Bijlage 1: Te honoreren verzoeken om budgetoverheveling
Voorgesteld wordt de om volgende verzoeken tot budgetoverheveling te honoreren:
Bestemmingsplannen
€ 69.500
Basisregistratie Grootschalige Topografie
€ 100.000
Actualisatie vergunningenbestand Drank- en Horeca
€ 75.000
Opstellen Welstandsnota/Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)
€ 33.000
Transformatiekosten Jeugdzorg en AWBZ
€ 10.000
Dinkelstenen (project Dalenoord)
€ 8.500
Totaal
€ 296.000
Bestemmingsplannen
Bekend is dat we voor de opgave staan om de bestemmingsplannen te actualiseren voor het gehele
gemeentelijk grondgebied voor 1 juli 2013. De meeste kernen zijn inmiddels geactualiseerd, maar
enkele recreatie- en bedrijventerreinen lopen nog. Dit project is dus nog niet afgerond. Om het af te
kunnen ronden is een restantbudget geraamd van € 69.500,-. Daarom wordt voorgesteld het
resterend bedrag over te hevelen naar 2013.
Basisregistratie Grootschalige Topografie
De Basisregistratie Grootschalige Topografie maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties
(onderdeel elektronische overheid). Met de realisatie van de BGT gebruikt de hele overheid dezelfde
grootschalige kaart van Nederland. Door de BGT goed in te bedden in de organisatie is er winst te
behalen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de geometrie voor de BAG, groenbeheer en
wegenbeheer.
In het raadsplan en de programmabegroting 2012 is rekening gehouden met de financiële
consequenties van de BGT. Ondertussen is er in het afgelopen jaar van alles gebeurt:
 De uiterlijke datum van invoering van deze wettelijke taak is uitgesteld tot 1 januari 2016.
 De beoogde samenwerking met Tubbergen is uitgebreid tot een samenwerking met Share
Services netwerk Twente (SSNT).
 De businesscase is uitgewerkt in een projectopdracht van SSNT. Deze is opgepakt door de
projectgroep.
 Tot nu toe verwachten we dat de begrote bedragen voldoende zijn om de nog onzekere
kosten te dekken.
Door genoemde ontwikkelingen is er in 2012 nog geen budget besteed. Gezien de nu nog globale
planning van SSNT is op dit moment nog niet te voorzien in welke jaarschijven de budgetten worden
besteed. De middelen zullen overgeheveld moeten worden naar de komende 3 jaar. Voor deze
overheveling zal, gezien het meerjarige traject een uitzondering moeten worden gemaakt op het
criterium dat middelen slechts één keer kunnen worden overgeheveld.
Actualisatie vergunningenbestand Drank- en Horeca
Op 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet gewijzigd. Een belangrijke wijziging is het feit dat de
burgemeester bevoegd wordt en dat het toezicht van het rijk naar de gemeente wordt overgeheveld.
Er is géén volledig bestandsoverzicht drank- en horecavergunningen en daardoor is er ook géén zicht
op de rechtsgeldigheid van de vergunningen.
Om toezicht te kunnen uitoefenen is een adequaat en betrouwbaar vergunningenbestand vereist.
Na de inventarisatiefase is er een up-to-date bestand waarmee we de toezichthoudende en
controlerende taak kunnen uitoefenen. Elke nieuwe vergunningaanvraag betekent controle op de
inrichtingseisen en is een extra belasting voor de afdeling handhaving waarvoor de capaciteit
ontbreekt. Daarnaast moet een nieuwe verordening worden opgesteld waarin ook met de
maatschappelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden. Denk hierbij aan pogingen om het
alcoholgebruik te beperken etc.

Inmiddels zijn met eigen capaciteit en ondersteuning van stagiaires voorbereidende werkzaamheden
gestart. Wij zullen dit verder uitwerken in Noaberkracht verband. Om te komen tot adequate
bestanden voor de drank- en horeca en gebruiksvergunningen is externe ondersteuning onontbeerlijk.
Verzoek: Budget van € 75.000 overhevelen naar 2013
Opstellen Welstandsnota/Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)
Het project betreft het opstellen van een gezamenlijke welstandsnota en kadernota KiGO voor de
gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Doel is om de ruimtelijke kwaliteit voor zowel de bebouwde als
onbebouwde omgeving te waarborgen. Dit betekent voor de welstandsnota een omslag in het proces.
Een van de belangrijkste wijzigingen is het van de achterkant toetsen naar de voorkant inspireren
(begeleiden).
De welstandsnota en KiGO worden in nauwe samenwerking door een adviesbureau opgesteld. Het
gehele project bestaat uit drie fasen. Fase 1, het inventariseren en analyseren van de bestaande
kenmerken van de gebieden, is in 2012 afgerond. Fase 2 en 3 worden in 2013 uitgewerkt en
betreffen het bepalen van ambities en ontwikkelingsrichtingen per deelgebied en het opstellen van de
welstandsnota en kadernota.
De vaststelling van beide documenten is voorzien tegen het einde van 2013. U bent inhoudelijk
hierover nader geïnformeerd door middel van een presentatie in de informatiecommissie van 22
januari 2013. De totale kosten bedragen € 80.000. In 2012 is hiervan reeds € 47.000 besteed.
Verzoek: Nog benodigd budget van € 33.000 overhevelen naar 2013.
Transformatiekosten Jeugdzorg en AWBZ
In 2012 is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen van de transitie jeugdzorg en de AWBZ
begeleiding/persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp. In het vervolg hierop zullen in 2013 forse
besluiten genomen moeten worden over de wijze waarop de gemeente Dinkelland omgaat met de
ingeschatte jaarbudgetten. De daarvoor benodigde invoeringskosten zijn nu al ingeschat hoger dan
het verkregen invoeringsbudget van het Rijk. Door de kabinetscrisis is vertraging opgelopen.
Decentralisaties zijn zoals bekend daardoor uitgesteld.
Dinkelstenen project Dalenhoek
Eind 2012 is in samenwerking met Natuurmonumenten en waterschap Regge en Dinkel de steen op
locatie Dalenhoek geplaatst. Ook is het eerste deel van het fietspad aangelegd. Er vond gaande weg
het proces een uitbreiding van het project plaats. Deze uitbreiding betrof het aanleggen van een
uitkijkpunt. Ook de aanleg van het tweede deel van het fietspad heeft gezorgd voor vertraging. Er
moesten gesprekken met grondeigenaren gevoerd worden. Deze gesprekken zijn moeizaam verlopen
en zijn nog niet geheel afgerond. Het laatste gesprek zal in februari 2013 plaats vinden en we gaan er
vanuit dat dan ook het laatste deel van het fietspad obstakelvrij is en aangelegd kan worden.
Ten aanzien van de route zijn we met de buurgemeenten op dit moment bezig om de definitieve route
te bepalen en wordt er een route boekje gemaakt en uitgegeven. (waar mogelijk aansluiting op fiets
knooppunten) Bij de Dinkelstenen in Dinkelland worden verder nog 5 infobordjes geplaatst die
uniform zijn aan de borden die reeds geplaatst zijn in het gehele Dinkelstenen project.
Voor 1 juni 2013 zal het project worden afgerond.
Voor dit project lopen nog twee subsidie aanvragen en moet nog een deel van de budgetoverheveling
2011 (stand einde 2012 € 8.500 van de bij de jaarstukken 2011 overgehevelde € 10.500) in 2013
gebruikt worden als cofinanciering gemeente Dinkelland.
Subsidie bijdrage Stichting Tijd en Richting
Subsidie bijdrage Waterschap Regge en Dinkel

€ 5.000
€ 12.500

