hebben om 
zelf te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie men werkt aan concrete resultaten. Voor de 
managers betekent dit dat zij ruimte bieden maar ook kaders geven. Ook bieden zij de 
werknemer datgene wat de werknemer nodig heeft om zijn of haar werk goed te kunnen 
doen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en zijn breed en flexibel 
inzetbaar met een pro-actieve instelling. 
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Wij denken dit te bereiken door rol gebaseerd te gaan werken. Mensen krijgen zo de ruimte 
om zichzelf anders neer te zetten en talenten in de toebedeelde rollen te optimaliseren. Zo 
ontstaat: plezier in het samenwerken, creativiteit, daadkracht en resultaat! 
  
De meerwaarde van het werken met rollen vanuit talenten zijn: 

 Een rol geeft energie omdat ze gebaseerd zijn op waar iemand echt goed in is, 
daarmee sluiten ze aan bij iemands passie. 

 Een rol is flexibel inzetbaar buiten bestaande afdelingskaders. 

 Een rol sluit aan bij duurzame inzetbaarheid omdat ze talenten aanspreken en blijven 
daarom een uitdaging. 

 Een rol werkt versterkend omdat het gaat om horizontale afstemming en elkaar 
versterken/aanvullen. 

 Een rol laat je excelleren, je mag namelijk doen waar je goed in bent. 

 Een rol creëert eigenaarschap want er ontstaat verantwoordelijkheid tot 
zelfontplooiing, professionalisering en continu verbeteren. 

  
In 2018 is hiermee een start gemaakt en in 2019 zal dit verder doorontwikkeld worden. 
  
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 is het werken in rollen verder geprofessionaliseerd. Een aantal rolbeschrijvingen 
hebben vorm en inhoud gekregen. Voorbeelden zijn de rol van opdrachtgever, de rol van 
projectleider, de rol van buur(t)man, de rol van IBCS'er, de rol van projectcoach. Een eerste 
verdieping op het vraagstuk welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen 
er bij de verschillende rollen heeft plaatsgevonden. 
 

Loopbaanadvies 

Wat wilden we bereiken? 
We vragen als organisatie flexibel inzetbare medewerkers die we kunnen inzetten op hun 
talenten. Dit betekent wel dat we inzicht nodig hebben in deze talenten en dat begint met 
een zelfinzicht bij de medewerkers over hun talenten. Zij worden hierin gefaciliteerd door 
loopbaanadvies aan hen aan te bieden. Op eigen initiatief kunnen medewerkers hiervan 
gebruik maken. Door een Talent Motivatie Analyse (TMA) krijgen zij dit inzicht in hun 
talenten. De afgelopen jaren heeft een groot deel van onze medewerkers inmiddels gebruik 
gemaakt van deze faciliteit. In 2018 is onderzocht hoe we middels loopbaanadvies ook in de 
toekomst blijvend van meerwaarde kunnen zijn voor het zijn van een wendbare organisatie 
met flexibel inzetbare medewerkers. Dit zal in 2019 verder uitgewerkt worden. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Er zijn bij 88 collega’s TMA analyses gedaan Door de start van de opdrachtenbank kunnen 
we medewerkers ook op basis van talenten matchen met opdrachten. Ook kunnen 
medewerkers zelf reageren op opdrachten/tijdelijk werk in onze organisatie. 
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Aanschaf en implementatie opdrachtenbank 

Wat wilden we bereiken? 
Het werk en de rol van de organisatie veranderen. We worden veel meer een flexibele 
organisatie. Functies zijn en worden minder vastomlijnd en we gaan meer werken vanuit 
rollen en talenten. Er wordt steeds meer regie en eigen verantwoordelijkheid van de 
medewerker verwacht. Dat betekent dat medewerkers mee (moeten) veranderen, tot 
flexibeler en breed inzetbare medewerkers. Dan moet je ook de ruimte krijgen om je te 
ontwikkelen en te ontdekken waar je dan goed in bent om zo toegevoegde waarde te 
kunnen (blijven) bieden aan de organisatie. En niet te vergeten: dan ook op die talenten 
ingezet worden. 
  
Dit is aanleiding geweest om in 2018 een opdrachtenbank aan te schaffen en te ontwikkelen 
waar een match gemaakt wordt tussen opdrachten en aanwezige talenten in onze 
organisatie. In 2019 zal deze opdrachtenbank verder geïmplementeerd worden. 
  
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De opdrachtenbank is geïmplementeerd en wordt gebruik bij de invulling van interne 
opdrachten en werk. Medewerkers kunnen hierdoor ook makkelijker deelnemen in 
projecten en op die wijze hun kennis verbreden, talenten benutten en ontwikkelen. 
 

Teamontwikkeling 

Wat wilden we bereiken? 
Om als wendbare organisatie met flexibel inzetbare medewerkers te functioneren is het 
belangrijk dat medewerkers in verschillende teams samenwerken en een aanvulling op 
elkaar kunnen zijn. Dit vraagt inzicht in hoe een team functioneert en begrip voor de mensen 
die in dat team zitten. Teamontwikkeling draagt bij aan dit inzicht en begrip. Omdat het niet 
alleen voor ‘vaste’ teams geldt, maar ook voor ‘tijdelijke’ teams (bijvoorbeeld 
projectgroepen) en we als organisatie steeds wendbaarder en flexibeler gaan worden blijft 
teamontwikkeling van belang. Onze omgeving staat immers niet stil en daarmee onze teams 
ook niet. In 2019 zal dit verder ontwikkelt worden. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Aan teamontwikkeling is in 2019 invulling gegeven op basis van de concrete verzoeken en 
behoeften binnen teams. Dit heeft plaatsgevonden zowel met interne als externe 
begeleiding. In 2018 heeft de herinrichting binnen Noaberkracht plaatsgevonden. Bij de 
teamontwikkeling is hierop aangesloten. Afweging vindt plaats in overleg tussen teamcoach 
en de medewerkers. 
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Belonen en waarderen 

Wat wilden we bereiken? 
De gesprekkencyclus is van groot belang om het streven te ondersteunen om kwaliteit en 
talenten van medewerkers optimaal te benutten binnen de organisatie. Op basis van een 
evaluatie van de bestaande HRM gesprekkencyclus is in 2017 onderzoek verricht naar een 
nieuwe gesprekscyclus en beloningsbeleid. 
  
In 2017 is ook onderzocht op welke manier we de intrinsieke motivatie van medewerkers 
zoveel mogelijk kunnen vergroten en hoe vaker en effectiever kunnen belonen. Bij de nieuwe 
manier van waarderen wordt de beloning door de teams zelf bepaald. 
  
Deze nieuwe manier van gespreksvoering en waardering geeft veel ruimte voor de wensen 
van medewerkers en leidinggevenden, om zo aan te sluiten bij de behoeften en ontwikkeling 
van een team. Met ingang van 2018 is de nieuwe manier van waarderen van toepassing 
voor de hele organisatie. In 2018 doen we hier de eerste ervaringen mee op. We evalueren 
daarbij het proces continue en sturen continue bij. Uiteraard zullen belangrijk punten uit 
deze evaluaties worden geborgd in het proces. In 2019 zal de nieuwe vorm eveneens 
continue worden geëvalueerd en verder ontwikkeld worden. 
  
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
We hebben belonen en waarderen toegepast en gestimuleerd. De evaluatie is 
vooruitgeschoven naar 2020. 
 

Voorbereiding huisvesting Noaberkracht 

Wat wilden we bereiken? 
Noaberkracht beschikt over drie locaties (twee gemeentehuizen en een werf). De huisvesting 
moet aansluiten bij de huidige en toekomstige medewerkers en de toekomstige organisatie, 
waarin zowel van de organisatie (structuur) als van de medewerkers wendbaarheid en 
flexibiliteit wordt gevraagd. Om dit qua huisvesting te faciliteren is in 2017 voor beide 
gemeentehuizen een huisvestingsplan gemaakt. 
  
Met de uitvoering van het huisvestingsplan is een pas op de plaats gemaakt met het oog op 
de gebiedsontwikkeling Tubbergen Bruist en het onderhoud van Noaberkracht. Daarnaast 
zal alvorens tot uitvoering wordt overgegaan rekening worden gehouden met de uitkomsten 
van het project Tubbergen bruist waar het gemeentehuis van Tubbergen een belangrijke rol 
in speelt. In 2019 zal naar aanleiding hiervan het huisvestingsplan opnieuw bekeken 
worden. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
De ontwikkelingen binnen het project huisvesting staan gerapporteerd onder het onderdeel 
projecten van het programma Bedrijfsvoering. De samenhang met de doelen Ontwikkeling 
Noaberkracht en het perspectief ontwikkeling Noaberkracht zijn geborgd in het project. 
 

Aanbevelingen projectbeheersing borgen 

Wat wilden we bereiken? 
Het project ‘Werken in projecten’ heeft gezorgd voor het verankeren van de methode 
Projectmatig Creëren bij Noaberkracht en het op gang brengen van een verbeterbeweging 
in de organisatie. In augustus 2017 is het project ‘werken in projecten’ afgesloten. 
  
Met het afsluiten van het project stopt de inspanning op werken in projecten niet, het is een 
continu verbeterproces geworden. In een ontwikkelplan is vastgelegd dat de uitdaging voor 
het vervolg van het veranderproces bij de proceseigenaar en de projectleider ligt. Tevens is 
een aantal opgeleide Project Start Up begeleiders actief, zij hebben tijd om projectleiders, 
opdrachtgevers en projectteams te faciliteren en coachen. Werken in projecten wordt in 
samenhang met de andere inspanningen binnen organisatieontwikkeling verder uitgewerkt. 
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2019 zijn de formats voor werken in projecten verbeterd en is er een vertaling geweest 
naar de systemen die dit ondersteunen.  Een projectenmodule heeft haar plek gekregen 
binnen Pepperflow. Dit helpt tevens bij het vergoten van inzicht en overzicht binnen de 
ambities. Tot slot zijn nieuwe projectleiders opgeleid en hebben bestaande projectleiders 
een training Werken in Projecten gevolgd. 
 

Financiële kaders 

 

In het eerste programmajournaal van 2019 is het besluit genomen om een budget van 
€100.000 uit de reserve organisatieontwikkeling beschikbaar te stellen als budget voor 
2019. Dit budget is destijds verdeeld over de volgende onderdelen: 
  

Opleidingskosten in het kader van organisatieontwikkeling €50.000 

Inhuur externe expertise in het kader van organisatieontwikkeling €30.000 

Communicatiemiddelen in het kader van organisatieontwikkeling €12.000 

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

€8.000 

Totaal €100.000 
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Opleidingskosten 
Van het beschikbare budget van €50.000 voor opleidingen is in 2019 €43.700 besteed. Het 
budget is ingezet voor de volgende trajecten: 

Ontwikkeltraject integraal advies €2.600 

Integratie Pepperflow projectenmodule €18.000 

Masterclass virtueel leiderschap €8.500 

TMA-analyse €10.300 

Training projectmatig creëren €4.300 

Totaal €43.700 

  
Inhuur externe expertise 
Van het beschikbare budget van €30.000 voor inhuur van externe expertise is in 2019 
€19.000 besteed. Het budget is ingezet voor de invoering van de A3 methodiek. 
  
Communicatiemiddelen en huur externe locaties 
Van het beschikbare budget van €20.000 voor communicatiemiddelen en de huur van 
externe locaties is in 2019 €15.000 besteed. Het budget is onder andere ingezet voor 
illustraties voor het ontwikkeltraject, gebruik beamer, huur externe locaties en 
bureaumaterialen. 
  
Het totaaloverzicht van de beschikbare budgetten en bestedingen ziet er als volgt uit: 

Beschikbaar budget 2019 €100.000 

Besteed in 2019 €77.700 

Restant €22.300 

  
Omdat de projecten en acties binnen organisatieontwikkeling doorlopen in 2020, is het 
voorstel om dit restantbudget mee te nemen in de budgetoverheveling naar 2020. 
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7. PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 

Omschrijving 

Het programma bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen: 

 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), uit besteed werk, inkoop van dienstverlening, 
secundaire arbeidsvoorwaarden en overige aan personeel gelieerde kosten. 
  
Kengetallen 

  maart 2019 december 2019 

Aantal fte     

Aantal fte in dienst 317 fte 316,82 fte 

Aantal externen 35 fte 31,82 fte 

      

Aantal medewerkers     

Aantal medewerkers vaste aanstelling 357 mdw 342 mdw 

Aantal medewerkers tijdelijke aanstelling 15 mdw 13 mdw 

Aantal externen 50 mdw 49 mdw 
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Man/vrouw verdeling     

Mannen in dienst 181 (176 fte) 176 (172,56 fte) 

Vrouwen in dienst 191 (142 fte) 179 (144,26 fte) 

  
Leeftijdsverdeling medewerkers december 2019 

Leeftijdscategorie Man Vrouw  Totaal 

< 20 jaar 1 0 1 

20 tot 25 jaar 6 5 11 

25 tot 30 jaar 9 12 21 

30 tot 35 jaar 15 13 28 

35 tot 40 jaar 11 21 32 

40 tot 45 jaar 11 16 27 

45 tot 50 jaar 24 31 55 

50 tot 55 jaar 20 30 50 

55 tot 60 jaar 35 27 62 

60 tot 65 jaar 37 23 60 

65 jaar en ouder 7 1 8 

Totaal 176 179 355 
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Vergelijking leeftijdsverdeling maart 2019 en december 2019 

 
  
 

Wat hebben we in 2019 gedaan? 

Cao 
Op 28 juni 2019 heeft de VNG samen met de vakbonden een principe overeenkomst 
bereikt. Deze overeenkomst is op 12 september 2019 definitief geworden. In deze 
overeenkomst staan de volgende afspraken voor 2019: 

 Per 1 oktober 2019 zijn de salarissen met 3,25% gestegen. 

 Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst waren, hebben in oktober 2019 een 
eenmalige uitkering van €750 bruto (naar rato dienstverband) ontvangen. 

 De tegemoetkoming in ziektekosten is voortaan op alle medewerkers van toepassing 
en niet meer alleen voor mensen met een bepaalde ziektekostenverzekering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

61 
 
 
 

Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn 
verbonden 
 
 

(Bedragen x € 
1.000) 

    Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

 

Baten     50 274 458 184  
Lasten     25.712 28.421 27.554 867  

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

    -25.661 -28.147 -27.096 1.051  

Onttrekkingen 
aan reserves 

    125 1.598 1.391 208  

Toevoegingen 
aan reserves 

    0 0 0 0  

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

    -25.536 -26.549 -25.705 843  

          
          
          

 

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn 
vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. 
  
Kosten personeel, inhuur en uitbestede werken 
Het totaal van de kosten personeel, inhuur en uitbestede werken met een totale begrote 
omvang van ruim €26,5 miljoen laat over het jaar 2019 een onderschrijding zien van 
€843.000 (3%). 
  
Van dit voordeel heeft een bedrag van €160.000 betrekking op het incidentele budget voor 
de inhuur van externe capaciteit voor de ambitie duurzaamheid. In 2019 is hiervoor 
namelijk aanvullend budget gevraagd bij de beide gemeenten voor een periode van drie 
jaar. Van de totaal beschikbaar gestelde €180.000 is in 2019 €20.000 besteed. De 
resterende €160.000 heeft conform de besluitvorming betrekking op de kosten van de 
inhuur over de jaren 2020, 2021 en 2022 en moet dus worden overgeheveld. 
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Daarnaast blijkt dat een deel van de, door de beide gemeenten beschikbare gestelde, 
proceskosten voor uitdagingen en ambities niet zijn aangewend. De benodigde en ook 
ingezette (extra) capaciteit via eigen personeel kon worden opgevangen binnen de 
reguliere capaciteit met als achtervang de flexibele schil. Dit betekent dat de door de beide 
gemeenten beschikbaar gestelde proceskosten kunnen worden teruggegeven aan de beide 
gemeenten. Het betreft hier de volgende budgetten 2019 voor proceskosten: 
 

Uitdaging duurzaamheid €75.000 

Uitdaging maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie €40.000 

Inbreiding voor uitbreiding €50.000 

Omgevingswet €54.000 

Extra inhuur duurzaamheid €20.000 

Totaal €239.000 

  
Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld dit voordeel op de personeelskosten 
terug te betalen aan de beide gemeenten. Volgens de geldende verdeelsleutel wordt dit 
voordeel als volgt over de beide gemeenten verdeeld: 

 Gemeente Dinkelland                   € 134.500 

 Gemeente Tubbergen                   € 104.500 
  
Op de overige personeelskosten en personeel gerelateerde kosten zoals reis- en 
verblijfkosten, waarderingsbudget en in-en verkoop verlof is in 2019 sprake van een 
voordeel van €337.000. Het betreft hier uitdrukkelijk een incidenteel voordeel omdat een 
groot deel van deze onderuitputting met ingang van het jaar 2020 wordt betrokken bij het 
meerjarig verloop van de flexibele schil inclusief de invulling van de extra aanvullende 
taakstelling op Noaberkracht. Deze handelswijze verklaart ook voor een groot deel de 
onderuitputting in 2019 omdat reeds in 2019  actie is ondernomen om ruimte te creëren. 
  
Het resterende deel van het voordeel op de brede personeelskosten kan worden verklaard 
door verschillende  mee- en tegenvallers op de inhuurbudgetten op de afdelingen.   De 
grootste afwijkingen betreffen de  hogere inhuur via de sociale werkvoorziening en de 
hogere bijdrage van de provincie Overijssel in het kader van Natura 2000 . De afwijking 
betreffende de sociale werkvoorziening wordt nader verklaard en toegelicht onder het 
thema "goederen en diensten overig".  
  
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen 
begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is 
in de toelichting op de programmarekening. 
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Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves van €208.000 heeft €32.000 betrekking op de 
reserve organisatieontwikkeling  voor inhuur expertise, opleidingskosten en verbeterplan 
P&C-cyclus welk niet zijn besteed. Voor een bedrag €275.000 heeft betrekking op de 
reserve bedrijfsvoering voor strategische personeelsplanning en digitalisering bouwarchief 
welk niet zijn besteed. 
 

Huisvesting 

Algemeen 

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

Wat hebben we in 2019 gedaan? 

In 2019 is het project huisvesting gestart. Informatie hierover is terug te vinden bij het 
onderdeel projecten. 
 

Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn 
verbonden. 
 
 

(Bedragen x € 
1.000) 

    Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

 

Baten     61 61 54 -8  
Lasten     651 646 608 38  

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

    -590 -584 -554 30  

Onttrekkingen 
aan reserves 

       0  

Toevoegingen 
aan reserves 

       0  

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

    -590 -584 -554 30  

 

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn 
vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. 
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Uitbesteding openbare werken (€58.000 voordeel) 
Het budget voor inhuur derden en gespecialiseerde bedrijven bedraagt structureel circa 
€159.000. Dit is o.a. bestemd voor de onkruidbestrijding in beide gemeenten (€92.000), het 
kolken zuigen in een klein gedeelte van Dinkelland (€17.000) en algemene inhuur (€50.000). 
  
De totale werkelijk kosten onkruidbestrijding voor beide gemeenten bedragen €58.000, een 
voordeel van €34.000. Er is een meevaller van €18.000 op de post inhuur materieel. De 
overige kosten hebben grotendeels betrekking op het beheer van de omgeving van riool 
gemalen. Ook hier zit een voordeel van €6.000 
  
Energiekosten (€23.000 nadeel) 
Noaberkracht betaalt gas, elektriciteit en water voor de gemeentehuizen in Dinkelland en 
Tubbergen en de gemeentewerf. In 2019 is er een nadeel van €23.000 ontstaan op de 
energiekosten, vooral elektriciteitskosten. Dit komt vooral doordat we in 2019 overgestapt 
zijn naar een andere aanbieder. 
  
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen 
begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is 
in de toelichting op de programmarekening. 
 

ICT 

Algemeen 

De kosten die over het afgelopen jaar voor het onderdeel ICT  zijn gemaakt bestaan uit 
aanschaf, onderhoud en vervanging van alle hard- en software binnen het Noaberkracht ICT 
netwerk. 
  
Voor het uitvoeren van de verschillende functies en rollen hebben Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen de beschikking over de volgende 
werkplekgerelateerde hardware: 
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Mei 2019 (1e 

programmajournaal) 
December 

2019 

Gemiddelde prijs in 
2019 per 
stuk/abonnement. 

Desktops 260  225  € 570 

Laptops i.h.k.v. Het 
Nieuwe Werken 

249 252  € 930 

Laptops functie 
gerelateerd 

40  40  € 930 

iPads 75  67  € 560 incl toetsenbord 

iPads t.b.v. 
gemeente 
Dinkelland 

43  43  € 560 incl toetsenbord 

iPads t.b.v. 
gemeente 
Tubbergen 

32  32  € 560 incl toetsenbord 

Smartphones 407  410 € 340 

Mobiele Data-
Spraak 
abonnementen 

407  412 

€ 5,02 p/mnd inclusief 
verbruikskosten 
buiten bundel en 
aanvullende diensten 

Mobiele Data 
abonnementen 

61  66   

 € 5,28 p/mnd  
inclusief 
verbruikskosten 
buiten bundel en 
aanvullende diensten 

Eizo 22 inch 
beeldschermen 

497  507  € 180 

 

Wat hebben we in 2019 gedaan? 

Naast de reguliere taken voor het ondersteunen van de Gemeenten Tubbergen en 
Dinkelland en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen op het vlak van ICT hebben in 2019 veel 
vervangingen, aanpassingen en doorontwikkelingen plaatsgevonden in de Noaberkracht ICT 
omgeving. 
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De belangrijkste zijn: 

 vervanging beveiliging tussen het interne computernetwerk en Internet/Gemnet 
(Firewalls) 

 afronden vervanging WiFi accesspoints voor een beter intern bereik 

 uitbreiden van Belastingenapplicatie (GisVG) met WOZ diensten 

 doorontwikkeling Zaaksysteem en het leggen van nieuwe koppelingen met andere 
applicaties 

 vervangen van een applicatie voor  Sociale Dienst (Topicus door Suite4Regie van 
Centric) 

 vervangen applicatie voor het verlenen van  omgevingsvergunningen (Squit XO van 
Roxit door Powerbrowser van Genetics) 

 uitbreiden digitale opslagcapaciteit centrale storage (schijfruimte) 

 deelname aan de Europese VNG aanbesteding afdrukapparatuur (gunning voorjaar 
2020) 

 upgrade van de tekstverwerker Microsoft Office 2010 naar Office 2016 
 

Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn 
verbonden. 
 
 

(Bedragen x € 
1.000) 

    Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

 

Baten     2 2 4 1  
Lasten     2.656 2.601 2.432 169  

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

    -2.654 -2.599 -2.429 170  

Onttrekkingen 
aan reserves 

       0  

Toevoegingen 
aan reserves 

       0  

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

    -2.654 -2.599 -2.429 170  

 

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn 
vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. 
  



 

 

 

 
 

 

67 
 
 
 

Kosten ICT (€170.000 voordeel) 
Binnen ICT zijn een aantal applicaties nog niet in gebruik genomen in 2019. Omdat de 
eerste onderhoudskosten voor deze applicaties dus pas in 2020 komen, ontstaat er in 2019 
een meevaller. Er was namelijk al wel rekening gehouden met onderhoudskosten voor deze 
applicaties. Binnen het budget voor verbindingen en telefonie is een meevaller 
ontstaan  door het uitstellen van de uitbreiding van de telefooncentrale (uitvoering in 2020) 
en de uitbreiding van de eHerkenningsmakelaar. De uitbreiding van de 
eHerkenningsmakelaar is uitgesteld omdat nog niet exact bekend is hoe er omgegaan moet 
worden met e-formulieren. Daarnaast viel het werkelijk verbruik mobiele telefonie in 2019 
lager uit dan het geraamd verbruik.  
  
In 2019 is er voor gekozen om voor bepaalde aankopen een investeringskrediet aan te 
maken. Voorheen werden bijvoorbeeld smartphones, ipad's en laptops aangeschaft en 
betaald uit een structureel. In 2019 zijn deze aankopen per product gebundeld en als 
investering ingeboekt. Hierop wordt vanaf 2020 afgeschreven. Doordat het afschrijven pas 
een jaar later ingaat, valt het aankoopbudget voor 2019 vrij. Hierdoor is een meevaller 
ontstaan voor 2019.  
  
In 2019 is incidenteel een bedrag van €30.000 beschikbaar gesteld voor de waardering van 
gebruiksoppervlakten. Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 
2022 de waardering van de woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis 
van de (BAG) gebruiksoppervlakte. Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald 
en moet gedetailleerd genoeg zijn om de taxaties op te kunnen baseren. Dit project is in 
2019 gestart en loopt door in 2020. Het voorstel is om het beschikbare budget van €30.000 
om deze reden over te hevelen naar 2020. 
  
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen 
begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is 
in de toelichting op de programmarekening. 
 

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. 
  
De volgende vervoersmiddelen zijn aanwezig binnen Noaberkracht: 

 24  Auto's / Vrachtwagens 

 8    Tractors 

 18  Aanhangers 

 6    Strooiers 

 6    Sneeuwploegen 
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Wat hebben we in 2019 gedaan? 

Vervanging tracties 2019 
Voor het efficiënt uitvoeren van taken bij de buitendienst zijn goede tractiemiddelen nodig.  
  
Ook in 2019 zijn er weer meerdere voertuigen en verder materieel aangeschaft ter 
vervanging van technisch en financieel afgeschreven materieel. Bij het proces van 
vervanging is gekeken naar de technische staat van de voertuigen en is bij het in goede 
staat zijn van tractie middel gekozen om het nog weer een jaar op te schuiven. 
  
In 2019 zijn een aantal tractiemiddelen vervangen, omdat deze technisch verouderd waren. 
De totale kosten voor vervanging bedragen €804.000 en vallen binnen het geraamde 
budget. 
  
De vervanging van vrachtwagen, kraan, rioolbussen en kantonnier bus zijn via een openbare 
aanbesteding gedaan. Conform het regionaal beleid is aan de opdrachtnemers een SROI-
verplichting opgelegd. De overige tractiemiddelen zijn via een onderhandse aanbesteding 
bij gespecialiseerde bedrijven aangekocht 
 

Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn 
verbonden. 
 
 

(Bedragen x € 
1.000) 

    Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

 

Baten     0 0 38 38  
Lasten     450 391 455 -64  

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

    -450 -391 -418 -27  

Onttrekkingen 
aan reserves 

       0  

Toevoegingen 
aan reserves 

       0  

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

    -450 -391 -418 -27  
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Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn 
vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. 
  
Resultaat materiële vaste activa (€38.000 voordeel) 
Dit voordeel betreft de incidentele inruil van voormalige tractiemiddelen: voor dit jaar de 
vrachtauto Scania 4x4 en graafmachine Volvo EW 140C. Jaarlijks  worden er incidentele 
opbrengsten van inruil verwacht welke in de exploitatie tot uitdrukking komen. Het is vanuit 
de BBV niet toegestaan deze incidentele inruil in mindering te brengen op de investering. 
  
Onderhoud en reparaties (€55.000 nadeel) 
Het volledig wagenpark en overig rijdend materieel vergt ieder jaar het noodzakelijke 
onderhoud. De werkelijke onderhoudskosten liggen de afgelopen jaren hoger dan geraamd 
o.a. doordat verschillende vervangingsinvesteringen om diverse redenen zijn 
doorgeschoven. Hierdoor is een voordeel op de afschrijvingen behaald maar vertaalt dit 
zich deels in extra onderhoudskosten. Voor de toekomst zullen wederom enkele 
vervangingen van tractiemiddelen aan de orde zijn. Met het oog op de gewenste 
bedrijfsvoering wordt hier telkens opnieuw naar gekeken. 
  
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen 
begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is 
in de toelichting op de programmarekening. 
 

Goederen en diensten, overig 

Algemeen 

Onder dit onderdeel zijn de kosten van de zogenaamde overige goederen en diensten 
verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan facilitaire kosten, contributies, 
portokosten, onderhoud van gebouwinstallaties en SPD. 
 

Wat hebben we in 2019 gedaan? 

Binnen het programma goederen en diensten, overig zijn de reguliere werkzaamheden 
uitgevoerd. 
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Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn 
verbonden. 
 
 

(Bedragen x € 
1.000) 

    Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

 

Baten     153 153 365 212  
Lasten     1.428 1.420 1.433 -13  

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

    -1.275 -1.267 -1.069 199  

Onttrekkingen 
aan reserves 

       0  

Toevoegingen 
aan reserves 

       0  

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

    -1.275 -1.267 -1.069 199  

 

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn 
vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. 
  
Kantoorbenodigheden (€38.000 voordeel) 
De kosten voor kantoorbenodigdheden vielen in 2019 lager uit dan begroot. Een van de 
oorzaken hiervoor is dat er minder portokosten gemaakt zijn. Deze lagere kosten hebben 
vooral te maken met bewustwording en een andere werkwijze. Zo zijn er minder vaak 
antwoordenveloppen gebruikt omdat deze duurder zijn en is er gekeken of het verzenden 
van de informatie per sé de volgende dag moest gebeuren. 
  
Ook zijn er minder kosten gemaakt voor bureaumaterialen. Door de toenemende 
digitalisering is er minder printpapier gebruikt. Het gebruik van schrijfmapjes is afgenomen 
en zijn er enkel nog pennen verstrekt met eigen opdruk. 
  
Onderhoud en reparaties (€24.000 voordeel) 
Het voordeel op onderhoud en reparaties is vooral ontstaan doordat in 2019 minder 
onderhoud nodig was aan installaties. Er zijn minder onderdelen aangeschaft voor reparatie 
en er is minder klein onderhoud nodig geweest. 
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Huur roerende- en onroerende zaken (€28.000 voordeel) 
Huur onroerend goed SPD 
Het voordeel van circa €25.000 is ontstaan doordat de werkelijke huurkosten (conform de 
afspraken van de huidige huurovereenkomsten) lager zijn dan in de begroting is geraamd. 
Op basis van huidige huurovereenkomsten met de gebouweigenaren kan een raming 
volstaan van €45.000. Het betreft hier de huur van het gebouw aan de Hanzeweg en op 
Echelpoel. Dit zijn de steunpunten voor de buitendienst en SPD. 
  
Huur roerende goederen SPD 
Deze post wordt ingezet om specifieke voertuigen en materieel in te huren om 
bedrijfsvoeringstaken uit te voeren. De mate van inzet is afhankelijk van de specifieke 
werkzaamheden of calamiteiten van het eigen materieel. Deze inzet fluctueert jaarlijks en is 
afhankelijke van de uitvoeringstaken. De totale werkelijke kosten over 2019 bedragen 
€65.000 en er is een voordeel ontstaan van circa €13.000. 
  
Huur roerende en onroerende goederen facilitair 
De overschrijding van €10.000 op huur roerende en onroerende goederen binnen facilitair 
is ontstaan door de hoger uitgevallen leasekosten voor de auto's in 2019 en door extra huur 
van externe locaties. 
  
Onderhoud openbare ruimte ( groen) 
Het onderhoud in de openbare ruimte en dan met name het onderdeel (openbaar) groen 
doen we in samenwerking met verschillende partijen. Onder regie en aansturing van  
Noaberkracht worden zowel eigen mensen als mensen van SPD en Soweco en soms zelfs 
van private externe partijen ingezet. En dit over de beide gemeenten heen. In 2019 is het  
gelukt om naast de reguliere werkzaamheden aan het (openbaar) groen nog een aantal 
extra taken en projecten uit te voeren.  Taken en projecten waar de beide gemeenten 
anders externe partijen voor zouden moeten inhuren  zijn in 2019 opgepakt via 
Noaberkracht. Dit had aan de ene kant een positief inverdieneffect (SPD) tot gevolg en aan 
de andere kant een hogere kostenpost voor extra uitbesteed werk (Soweco).  Deze beide 
posten kunnen niet los van elkaar worden gezien omdat het een het ander mogelijk maakt. 
Om administratieve redenen worden beide posten echter wel afzonderlijk bijgehouden en 
toegelicht. 
  
Het zogenaamde inverdieneffect is bereikt door het inzetten van medewerkers SPD voor 
werkzaamheden op projecten en taken in de gemeente Dinkelland buiten de reguliere 
onderhoudstaken. Binnen de opdracht aan SPD is hiervoor een bedrag van €100.000 
benoemd. In 2019 is extra nog eens €115.000 inverdiend. Door dit inverdieneffect ontstaat 
binnen Noaberkracht ruimte om een aantal extra taken op te pakken. Dit is voor een deel 
geschied via de mensen van SPD maar ook voor een deel  via mensen van Soweco. 
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Voor het  uitvoeren van het onderhoud in de openbare ruimte wordt via Noaberkracht 
onder andere ook gebruik gemaakt van de Sociale werkvoorziening Soweco. De raming voor 
bestek en open posten Soweco bedraagt €1.053.000. De werkelijke kosten komen uit op 
€1.194.000. Een hogere last als gevolg van extra inzet van €140.000 (financieel verantwoord 
onder personeel). 
  
Deze hogere last heeft een aantal oorzaken: 
Extra inzet door droogte 
In de opgelopen jaren zijn er meerdere droge periodes geweest waardoor o.a. de 
grondwaterstand verlaagd is Hierdoor is afgelopen jaar veel schade ontstaan aan bomen en 
beplanting. Om dit te bestrijden is extra inzet gedaan om bomen water te geven en 
verdroogde beplanting  te vervangen. 
  
VTA 
Naar aanleiding van de Visual Tree Assessment is gebleken dat er veel bomen zijn waar 
direct onderhoud i.h.k.v. de veiligheid noodzakelijk was. Om deze risico’s op te lossen zijn er 
extra noodzakelijke snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om gevolgschade te beperken. 
Daarnaast zijn een aantal groenpercelen opnieuw ingericht. 
  
Opschonen sloten 
Op veel plekken in het buitengebied komen meldingen van bewoners over slechte 
afwatering van sloten.  Doordat het periodiek schoonmaken van sloten een lage frequentie 
heeft neemt het vuil en bladwerk toe en ontstaan er problemen die opgelost moeten 
worden. 
  
Naheffing omzetbelasting (€40.000 nadeel) 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als 
ondernemer. Dit betekent dat over de verrichte prestaties btw in rekening gebracht moet 
worden, die vervolgens afgedragen moet worden aan de Belastingdienst. De btw die bij ons 
in rekening wordt gebracht, kunnen wij hierop in mindering brengen. Naar aanleiding van 
interne controle over de jaren 2013 t/m 2015 hebben wij in 2019 correcties ingediend voor 
een bedrag van €34.000. Daarnaast heeft de Belastingdienst een controle uitgevoerd over  
de aangiften omzetbelasting en loonheffingen. Naar aanleiding van deze controle is een 
naheffing omzetbelasting opgelegd van €6.000.   
  
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen 
begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is 
in de toelichting op de programmarekening. 
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Projecten 

Algemeen 

Binnen Noaberkracht lopen verschillende projecten die zowel inhoudelijk als financieel in 
dit onderdeel worden toegelicht. 
 

Wat hebben we in 2019 gedaan? 

Project huisvesting 
Begin 2019 heeft het bestuur de opdracht gegeven om drie mogelijke huisvestingsscenario's 
uit te werken. De projectgroep heeft daarbij de volgende activiteiten uitgevoerd:  

 Onderzoek gedaan naar visie, kaders, wensen en eisen rondom huisvesting. 

 Leverancier aanbesteed om samen met de projectgroep huisvesting drie 
huisvesting-scenario's te ontwikkelen.   

 De projectgroep heeft met leverancier verschillende interactieve sessies doorlopen.  
  
Eind 2019 is  begonnen met het omzetten van al de aanwezige informatie naar de 
huisvestingsscenario's. We verwachten dat de eerste versie eind januari 2020 
gepresenteerd zal worden.     
  
Project belastingen 
In januari 2019 heeft het bestuur van Noaberkracht besloten om de uitvoering van de 
belasting- en WOZ werkzaamheden in eigen huis te blijven uitvoeren. In dit besluit is 
opgenomen dat er in twee jaar tijd 1,7 fte bespaard zal worden en dat de werkzaamheden 
geoptimaliseerd worden. Om deze optimalisatieslag te realiseren is er in februari 2019 een 
project gestart. De projectgroep heeft de opdracht de in de business case benoemde 
verbetermaatregelen te implementeren en de voortgang van de maatregelen en de 
beoogde resultaten te monitoren.  De verbeteringen worden in een periode van 2 jaar 
doorgevoerd. De meeste maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd of in elk geval opgestart, 
grotendeels volgens de hiervoor gemaakte planning. Met de maatregelen is nu reeds een 
besparing van ruim 1 fte bereikt. Deze besparing levert structurele financiële besparing op 
van ca. €70.500. Daarnaast is ook de besparing op overheadkosten in 2019 al geheel 
gerealiseerd. De totale structurele besparing op kosten is daarmee €123.300. In de periode 
tot eind 2020 moet er nog ca. €31.000 (0,5 fte) worden bespaard met de nog af te ronden 
activiteiten en de effecten van de veranderde werkprocessen en werkverdeling. Middels 
een klanttevredenheidsonderzoek via het burgerpanel is aangetoond dat we nog steeds 
voldoende scoren m.b.t. klanttevredenheid. Ook de kwaliteit van de bestanden wordt door 
de waarderingskamer nog steeds als goed beoordeeld. 
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Project Omgevingswet 
Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, werken we binnen het 
project Omgevingswet aan het omgevingswetproof maken van de organisatie. De 
doelstelling van de Omgevingswet is: 

 Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit 
bereiken en in stand houden; 

 De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om 
maatschappelijke behoeften mee te vervullen. 

  
Binnen het project is in 2019 gewerkt aan zowel Omgevingsvisie als ook de 
randvoorwaarden, faciliteiten, de kennis en bewustwording in de organisatie. Voor de 
omgevingsvisie is nagedacht over de kaders en is de mening van de inwoners opgehaald 
door het organiseren van kernavonden en het uitzetten van een digitale enquête. 
Daarnaast zijn er procesaanpassingen doorgevoerd en is de applicatie vergunningsverlening 
en handhaving vervangen zoals beschreven in het programma Digitale Agenda en 
Informatieveiligheid. Voor het vergroten van de kennis en bewustwording 
hebben medewerkers diverse cursussen en opleidingen gevolgd en is er via allerlei 
bijeenkomsten en werkvormen aandacht geweest voor de Omgevingswet, de 
veranderingen die op komst zijn en de vertaling naar de organisatie. Ook zijn de contouren 
van het omgevingsplan verkend. Dit wordt in 2020 nader uitgewerkt en geconcretiseerd. 
 

Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn 
verbonden. 
 
 

(Bedragen x € 
1.000) 

    Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

 

Baten     0 0 0 0  
Lasten     0 551 316 235  

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

    0 -551 -316 235  

Onttrekkingen 
aan reserves 

    0 514 584 -70  

Toevoegingen 
aan reserves 
 
 

    0 0 0 0  
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Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

    0 -36 268 305  

 

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn 
vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. 
  
Belastingen (€23.000 voordeel) 
In januari 2019 heeft het bestuur van Noaberkracht besloten om de uitvoering van de 
belasting- en WOZ werkzaamheden in eigen huis te blijven uitvoeren. In dit besluit is 
opgenomen dat er in twee jaar tijd 1,7 fte bespaard zal worden en dat de werkzaamheden 
geoptimaliseerd worden. Om tot optimalisatie van de werkzaamheden te komen, is er een 
budget beschikbaar gesteld voor onder andere opleiding. Deze optimalisatie is een 
tweejarig durend project dat in 2019 nog niet afgerond is. De werkzaamheden gaan verder 
in 2020 en daarmee wordt ook het voorstel gedaan om het resterende budget van €23.000 
over te hevelen naar 2020.  
  
Twents inkoopmodel (€174.000 voordeel) 
In totaal is door de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen in februari 2018 € 
686.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de implementatie van het Twents model. Het 
project is per 1-2-2019 afgerond, maar de implementatie ervan is verder gegaan in 2019 en 
zal een vervolg krijgen in 2020. Eind 2019 resteert nog een bedrag van € 174.0000. In 2020 
worden onder andere de laatste herindicaties uitgevoerd, daarnaast vraagt de 
implementatie in brede zin ook de nodige inzet van verschillende medewerkers (bijv. 
contractmanagement). Om deze incidentele personele inzet te kunnen organiseren, stellen 
we voor om het niet besteedde projectbudget over te hevelen naar 2020. Zie ook het 
voorstel voor budgetoverheveling naar 2020. 
  
Omgevingswet (€91.000 voordeel) 
Het budget voor het project Omgevingswet is verdeeld over een aantal jaren, waarbij het 
zwaartepunt van de voorbereiding en implementatie in 2020 ligt. In 2019 is er een voordeel 
ontstaan op het begrote budget voor 2019. Dit blijft onderdeel van het uiteindelijke 
totaalbudget voor het project Omgevingswet en wordt overgeheveld naar jaarschijf 2020.   
  
Huisvesting (€20.000 voordeel) 
In 2019 is het project huisvesting gestart met de opdracht om drie huisvestingsscenario's op 
te leveren. De aanbesteding is in dit jaar gegund en er is door de winnende partij een start 
gemaakt met het schetsen van 3 huisvestingsscenario's. In 2020 loopt dit project door en 
wordt één van de scenario's verder uitgewerkt door het bedrijf. Voor het project is een 
budget beschikbaar gesteld van €25.000. Inmiddels is 25% van de offerte gefactureerd 
(€5.000). Omdat het project doorloopt in 2020 wordt het voorstel gedaan om het 
resterende budget van €20.000 over te hevelen naar 2020. 
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Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen 
begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is 
in de toelichting op de programmarekening. 
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves van €70.000 heeft betrekking op het 
overgehevelde budget ICT-omgevingswet van 2018 naar 2019. 
 

Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering 

Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn 
verbonden. 
 
 

(Bedragen x € 
1.000) 

    Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

 

Baten     267 491 917 427  
Lasten     30.898 34.030 32.798 1.231  

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

    -30.631 -33.539 -31.881 1.658  

Onttrekkingen 
aan reserves 

    125 2.113 1.975 138  

Toevoegingen 
aan reserves 

    0 0 0 0  

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

    -30.506 -31.426 -29.906 1.520  

 

Een analyse op hoofdlijnen is hiervoor per thema  weergegeven.  
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8. PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN 
ONVOORZIEN 

Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn 
verbonden. 
 
 

(Bedragen x € 
1.000) 

    Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

 

Baten     30.506 30.827 30.817 -10  
Lasten     0 0 0 0  

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

    30.506 30.827 30.817 -10  

Onttrekkingen 
aan reserves 

    0 1.374 1.374 0  

Toevoegingen 
aan reserves 

    0 774 774 0  

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

    30.506 31.426 31.416 -10  

 

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn 
vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. 
  
Lagere doorberekening sport aan gemeenten met betrekking tot Dorper Esch (€10.000 
nadeel) 
Dit betreft een lagere bijdrage van de gemeente Dinkelland als gevolg van minder kosten 
die gemaakt zijn ten behoeve van de Dinkellandse  binnensportaccommodaties en 
zwembaden. 
  
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen 
begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is 
in de toelichting op de programmarekening. 
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9. PARAGRAFEN 

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Inleiding 

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. 
 

Risicomanagement en weerstandsvermogen 

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) 
  
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen kunnen we bepalen door onderstaande stappen te doorlopen: 

 Een inventarisatie van de risico’s (risicoprofiel) 

 Benodigde weerstandscapaciteit 

 Beschikbare weerstandscapaciteit 

 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 
 

Risicoprofiel 

1. Risicoprofiel 
Om de risico’s van Noaberkracht in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Uit de 
inventarisatie vanuit de stafdiensten zijn in totaal 23 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 vijf. 
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Risiconummer Risico Gevolgen Kans 
Financieel 
gevolg 

Invloed 

R384 

Autorisaties in 
Systemen: 
Onvoldoende 
inzicht in 
autorisatie 
bedragen 

Financiële 
onrechtmatigheid en 
imagoschade 

30% 
max. 
€250.000 

22.65% 

R237 

Binnendringen 
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 

9.10% 

R337 

Als gevolg van 
toezegging en 
een verlaging 
van het 
inhuurbudget 
bestaande de 
kans op 
onvolledige 
dekking van 
het 
huurbudget 

Financieel - 
kostenoverschrijding 

30% 
max. 
€100.000 

8.97% 

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 
 
 
 
 

6.68% 
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R314 

Opdrachten 
worden ten 
onrechte niet 
Europees 
aanbesteedt 

Financiële 
onrechtmatigheid, 
met mogelijk geen 
goedkeurende 
accountantsverklaring 
Imago - opdrachten 
verstrekt op basis van 
verkeerde 
gunningscriteria 

30% 
max. 
€100.000 

6.03% 

  
 

Weerstandscapaciteit 

2. Benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% 
zeker is dat alle risico’s (in totaal €1.355.000) kunnen worden afgedekt met een bedrag van  
€306.000 (benodigde weerstandscapaciteit). 
  
3. Beschikbare weerstandscapaciteit 
De beschikbare weerstandscapaciteit van Noaberkracht bestaat uit het geheel aan 
middelen dat de organisatie beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 
  

Tabel 2: Beschikbare  weerstandscapaciteit  

Weerstand Capaciteit 

Algemene reserve  €327.000 

Totale weerstandscapaciteit €327.000 

  
 4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd 
tussen de financieel gekwantificeerde risico's,  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 

Weerstandsvermogen 

  
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 

  
= 1,07  =  

Benodigde 
weerstandscapaciteit 

€ 306.000 

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

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende 

F <0.6 ruim onvoldoende 

  
Het ratio valt dan in C.  Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen. 
 

Kengetallen 

Om de financiële positie van Noaberkracht in beeld te brengen, stelt Noaberkracht jaarlijks 
een balans en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten op. Voor een goed oordeel 
over deze financiële positie zijn aanvullende kengetallen nodig. Deze kengetallen bieden u 
ondersteuning bij uw kaderstellende en controlerende rol. Een afzonderlijk kengetal zegt 
niet alles en moet altijd in relatie worden gezien met andere kengetallen. 
  
We onderscheiden 3 kengetallen: 

 Netto schuldquote 

 Solvabiliteitsratio 

 Structurele exploitatieruimte 
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1. Netto schuldquote 
Dit kengetal zegt het meest over de financiële vermogenspositie van Noaberkracht. Hoe 
hoger de schuld, hoe meer kapitaallasten (rente en aflossing) er zijn. De netto schuldquote 
geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie. 

  (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 
2018 

Begroting 
2019 

Jaarrekening 
2019 

A Vaste schulden     0 

B Netto vlottende schuld 3.705 3.913 5.128 

C Overlopende passiva 209 325 248 

D Financiële activa 0 0 0 

E Uitzettingen < 1 jaar 6.529 1.180 6.183 

F Liquide middelen 133 200 250 

G Overlopende activa 0 75 
0 
  

H Totale baten 34.102 30.719 31.734 

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

-8,1 14,6 -3,3  

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

  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Jaarrekening 2019 

A Eigen vermogen 5.378 1.704 4.314 

B Balanstotaal 9.293 5.932 9.690 

  
Solvabiliteit (A/B) x 
100% 

57,9 28,56 44,5 

  
 
 



 

 

 

 
 

 

84 
 
 
 

3. Structurele exploitatieruimte 
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de 
vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of Noaberkracht in staat is om 
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. 

  (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 
2018 

Begroting 
2019  

Jaarrekening 
2019 

A Totale structurele lasten 30.822 30.773 29.428 

B Totale structurele baten 31.345 30.773 30.960 

C 
Totale structurele 
toevoegingen aan de 
reserves 

0 0 9 

D 
Totale structurele 
onttrekkingen aan de 
reserves 

0 125 9 

E Totale Baten 34.102 30.773 31.734 

  
Structurele 
exploitatieruimte (B-A)+(D-
C)/E x 100% 

1,5 0,4 4,8 

  
Totaal tabel kengetal en uitkomst 

Kengetal Uitkomst (%) 

Netto schuldquote -3,3 

Solvabiliteit 44,5 

Structurele exploitatieruimte 4,8 
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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 één jaar. 
 

Kasgeldlimiet en korte financiering 

De kasgeldlimiet heeft als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op 
korte leningen (< 1 jaar) te beheersen. De limiet voor gemeenschappelijke regelingen is 
bepaald op 8,2% van de totale begroting. Een kasgeldlimiet van € 2,5 miljoen betekent dat 
Noaberkracht in 2019 tot een bedrag van € 2,5 miljoen met kort geld (looptijd < 1 jaar) 
mocht financieren. 
  

Kasgeldlimiet   (bedragen x €1 miljoen)  

 Begrotingstotaal 2019 (primitief) 30,5 

 Vastgesteld percentage  8,2% 

 Kasgeldlimiet  2,5 

In 2019 zijn we binnen de kasgeldlimiet gebleven. 
 

Renterisiconorm en lange financiering 

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

EMU saldo 

Het EMU saldo geeft weer wat het saldo aan inkomsten en uitgaven van de gehele sector 
overheid in een bepaalde periode is. In grote lijnen is dit  het exploitatiesaldo voor 
bestemming plus de afschrijvingen min de investeringen over een bepaald jaar. 
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Exploitatiesaldo voor bestemming 1.510 

Afschrijvingen   (+) 727 

Investeringen (-) 1.354 

Desinvesteringen 0 

EMU saldo 2019 Noaberkracht  883 
 

Algemene ontwikkelingen 

Rente: 1-maands euribor 
Het 1-maands euribor rentetarief is in 2019 is het hele jaar negatief geweest. Per 1 januari 
2019 bedroeg het percentage -0,372%. Eind december was dit percentage –0,249%. 
  
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 hoeft de Nederlandse staat minder geld te lenen 
op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. De rente die vergoed wordt, is gelijk 
aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat en is 
op dit moment 0. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

Inleiding 

Ook in 2019 ondersteunde Noaberkracht de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in hun 
streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Noaberkracht heeft daarbij de focus 
aangebracht om de goede dingen ten behoeve van de samenleving te doen.  Deze 
inspanningen zijn opgenomen in de begroting en de jaarverantwoording van Noaberkracht. 
Zowel de inzet die betrekking heeft op reguliere jaarlijks terugkerende taken (de 
basisbegroting) opgenomen in het programma bedrijfsvoering als ook de inzet op de 
ambities binnen Noaberkracht. Deze ambities zijn met ingang van het jaar 2019 voor het 
eerst opgenomen in het ambitiedeel van de begroting onder de drie programma's. 

 Programma digitale agenda en informatieveiligheid 

 Programma goed werkgeverschap 

 Programma Organisatieontwikkeling  
  
Met deze nieuwe indeling wordt een goed beeld gegeven wat er binnen de 
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht allemaal gebeurt waardoor de verplichte 
paragraaf bedrijfsvoering beperkt kan blijven tot een aantal (verplichte) indicatoren.  
 

Ontwikkelingen 

Opgenomen onder de verschillende programma's (zowel basis als ambitie). 
 

Beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren 
De beleidsindicatoren geven een beeld van de prestaties hoe de besteding van de 
beschikbare middelen gaat plaatsvinden. In meetbare eenheden zullen de 
beleidsindicatoren informatie verschaffen over de interne beleidsprestaties maar ook in 
vergelijking met andere overheden. Onderbouwde keuzes kunnen worden gemaakt om te 
kunnen bijsturen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Naast opname in de 
begroting worden deze indicatoren digitaal beschikbaar gesteld op de website 
www.waarstaatjegemeente.nl. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Beleidsindicatoren 2019 

bron: 
Vensters voor 
bedrijfsvoering 
2019 

  

peildatum: 31-dec-19   

      

      

Indicator Waarde Eenheid 

Financieel     

Omvang formatie 6,65 Aantal fte per 1.000 inwoners 

Omvang bezetting 7,85 Aantal medewerkers per 1.000 inwoners 

Omvang overhead 97,7% Totale overhead gedeeld door totale lasten 

Apparaatskosten € 658 Kosten per inwoner 

Externe inhuur 11,9% 
Kosten externe inhuur gedeeld door de 
totale loonsom plus kosten externe inhuur. 

      

Maatschappelijk     

Afstand tot de 
arbeidsmarkt 

0,5% 
Percentage medewerkers met een "afstand 
tot de arbeidsmarkt" 

      

HRM     

Bezetting t.o.v. 
formatie 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

Aantal fte's bezetting  ten opzichte van 
aantal fte's formatie in de gehele 
organisatie. 
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Vrouwen in 
leidinggevende 
positie 

15% 
Aantal vrouwen in leidinggevende positie 
gedeeld door het totaal aantal 
leidinggevenden.  

Ziekteverzuim 3,80% 
De verzuimde dagen gedeeld door het 
totaal aantal beschikbare dagen keer 100%. 

Frequentie 
ziektemeldingen 

0,6 
Het gaat om het gemiddeld aantal 
ziekmeldingen per medewerker. 

Vergroening (35-) 16% 
Aantal medewerkers tot 35 jaar gedeeld 
door totaal aantal medewerkers. 

Vergrijzing (55+) 35% 
Percentage medewerkers van 55 jaar of 
ouder t.o.v. totaal aantal medewerkers. 

Instroom 9% 
Ingestroomde medewerkers gedeeld door 
het aantal medewerkers op 1 januari. 

Uitstroom 3% 
Vertrokken medewerkers gedeeld door het 
aantal medewerkers op 1 januari. 

Interne mobiliteit 7% 
Aantal medewerkers geplaatst op interne 
vacatures gedeeld door aantal 
medewerkers op 1 januari. 

      

Klant     

Betaaldiscipline 94% 
Percentage inkoopfacturen dat binnen 
wettelijke betaaltermijn wordt betaald. 

E-facturering 3 

Deze score is een gemiddelde score op een 
schaal van 1 tot 4, waarbij 4 staat voor 
100% digitale afhandeling van de 
inkomende facturen 
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Huisvesting     

Werkplekindex 1,2 
Aantal werkplekken gedeeld door het 
aantal fte. 

Energiekosten € 12 
Kosten gas-, stroom- en overig, gedeeld 
door de beheerde oppervlakte. 

      

ICT     

Beheerde 
applicaties 

195 
Het gaat om technisch en/of functioneel 
beheerde applicaties. 

ICT meldingen per 
klant 

8 
het aantal ICT meldingen gedeeld door het 
aantal medewerkers van de organisatie. 

  
 

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

Onderhoud gebouwen 

Noaberkracht heeft drie gebouwen in bruikleen van de gemeenten Tubbergen en 
 Dinkelland (twee gemeentehuizen en de Werf). Noaberkracht heeft, vanuit de 
bruikleenovereenkomst, over deze gebouwen de verantwoording op het klein en dagelijks 
onderhoud (gebruikersonderhoud). 
  
De beide gemeenten hebben als eigenaar van deze drie panden in 2016 een meerjaren 
onderhoudsplanning (MOP) vastgesteld, waarin zowel het onderhoud van de eigenaar als 
het onderhoud van de gebruiker in beeld is gebracht. 
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10. JAARREKENING 

Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.  
 

Balans 

 

 
 

Balans per 31 
december 

     

(bedragen x € 
1.000,--) 

2019 2018  2019 2018 

ACTIVA   PASSIVA   
Vaste activa   Vaste passiva   
Materiële vaste 
activa 

  Eigen vermogen   

Investeringen 
met een 
economisch nut 

3.256 2.630 Reserves   

 3.256 2.630 a. Algemene reserve 327 327 
   b. Bestemmingsreserves 2.477 4.528 
   c. Resultaat na 

bestemming 
1.510 523 

    4.314 5.378 
      
Totaal vaste 
activa 

3.256 2.630 Totaal vaste passiva 4.314 5.378 
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Vlottende activa   Vlottende passiva   
      
Uitzettingen 
looptijd korter 
dan 1 jaar 

  Nettoschulden met een 
rente- 

  

a. Vorderingen 
op openbare 
lichamen 

123 3.697 typische looptijd korter 
dan één jaar 

  

b. Overige 
vorderingen 

66 48 a. Overige schulden 5.128 3.705 

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

5.994 2.784  5.128 3.705 

 6.183 6.529    
      
Liquide 
middelen 

     

a. Kas 0 1    
b. Bank- en 
girosaldi 

250 133    

 250 133    
      
      
   Overlopende passiva   
Overlopende 
activa 

0 0 a. Nog te betalen 248 209 

 0 0  248 209 
      
Totaal vlottende 
activa 

6.433 6.663 Totaal vlottende passiva 5.376 3.915 

      
Totaal activa 9.690 9.292 Totaal passiva 9.690 9.292 
   Waarborgsommen en 

garanties 
0 0 
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Overzicht baten en lasten 

 

 
 

Programmarek
ening 2019 ( 
Bedragen x € 
1.000 ) 

Ontwe
rp 

baten 

Ontwe
rp 

lasten 

Ontwe
rp 

Saldo 

Begroti
ng 

baten 

Begroti
ng 

lasten 

Begroti
ng 

saldo 

Rekeni
ng 

baten 

Rekeni
ng 

lasten 

Rekeni
ng 

saldo 

 

Overhead           
Programma 
Bedrijfsvoering 

267 30.898 -
30.631 

491 34.030 -33.539 917 32.798 -
31.881 

 

Programma 
Algemene 
dekkingsmiddel
en 

30.506 0 30.506 30.827 0 30.827 30.817 0 30.817  

Subtotaal 30.773 30.898 -125 31.318 34.030 -2.712 31.734 32.798 -1.064  
Onvoorzien   0   0   0  

Gerealiseerd 
saldo van baten 
en lasten 

30.773 30.898 -125 31.318 34.030 -2.712 31.734 32.798 -1.064  

Mutaties 
reserves 

          

Mutaties 
reserves 

125 0 125 3.486 774 2.712 3.349 774 2.575  

Subtotaal 125 0 125 3.486 774 2.712 3.349 774 2.575  

Het 
gerealiseerde 
resultaat 

30.898 30.898 0 34.804 34.804 0 35.083 33.573 1.510  

           
           
           

 

Begrotingsrechtmatigheid 

 

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk 
toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de 
Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar 
waarbij de overschrijdingen binnen het door het bestuur uitgezette beleid zijn gebleven, 
zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en 
kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen. Er zijn geen onrechtmatigheden 
geconstateerd. 
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Grondslagen voor waardebepaling en resultaatbepaling 

 

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

Balans 

Vaste activa 
Materiële vaste activa met een economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. 
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende 
investeringen worden het jaar na investering lineair afgeschreven in de verwachte 
gebruiksduur. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de verkrijging- of 
vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat 
van het boekjaar. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden 
met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam 
is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. 
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken en 
geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De gehanteerde 
afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 
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Activum 
Afschrijvingstermijn in 
jaren 

Verbouwingen, aanhangwagens en kiepers 15 

Inventaris computerruimte (bijv. Patchkasten en beveiliging), 
bekabeling (ook glasvezel), zware vrachtwagens, kranen, 
tractoren en overig materieel 

10 

Lichte vrachtwagens, zoutstrooiers en vervoermiddelen 8 

Telefooncentrale en UPS 7 

Beeldschermen 6 

Verbindings- en communicatie apparatuur (intern en extern 
switches, storage (opslagmedium data) en software 

5 

Servers en randapparatuur (bijv. printers, plotters, scanners, 
multimedia) 

4 

Werkstations, laptops, mobiele apparaten (bijv. tablets) 3 

Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 
worden niet geactiveerd. 

  

Door contractuele, technische of economische redenen of op 
grond van een afwijkend besluit van het bestuur kan 
incidenteel afgeweken worden van de tabel. 

  

  
Vlottende activa 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een 
voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. 
Verantwoorde uitzettingen korter dan één jaar en overlopende activa hebben overwegend 
een kortlopend karakter en zullen binnen één jaar na balansdatum worden afgewikkeld. 
  
Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
  
 
 
 



 

 

 

 
 

 

96 
 
 
 

Vaste financieringsmiddelen 
Reserves 
Naast de algemene reserve zijn er diverse reserves gevormd die voor een specifiek doel 
bestemd zijn. Het muteren van reserves vindt plaats na besluitvorming door het bestuur. 
  
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
  
Overlopende passiva 
De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 

Toelichting op de balans per 31 december 

Activa 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
De post materiële vaste activa onderscheiden we in: 
 
 

Materiële vaste activa Saldo Saldo 
(bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Investeringen met een 
economisch nut 

3.256 2.630 

Totaal 3.256 2.630 
   
   

 

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

Materiële vaste 
activa(bedragen 
x € 1.000) 

Boekwaarde
1-1-2019 

Investe
- 

ringen 

Desin- 
vesteringe

n 

Afschrijving/afwaarderi
ng 

Boekwaard
e 

31-12-2019 

   

Bedrijfsgebouw
en 

94 0  11 83    

Vervoermiddele
n 

872 805  137 1.540    

Machines, 
apparaten en 
installaties 
 

1.663 549  579 1.633    

Totaal 2.629 1.354 0 727 3.256    
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De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met 
economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld: 
 
         
         

Materiële vaste activa beschikbaar besteed besteed in restant     
met economisch nut gesteld voorgaande dienstjaar krediet     
(bedragen x € 1.000) krediet dienstjaren       

Aansluiten 
basisregistratie BRO en 
BRK 

75 23 42 10     

Digikoppeling 60 36 14 10     
ICT 3d's 
koppelingen/applicaties 
etc 

70 19 39 13     

VW rioolbus 65 0 77 -12     
VW bus rioolploeg 73 -0 77 -4     
VW bus kantonniers 73 0 51 22     
Scania en kraan + 
aanpassingen tbv Bokashi 

253 -0 251 1     

Vervanging 
vergunningensysteem 

80 0 56 24     

Aanschaf VDI 80 58 17 5     
Bus 6 persoons 43 0 38 5     
6 pers bus pickup 43 0 41 2     
Afzuiger + laadwagen tbv 
bokashi 

70 32 46 -8     

Laptops 93 0 60 33     
Smartphones 78 0 31 47     
Auto - caddy 23 0 12 10     
Kraan HGM prioriteit 190 0 205 -15     
Hillstone Firewall 90 0 81 9     
Sophos Cloud Endpoint 70 0 54 16     
Extra uitbreiding VDI 68 0 66 2     
Scanner DMS 10 0 10 0     
NDIX switch 18 0 16 2     

Totaal 1.623 167 1.283 172     
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Begrotingsrechtmatigheid 
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk 
toetsingscriterium. Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de 
Kadernota Rechtmatigheid 2018 van de Commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij 
de overschrijdingen binnen het door het bestuur uitgezette beleid en binnen het doel 
blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt 
dat er twee kredietoverschrijdingen zijn die groter zijn dan €10.000. 
 
 

Begrotingsrechtmatigheid beschikbaar besteed besteed in restant 
(bedragen x € 1.000) gesteld voorgaande dienstjaar krediet 

 krediet dienstjaren   

VW rioolbus 65 0 77 -12 
Kraan HGM prioriteit 190 0 205 -15 

Totaal 255 0 282 -27 
 

 
Vlottende activa 
Uiteenzettingen korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als 
volgt gespecificeerd worden: 
 
 
   

Uitzettingen met een looptijd korter 
dan 1 jaar 

Saldo Saldo 

(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Vorderingen op Openbare lichamen 123 3.697 
Overige vorderingen 66 48 
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met 
een rentetypische looptijd korter 
dan 1 jaar 

5.994 2.784 

Totaal 6.183 6.529 
   
   

Overige vorderingen Saldo Saldo 
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Waarborgsommen 6 6 
Debiteuren (privaatrechtelijk) 60 42 
Overige vorderingen 0 0 

Totaal 66 48 
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Schatkistbankieren Saldo Saldo 
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Schatkistbankieren 5.994 2.784 
   

 

 
 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

  Verslagjaar    

(1) Drempelbedrag 250    

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) Kwartaalcijfer op 
dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist 
aangehouden 
middelen 

194 198 216 227 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het 
drempelbedrag 

56 52 34 23 

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van 
het 
drempelbedrag 

- - - - 

(1) Berekening drempelbedrag 

  Verslagjaar    

(4a) Begrotingstotaal 
verslagjaar 

30.500    

(4b) Het deel van het 
begrotingstotaal 
dat kleiner of 
gelijk is aan € 500 
miljoen 

30.500    

(4c) Het deel van het 
begrotingstotaal 
dat de € 500 
miljoen te boven 
gaat 

-    

(1) = 
(4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 
met een 
minimum van 
€250.000 
 

Drempelbedrag 250    
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(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(5a) Som van de per 
dag buiten 's Rijks 
schatkist 
aangehouden 
middelen 
(negatieve 
bedragen tellen 
als nihil) 

17.462 18.015 19.898 20.904 

(5b) Dagen in het 
kwartaal 

90 91 92 92 

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

Kwartaalcijfer op 
dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist 
aangehouden 
middelen 

194 198 216 227 

      
      
      

 

Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 
 
 

Liquide middelen Saldo Saldo 
(Bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Kas 0 1 
Bank 250 133 

Totaal 250 134 
   

 

Alle  liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie.  
 

Passiva 

Vaste passiva 
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Eigen vermogen 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 
 
 
     

Reserves Saldo Saldo   
bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018   

Algemene reserve 327 327   
Bestemmingsreserves 2.477 4.528   
Resultaat na bestemming 1.510 523   

Totaal 4.314 5.378   
     
     

 

Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht: 
 
 
Reserves          
                
Algemene reserve   

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 
31/12 

  

Doel/motief: Buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers   

       

Algemene reserve - Totaal 327 0 0 327   

                
Reserve saldo van rekening   

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 
31/12 

  

oel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het 
eigen vermogen 

  

Resultaat 2018   523    

Reserve saldo van rekening - Totaal 523 0 523 0   
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Reserve verplichting voorgaand dienstjaar   

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 
31/12 

  

Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het 
eigen vermogen 

  

Proceskosten duurzaamheid   172    

Proceskosten maatschappelijk vastgoed   360    

Proceskosten inbreiding voor uitbreiding   310    

Procesgeld implementatie omgevingswet   273    

Procesgeld Mijn Dorp/Mijn Dinkelland   255    

Flexibele schil   651    

Reserve verplichting voorgaand dienstjaar 
- Totaal 

2.422 0 2.021 402   

                
Reserve bedrijfsvoering   

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 
31/12 

  

Doel/motief: 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 lopen. De reserve heeft dus naast een 
bufferfunctie, ook een egaliserend karakter. 

  

  

Resultaatverdeling 2018  33     

Resultaat rapportage 2018  -9     

Reserve organisatieontwikkeling  9     

Generatiepact   125    

Digitalisering bouwarchief   12    

Strategische personeelsplanning   145    

Resultaat 1e PJ 2019   12    

Reserve bedrijfsvoering - Totaal 1.684 32 293 1.423   
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Reserve generatiepact   

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 
31/12 

  

Doel/motief: Als mensen gebruik maken van het generatiepact valt niet alleen 
kennis en kunde maar vooral ook capaciteit weg waardoor een behoorlijke (extra) 
druk op de organisatie ontstaat. Dit is vooral de eerste jaren zo omdat de echte 
inverdieneffecten pas op termijn plaatsvinden terwijl het wegvallen van capaciteit 
direct plaatsvindt. Om dit verlies aan capaciteit de eerste jaren te kunnen opvangen 
is de reserve generatiepact ingesteld en gevoed met in eerste instantie een budget 
van € 500.000 (4 jaar lang € 125.000). 

  

  

Financiering generatiepact  751 284    

Reserve generatiepact - Totaal 0 751 284 467   

                
Reserve organisatieontwikkeling   

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 
31/12 

  

Doel/motief: Het zicht houden op middelen welk worden ingezet voor 
organisatieontwikkeling 

  

Organisatiearchitect   150    

Opleidingskosten organisatieontwikkeling   44    

Inhuur externe expertise 
organisatieontwikkeling 

  19    

Communicatiemiddelen 
organisatieontwikkeling 

  15    

Reserve bedrijfsvoering   9    

Reserve organisatieontwikkeling - Totaal 421 0 237 185   

                
                

Reserves - Totaal 5.378 783 3.358 2.804   

                
  

 
 
 
 

  327            

    2.477            
    2.804            
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Toelichting reserve bedrijfsvoering: 
  
Volgens de richtlijnen (vastgesteld bij besluit van 12 mei 2015) mag de reserve 
bedrijfsvoering niet meer bedragen dan 5% van de begrote loonkosten. Deze kosten zijn in 
2019 € 20.982.000.  Hiervan 5% betekent een plafond van € 1.049.000. 
  

Stand 31 december 2019 (bedragen in €) 1.423.000 

Resultaat 2019 1.510.000 

Budgetoverheveling 2019 -   495.000 

  2.438.000 

Verplichtingen dienstjaar 2019 naar 2020 -   451.000 

terug te betalen aan de beide "Noaberkracht" gemeenten -   239.000 

Verplichtingen komende dienstjaren (generatiepact, digitalisering 
archief) 

-   760.000 

       988.000 

Met inachtneming van de toekomstige verplichtingen blijft de reserve bedrijfsvoering onder 
het afgesproken plafond en voldoet hiermee aan de richtlijnen. 
  
Vlottende passiva 
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar 
 
 
      
      

Netto-vlottende 
schulden (bedragen x € 
1.000) 

Saldo Saldo    

Rentetypische looptijd 
korter dan 1 jaar 

31-12-2019 31-12-2018    

Crediteuren 3.797 2.379    
Belastingdienst 1.349 1.325    
Salarissen 1 1    

Totaal 5.147 3.705    
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Overlopende passiva 
 
 

Overlopende 
passiva 

Saldo Saldo     

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018     

Nog te betalen 
bedragen 

248 209     

Totaal 248 209     
       
       

 

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen 

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan Noaberkracht 
voor toekomstige jaren is verbonden 
 
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: 
 
Lopende contracten 

Onderwerp Looptijd 
Contractwaarde 
Per jaar 

Energielevering: elektriciteit 2019 € 40.000 

Energielevering: aardgas 2019 € 70.000 

Raamovereenkomst uitzenddiensten 2019 Varieert per jaar 

Overeenkomst ICT burgerzaken, 
belastingen, BAG, 
gegevensdistributiesysteem, kadaster en 
NHR 

2015 t/m 2020 met 
optionele verlenging 
van 1 x 5 jaar 

€ 375.000 

Schoonmaakdienstverlening 
2018 t/m 2020 met 
optionele verlenging 
van 3 x 1 jaar. 

Varieert per jaar 

ICT Squit XO 2018 t/m 2019 € 55.000 

Tankpassen 
2017 t/m 2019 met 
optionele verlenging 
van 2 x 1 jaar 

Varieert per jaar 
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Zaaksysteem 
2017 t/m 2022 met 
optionele verlenging 
van 5 x 1 jaar 

€ 103.240 

Accountantsdiensten 

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

€ 32.000 

DAS voor inhuur 

1/11/2017 t/m 
30/10/2019 met 
optionele verlenging 
van 1 x 2 jaar 

Varieert per jaar 

  
 
Bovenstaande contracten zijn afgesloten met Noaberkracht of de gemeente Dinkelland of 
de gemeente Tubbergen.  

Rechthebbende Onderwerp Bijzonderheden Recht 

Medewerkers Verlof 

Aan het eind van het jaar 
"niet opgenomen 
verlofdagen". 
Totaal 19.950 uren. 
Gewaardeerd tegen het 
uurloon voor overwerk. Er 
is geen rekening gehouden 
met de werkgeverslasten. 
Volgens de spelregels 
moet deze buffer van 
verlofdagen binnen een 
bepaalde termijn worden 
opgenomen. 

€456.000  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de 
feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking 
genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen 
gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie op balansdatum. 
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Coronavirus en jaarrekening 2019 

Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, 
maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk 
voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. 
We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt 
geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo 
nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven 
uitvoeren. 

 

Toelichting en analyse op de baten en lasten 

Analyse 

Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na 
wijziging toegelicht voor ieder afzonderlijk programma (basisprincipe is dat 
verschillen boven het grensbedrag van € 25.000 worden toegelicht). De belangrijkste 
verschillen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten zijn ook 
reeds benoemd in de nota van aanbieding en de programmaverantwoording 2019 in het 
jaarverslag 2019, dat een onlosmakelijk deel vormt van deze jaarrekening 2019. 
 
 
Overhead      
      
Programma 
Bedrijfsvoering 

     

      
Personeel      

(Bedragen x € 1.000)  Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

Baten  50 274 458 184 
Lasten  25.712 28.421 27.554 867 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

 -25.661 -28.147 -27.096 1.051 

Onttrekkingen aan 
reserves 

 125 1.598 1.391 208 

Toevoegingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal  -25.536 -26.549 -25.705 843 
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resultaat van baten en 
lasten 

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

   € € 

 
 
 
 
 
Voordelen 

     

* Personeelskosten    337  
* Inhuurbudget (zie 
voorstel 
budgetoverheveling voor 
een bedrag van € 
160.000) 

   257  

* Procesgeld 
duurzaamheid 

   75  

* procesgeld inbreiding 
voor uitbreiding 

   40  

* Procesgeld 
maatschappelijk 
vastgoed i.r.t. 
demografie 

   50  

* Procesgeld 
omgevingswet 

   54  

* Inhuur duurzaamheid    20  
* Detacheringskosten 
Dorper Esch 

   10  

     843 
Nadelen      
*      

     0 
Per saldo overige voor- 
en nadelen 

    0 

Totaal voordeel per 
saldo 

    843 
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Huisvesting      

(Bedragen x € 1.000)  Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

Baten  61 61 54 -8 
Lasten  651 646 608 38 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

 -590 -584 -554 30 

Onttrekkingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten en 
lasten 

 -590 -584 -554 30 

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

   € € 

Voordelen      
* Uitbesteding openbare 
werken 

   58  

     58 
Nadelen      
* Energiekosten    -23  

     -23 
Per saldo overige voor- 
en nadelen 

    -4 

Totaal voordeel per 
saldo 

    30 
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ICT      

(Bedragen x € 1.000)  Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

Baten  2 2 4 1 
Lasten  2.656 2.601 2.432 169 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

 -2.654 -2.599 -2.429 170 

Onttrekkingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten en 
lasten 

 -2.654 -2.599 -2.429 170 

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

   € € 

 
Voordelen 

     

* Kosten ICT    140  
* Kosten ICT ivm nieuwe 
taxaties WOZ (zie 
voorstel 
budgetoverheveling) 

   30  

     170 
Nadelen      
*      

     0 
Per saldo overige voor- 
en nadelen 

     

Totaal voordeel per 
saldo 

    170 
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Tractie      

(Bedragen x € 1.000)  Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

Baten  0 0 38 38 
Lasten  450 391 455 -64 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

 -450 -391 -418 -27 

Onttrekkingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten en 
lasten 

 -450 -391 -418 -27 

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

   € € 

Voordelen      
* Resultaat materiële 
vaste activa 

   38  

     38 
Nadelen      
* Onderhoud, reparatie 
voertuigen, tractie, 
machines 

   -55  

* Huur van roerende 
zaken 

   -8  

     -63 
Per saldo overige voor- 
en nadelen 

    -2 

Totaal nadeel per saldo     -27 
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Goederen en diensten, 
overig 

     

(Bedragen x € 1.000)  Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

Baten  153 153 365 212 
Lasten  1.428 1.420 1.433 -13 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

 -1.275 -1.267 -1.069 199 

Onttrekkingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten en 
lasten 

 -1.275 -1.267 -1.069 199 

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

   € € 

Voordelen      
* 
Kantoorbenodigdheden 

   38  

* Onderhoud en 
reparaties 

   24  

* Huur roerende- en 
onroerende zaken 

   28  

* Werkkleding    9  
* Detachering groen    115  

     213 
Nadelen      
* Naheffing 
omzetbelasting 

   -40  

     -40 
Per saldo overige voor- 
en nadelen 

    26 

Totaal voordeel per 
saldo 

    199 
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Projecten      

(Bedragen x € 1.000)  Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

Baten  0 0 0 0 
Lasten  0 551 316 235 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

 0 -551 -316 235 

Onttrekkingen aan 
reserves 

 0 514 584 -70 

Toevoegingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten en 
lasten 

 0 -36 268 305 

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

   € € 

Voordelen      
* Belastingen (zie 
voorstel 
budgetoverheveling) 

   23  

* Twents inkoopmodel 
(zie voorstel 
budgetoverheveling) 

   174  

* Omgevingswet (zie 
voorstel 
budgetoverheveling) 

   88  

* Huisvesting (zie 
voorstel 
budgetoverheveling) 

   20  

     305 
Nadelen      
*      

     0 
Per saldo overige voor- 
en nadelen 

    0 

Totaal voordeel per 
saldo 

    305 
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Totaal Programma 
Bedrijfsvoering 

     

      

(Bedragen x € 1.000)  Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

Baten  267 491 917 427 
Lasten  30.898 34.030 32.798 1.231 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

 -30.631 -33.539 -31.881 1.658 

Onttrekkingen aan 
reserves 

 125 2.113 1.975 138 

Toevoegingen aan 
reserves 

 0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten en 
lasten 

 -30.506 -31.426 -29.906 1.520 
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Programma Algemene 
Dekkingsmiddelen en 
Onvoorzien 

     

      

(Bedragen x € 1.000)  Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

Baten  30.506 30.827 30.817 -10 
Lasten  0 0 0 0 

Gerealiseerde totaal 
saldo van baten en 
lasten 

 30.506 30.827 30.817 -10 

Onttrekkingen aan 
reserves 

 0 1.374 1.374 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

 0 774 774 0 

Gerealiseerde totaal 
resultaat van baten en 
lasten 

 30.506 31.426 31.416 -10 

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

   € € 

Voordelen      
*      

     0 
Nadelen      
* Lagere doorberekening 
aan gemeente m.b.t. 
Dorper Esch 

   -10  

     -10 
Per saldo overige voor- 
en nadelen 

     

Totaal nadeel per saldo     -10 
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Specificatie bijdragen 2019 Gemeente Dinkelland en Tubbergen 

 
 

Omschrijving   Dinkelland Tubbergen Totaal    
(Bedragen x € 1.000)         

Bijdrage gemeente 
primitieve begroting 
2019 

        

Dinkelland bijdrage 
56,35%, Tubbergen 
bijdrage 43,65% 

  17.657 13.178 30.835    

Begrotingswijzigingen         
Omgevingsdienst 
Twente 

  -180 -140 -320    

Uitvoeringskosten 
sociale zaken 

  87 67 154    

Procesgelden (retour 
naar gemeenten) 

  -237 -193 -430    

Duurzaamheid   100 80 180    
Automatisering   30 24 54    
HOI2 Vasse   0 -40 -40    
Indexatie SPD/Soweco   13 14 27    
Hogere 
personeelskosten 

  130 117 247    

Overige zaken   32 17 49    

Bijdrage gemeente 
begrotingswijzigen 2019 

  -26 -54 -80    

         

Geraamde bijdrage 
gemeente 2019 

  17.631 13.124 30.755    

Werkelijke bijdrage 
gemeente rekening 
2019 

  17.655 13.090 30.745    

Afwijking   -24 34 10    
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Bijlagen bij de jaarrekening 

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten 

 

Begrotingstechnisch is over 2019 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten 
en lasten van  €125.000. Hierover bent u geïnformeerd van begroting 2019 t/m financiële 
rapportage 2019. In werkelijkheid is er ook sprake van een saldo van  €0. Er is sprake van 
een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel 
gezien is dit een positieve ontwikkeling. 
  
De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen: 

 procesgelden  
o budgettair neutraal door dotatie aan reserve verplichting voorgaand 

dienstjaar; 

 budgetoverheveling  
o budgettair neutraal door dekking uit reserve verplichting voorgaand 

dienstjaar; 

 organisatieontwikkeling  
o budgettair neutraal door dekking uit reserve organisatieontwikkeling; 

 kosten generatiepact  
o budgettair neutraal door dekking uit reserve generatiepact. 

  
In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2019 weergegeven 
(afgerond op € 1.000). 
 
 

Programma Begroting/Werkelij
k 

Laste
n 

Bate
n 

Toevoegin
g reserve 

Beschikkin
g reserve 

Saldo 
incidentel
e lasten 

  

ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELE
N 

Begroting 1.374 774 774 1.374 0   

 Werkelijk 1.374 774 774 1.374 0   
         
BEDRIJFSVOERING Begroting 2.112 0 0 2.112 0   
 Werkelijk 1.984 9 9 1.984 0   

         
         
 Begroting 3.486 774 774 3.486 0   
 Werkelijk 3.358 783 783 3.358 0   
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Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector 

 

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector in werking getreden (WNT). De WNT bevat vooral een regeling over de 
hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen en ook over de 
openbaarmaking van deze gegevens. 
  
De leden van het bestuur, zijnde de colleges van B&W van de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen, zijn onbezoldigd. Zij hebben een dienstverband bij de gemeenten. De 
gemeentesecretarissen van Dinkelland en Tubbergen en de bestuurssecretaris van 
Noaberkracht zijn de algemeen directeuren van Noaberkracht en hebben een bezoldigde 
functie. 
 
 
       
       

Gegevens 2019       

bedragen x € 1 Grobben 
E.M. 

Mensink 
G.B.J. 

Scholten J. Waanders S.J.F.   

Functiegegevens Algemeen 
directeur 

Algemeen 
directeur 

Algemeen 
directeur 

Bestuursecretaris / 
Algemeen 
directeur 

  

Aanvang en einde 
functievervulling in 2019 

01-01 31-12 01-01 15-06 15-06 31-12 01-01 31-12   

Omvang dienstverband 
(als deeltijdfactor in fte) 

1 1 1 1   

Dienstbetrekking? nee nee nee nee   

       

Bezoldiging       

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 103.286 € 44.555 € 47.751 € 91.203   

Beloningen betaalbaar 
op termijn 

€ 18.034 € 8.202 € 12.210 € 16.212   

Subtotaal € 121.320 € 52.757 € 59.961 € 107.415   

       

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 194.000 € 88.230 € 105.770 € 194.000   
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-/- Onverschuldigd 
betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.   

Bezoldiging € 121.320 € 52.757 € 59.961 € 107.415   

       

Reden waarom de 
overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.   

Toelichting op de 
vordering wegens 
onverschuldigde 
betaling 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.   

       

Gegevens 2018       

bedragen x € 1 Grobben 
E.M. 

Mensink 
G.B.J. 

Waanders 
S.J.F. 

   

Functiegegevens Algemeen 
directeur 

Algemeen 
directeur 

Algemeen 
directeur 

   

Aanvang en einde 
functievervulling in 2018 

01-1 31-12 01-01 31-12 01-10-31-12    

Omvang dienstverband 
(als deeltijdfactor in fte) 

1 1 1    

Dienstbetrekking? nee nee nee    

Bezoldiging       

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 105.971 € 105.500 € 24.167    

Beloningen betaalbaar 
op termijn 

€ 17.994 € 15.517 € 4.000    

Subtotaal € 123.665 € 121.017 € 28.167    

       

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 189.000 € 189.000 € 47.638    

       

Totale bezoldiging € 123.665 € 121.017 € 28.167    
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NAAM 
TOPFUNCTIONARIS 

FUNCTIE      

W. Haverkamp-Wenker lid bestuur 
NBK 

     

R. de Witte (uit dienst 
19-6-2019) 

lid bestuur 
NBK 

     

E. Volmerink lid bestuur 
NBK 

     

U. Bekhuis-Groothuis lid bestuur 
NBK 

     

H. Berning-Everlo (in 
dienst 1-7-2019) 

lid bestuur 
NBK 

     

J. Joosten voorzitter 
bestuur 
NBK 

     

B. Blokhuis lid bestuur 
NBK 

     

I. Duursma-Wigger lid bestuur 
NBK 

     

B. Brand lid bestuur 
NBK 
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De totale bezoldiging van een 
topfunctionaris alsmede degene die 
op grond van zijn/haar voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris 
wordt aangemerkt. 

     

Gegevens 2019       

bedragen x € 1 Mensink 
G.B.J. 

     

Totale bezoldiging € 116.001      

Onverschuldigd betaald 
en nog niet 
terugontvangen bedrag 

N.v.t.      

       

Reden waarom de 
overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t.      

Toelichting op de 
vordering wegens 
onverschuldigde 
betaling 

N.v.t.      

     

Gegevens 2018       

bedragen x € 1 [NAAM 1]      

Totale bezoldiging € 121.017      
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Bijlage 3: Overzicht taakvelden 

 

 
 
      

 Taakvelden * € 
1000 

Inkomsten/Uitgaven Begroting 
2019 

Rekening 
2019 

Saldo 
2019 

      

0.10 Mutaties 
reserves 

U -774 -774 0 

  I 3.474 3.337 138 

 Totaal - 
Mutaties 
reserves 

 2.700 2.562 138 

0.11 Resultaat van 
de rekening 
van baten en 
lasten 

U   0 

  I 12 12 0 

 Totaal - 
Resultaat van 
de rekening 
van baten en 
lasten 

 12 12 0 

0.4 Overhead U -34.030 -32.797 -1.233 

  I 31.318 31.734 -416 

 Totaal - 
Overhead 

 -2.712 -1.063 -1.649 

0.5 Treasury U  -1 1 

  I   0 

 Totaal - 
Treasury 

  -1 1 

 Totaal  0 1.510 -1.510 
 

Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma’s is als volgt: Gezien de aard 
van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen vallen alle lasten en 
baten, met uitzondering van mutaties m.b.t. reserves, resultaat en rente onder het taakveld 
0.4 Overhead. Dat betekent dat de op dit taakveld verantwoorde baten (I) en lasten (U) de 
optelling vormen van de baten en lasten per programma, voor mutaties in de reserves, 
echter met uitzondering van de baten en lasten inzake rente (treasury) op het programma 
Algemene dekkingsmiddelen.’ 
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11. OVERIGE GEGEVENS 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de controleverklaring, het directievoorstel en bestuursbesluit te 
vinden.  
 

Controleverklaring 

De controleverklaring is afzonderlijk bijgevoegd. 
 

Voorstel 

Wij stellen u voor de jaarstukken 2019 conform vast te stellen en het positief resultaat van 
€1.510.000 als volgt te bestemmen: 
a. toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar €495.000. 
b. Een bedrag van €239.000 te onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering van Noaberkracht 
en uit te keren aan de beide deelnemende gemeenten volgens de vastgestelde 
verdeelsleutel: 
    - Gemeente Dinkelland €134.500; 
    - Gemeente Tubbergen €104.500. 
 
Na verwerking van bovenstaande bestemming blijft het positieve resultaat van € 776.000 
over. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve bedrijfsvoering.  
  
Denekamp 6 april 2020 
  
de algemene directie, 
  
  
  
  
J. Scholten 
E.M. Grobben 
S.J.F. Waanders 
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Besluit 

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 29 juni mei 2020 
  
Besluit 
De jaarstukken 2019 vast te stellen. 
  
  
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 6 juli 2020. 
  
de secretaris,                                                                     de voorzitters, 
  
  
 
  
  
S. J.F. Waanders                                                                drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                             J.G.J. Joosten 
 
 


