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1. Inleiding
Het college legt periodiek verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid en de
middelen die daarvoor zijn ingezet. Er wordt tussentijds gerapporteerd in juni en november
(respectievelijk voor- en najaarsbericht). Het voorjaarsbericht was evenals vorig jaar toegevoegd aan
de jaarstukken. Voor u ligt het najaarsbericht waarin de verdere ontwikkeling van zaken over 2013
wordt weergegeven.
Het najaarsbericht wordt dit jaar één week voor de vaststelling van de begroting 2014 behandeld in de
gemeenteraad. De structurele gevolgen van het najaarsbericht zullen worden verwerkt als
begrotingswijziging in 2014.
Reguliere afwijkingen
Na het voorjaarsbericht was er nog sprake van een nadeel over 2013 van € 88.000. Per saldo blijkt uit
dit najaarsbericht dat de exploitatie positief wordt beïnvloed.
Hieronder een overzicht waarin de ontwikkeling van het saldo over 2013 nader wordt toegelicht.
Ontwikkeling saldo begroting 2013
begroting
(Bedragen x € 1.000)
jaar 2013
Saldo begroting
5
Resultaat najaarsbericht 2012
-141
Resultaat voorjaarsbericht 2013
48
Saldo begroting na het voorjaarsbericht 2013
-88
Resultaat najaarsbericht 2013
96
Saldo begroting na het najaarsbericht 2013
8
In het oog springende afwijkingen van dit najaarsbericht:
Afwijkingen najaarsbericht
bedrag
toelichting
(Bedragen x € 1.000)
jaar 2013
Bouwleges
-150 structureel *1
Dividend
275 incidenteel
Diverse taakmutaties (in relatie tot algemene uitkering)
-117 structureel *1
Toeristenbelasting
-51 incidenteel
mutatie septembercirculaire tov meicirculaire
231
Saldo kleine verschillen
-92
Totaal resultaat najaarsbericht 2013
96
*1 Structureel is hier al rekening mee gehouden in de financiële opstellling van de begroting
Financieel perspectief
Het meerjarenperspectief ziet er na dit najaarsbericht als volgt uit:
Meerjarenperspectief 2013-2017

jaar 2013

jaar 2014

jaar 2015

jaar 2016

jaar 2017

(bedragen x € 1.000)
Saldo begroting
Resultaat najaarsbericht 2011
Saldo begroting na het najaarsbericht

-88
96

34
-28

114
-22

76
-22

4
-22

8

6

92

54

-18

N.B. In bovenstaand overzicht zijn de begrotingscijfers van de jaren 2014 t/m 2017 verwerkt van de nog vast te stellen
programmabegroting 2014.
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2. Programmaverantwoording
Toelichting op het stramien van de programmavelden
Per programma is er sprake van de volgende rubrieken:
A. Doelen (Zaken uit het Collegeprogramma)
B. Majeure projecten
C. Autonome ontwikkelingen
D. Overige ontwikkelingen
Dat wil overigens niet zeggen dat per programma alle rubrieken actueel zijn.
Voor de onderdelen A en B zijn de programmavelden opgebouwd volgens een vast stramien, dat
bestaat uit de volgende onderdelen:
Beschrijving
Een korte omschrijving van de inhoud van het programmaveld.
Wat wilden we bereiken? (doelstelling)
Een beschrijving van de concrete beleidsmaatregelen en andere actiepunten die ingezet zouden
worden om de doelstellingen te realiseren. Het betrof hier opdrachten aan het college tot uitvoering in
het begrotingsjaar.
Wat hebben we gedaan?
Een toelichting van datgene wat van de in de programmabegroting geformuleerde doelstellingen is
bereikt.
Wat heeft het gekost?
Hierbij wordt aangegeven wat de geformuleerde doelstellingen hebben gekost.
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2.1. Programmaveld 1 Wonen

De gemeente creëert, op basis van een integrale
woonvisie, voorwaarden die “wonen op maat”
voor alle inwoners van Dinkelland mogelijk
maakt. De gemeente zet zich er voor in dat
aanbod van bouw- en huisvestingsmogelijkheden
op een proactieve wijze wordt afgestemd op de
vraag en op de demografische ontwikkelingen,
ontgroening en krimp. Uitgangspunt is dat
Dinkelland voor haar inwoners een
levensloopbestendige gemeente is, waarin
duurzaamheid leidend is.

A1. Procedure locatie Oude Postkantoor Denekamp afgerond
Wat wilden we bereiken?
In het Masterplan Denekamp is een vastgoedontwikkeling voor deze locatie voorzien. Middels een
tijdelijke ontheffing is de locatie momenteel in gebruik als parkeerplaats. Vastgoedontwikkeling in het
segment zoals in het Masterplan gesteld is in de huidige tijd complex. Hierdoor is het noodzakelijk om
deze locatie in het licht van de huidige tijd te overwegen. Is het nu verstandig om de locatie te
ontwikkelen, of om nog even een pas op de plaats te maken? Dit zijn vragen die in een op te stellen
visie voor deze locatie beantwoord moeten worden. In 2013 zal dit worden gerealiseerd, hiermee
bereiken we inzicht in de potentie van deze locatie.
Wat hebben we gedaan?
Inmiddels zijn met een ontwikkelaar gesprekken gevoerd om te komen tot een ontwikkeling op deze
locatie. Dit zal mogelijk leiden tot een overeenkomst in 2013 voor de ontwikkeling van de locatie
postkantoor. Kader voor deze ontwikkeling is het bestemmingsplan en masterplan Denekamp.
Wat heeft het gekost?
De kosten beperken zich tot de ambtelijke inzet.

C1. Regionale uitvoeringsdiensten (RUD)
In Overijssel is gekozen voor twee Netwerk RUD’s, te weten Twente en IJsselland. Voor Twente
betekent dit dat de toezichthouders van de 14 Twentse gemeenten, binnen hun eigen gemeente het
werk namens de RUD uitvoeren. Als een gemeente overcapaciteit heeft zal zij deze uren ter
beschikking stellen aan de andere partners binnen de RUD. Als een partner ondercapaciteit heeft zal
deze partner uren uitvragen bij de andere partner. De RUD is de paraplu waaronder dit plaatsvindt.
Hiermee wordt het toezicht en handhavingsniveau en capaciteit binnen de RUD gewaarborgd zodat
alle milieutaken uitgevoerd kunnen worden conform de kwaliteitscriteria. Alle 14 Twentse gemeenten
hebben hun milieutaken in de RUD ondergebracht. Op basis een provinciaal breed risicoanalyse is
een planningstool opgesteld zodat per gemeente de werkvoorraad en de capaciteit op het vakgebied
milieu in beeld is gebracht.
C2. Grondexploitatie
Pierik
In het voorjaar is reeds gestart met het woonrijp maken van het noordelijk plandeel. Daardoor ontstaat
een overschrijding op de begrote post raming woonrijp maken. De financiële gevolgen blijven beperkt
omdat de noodzakelijke kosten 1 tot 2 jaar naar voren zijn gehaald. Uiteindelijk staat hier een
aanzienlijk bedrag aan grondopbrengsten tegenover.
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De Mors IV
De geplande verkoopopbrengsten worden in 2013 niet gehaald. Door vertraging in de
bestemmingsplan procedure schuiven ook de investeringen bouwrijp maken een jaar door. Uiteindelijk
zal dit nog ongeveer financieel neutraal kunnen verlopen.
Echelpoel III
Het bouwrijp maken is medio 2013 afgerond. De verwachting is dat eind 2013 of begin 2014 de eerste
bouwkavels daadwerkelijk kunnen zijn verkocht.
Deurninger Esch
Het bestemmingsplan heeft opnieuw vertraging (ongeveer een half jaar) opgelopen vanwege een
noodzakelijke planaanpassing.
Eind 2013 zal een bestemmingsplan inclusief een sluitende grondexploitatie ter vaststelling worden
aangeboden.
De Schil Rossum
Voor de nog beschikbare woonwerkkavels is geen belangstelling. Er zal nogmaals met een nog
actievere marktcampagne worden getracht om de bouwkavels te kunnen verkopen. De gemeente is
daarom eerder dan gepland gestart met het woonrijp maken.
Er dient rekening te worden gehouden met een kleine verliesneming (€ 40.000)
Diezelkamp
Eind 2013 wordt de onderhandeling met de ontwikkelaar afgerond. De verwachting is dat in de loop
van 2014 de eerste bouwkavels kunnen worden uitgegeven.
Sombeek IV
Eind 2013 wordt een bestemmingsplan inclusief een sluitende grondexploitatie ter vaststelling
aangeboden.
Rossum Noord
Eind 2013 zal een bestemmingsplan inclusief een sluitende grondexploitatie ter vaststelling worden
aangeboden.
Lattrop Kraakenhof
Dit plan heeft een kleine vertraging opgelopen. Begin 2014 kunnen de eerste bouwkavels worden
verkocht.
Spikkert
Dit plan heeft een half jaar vertraging opgelopen door moeizame onderhandelingen met
grondeigenaren. Uiteindelijk is de gemeente erin geslaagd om de noodzakelijke gronden te
verwerven. De RO-procedure voor de eerste fase (17 bouwkavels) is reeds opgestart. Naar
verwachting zal eind 2013 een bestemmingsplan inclusief een sluitende grondexploitatie ter
vaststelling worden aangeboden voor het hele plangebied.
Sportzaal Rossum
Deze grondexploitatie wordt eind 2013 afgesloten.
Commanderie
Alle ingekomen zienswijzen op het bestemmingsplan “Commanderie Ootmarsum” zijn behandeld.
Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het
bestemmingsplan. In november 2013 wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd
voor vaststelling. Dit houdt in dat, als er geen voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Raad van
State, in het eerste kwartaal van 2014 kan worden gestart met het bouwrijp maken van het
plangebied.
Er is een start gemaakt met de sanering van de gemeentewerf in Ootmarsum. De kosten worden
deels met een provinciale bijdrage gedekt. De raming van de saneringskosten maken deel uit van de
exploitatieopzet van de Commanderie.
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Noord Deurningen fase III
Plan is bouwrijp opgeleverd en de eerste bouwkavel is verkocht.
Tilligte West
Het plan is bouwrijp gemaakt. Een belangstellende heeft zich gemeld.
Ruilgronden:
Eind 2013 zullen een aantal percelen grond gelegen aan de Scandinaviëroute en Tramweg in de
verkoop gaan.
Winst- en verliesnemingen
Door het aantal verkoopresultaten in het plan Pierik is de verwachting dat hier een winstneming van
ca. € 300.000 kan worden gedaan. Als gevolg van tegenvallende verkopen in complex De Schil zal
rekening moeten worden gehouden met een verliesneming van ca. € 50.000.
Verwachtingen grondverkopen
Wij constateren een groeiende behoefte aan goedkopere (kleinere) kavels. Bij de planindeling wordt
zoveel mogelijk met deze trend rekening gehouden.
Grondverkopen bedrijventerreinen
Er zijn tot en met september geen kavels verkocht. Wel is er belangstelling getoond.
Grondverkopen woningbouwlocaties
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D1 Legesopbrengsten
De legesplichtige activiteiten WABO worden uitgevoerd door werkorganisatie
Noaberkracht. Er zal volgens één werkwijze worden gewerkt en de werkzaamheden worden
verantwoord op de begroting van Noaberkracht. Beide gemeenten hanteren nu het standpunt van
kostendekkendheid. Voor beide gemeenten geldt dat door de crisis en veranderende wetgeving de
legesopbrengsten WABO achterblijven en naar beneden moeten worden bijgesteld.
Het harmoniseren van de diensten van Tubbergen en Dinkelland gebeurt in 2014 vanuit de volgende
uitgangspunten:
 kostendekkendheid
 de VNG modelverordening
 een simpele opbouw met zo algemeen mogelijke producten
 een naar de diensten ingerichte begroting en verantwoording om een goede sturing mogelijk
te maken.
Dit betekent dat voor 2015 een geharmoniseerde legesverordening kan worden opgesteld.
In voorgaande P& C documenten is aangegeven dat de gemeente naar verwachting minder
inkomsten uit bouwleges binnen krijgt. De economische recessie is lange tijd gemaskeerd gebleven
omdat agrariërs, gedwongen door regelgeving, de laatste jaren nog hebben geïnvesteerd.
We hebben in het raadsplan aangegeven dat rekening moet worden houden met structureel lagere
inkomsten uit bouwleges omgevingsvergunningen. De legesopbrengsten lopen zo zeer terug door de
crisis in de bouw (aantallen en typen aanvragen) en door de veranderingen in de regelgeving,
waardoor steeds minder activiteiten vergunningplichtig zijn. Om welk bedrag dit precies gaat is niet
bekend, het is onduidelijk hoe zich dit de komende tijd gaat ontwikkelen. Alle inspanningen zijn erop
gericht hier zo spoedig mogelijk inzicht in te krijgen. De kosten lopen niet evenredig terug met de
terugloop aan aanvragen, doordat de uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de
gemeentelijke organisatie vragen, bijvoorbeeld in het accepteren van meldingen en het informeren
over vergunningvrije activiteiten. Ook de samenstelling van de werkvoorraad verandert; er zijn relatief
meer kleinere aanvragen. De ontwikkelingen vragen een strakke sturing op werkvoorraad en
capaciteit. De verlaging van de formatie naar de huidige werkvoorraad is in gang gezet. In aansluiting
op het raadsplan 2014 houden wij voor het jaar 2013 rekening met een tegenvaller van € 150.000.
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2.2. Programmaveld 2: Veiligheid
De gemeente voert op basis van een integrale
benadering van de maatschappelijke veiligheid,
een krachtig en preventief veiligheidsbeleid.
Handhaving van beleid en regelgeving ten
dienste van een veilige en ordelijke samenleving
is daarbij een speerpunt.

C1. Overdracht aan Veiligheidsregio Twente (VRT)
Het overdrachtsdossier zal naar verwachting in oktober worden afgerond en door het college worden
vastgesteld. Dit betekent dat de brandweerkazernes Weerselo en Denekamp aan de VRT worden
overgedragen. De brandweerkazerne Ootmarsum wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013
voor € 70.000 per jaar verhuurd aan de VRT. Er is inmiddels overeenstemming over het huurcontract
en deze is reeds door de VRT ondertekend. Na vaststelling van het overdrachtsdossier zal het
huurcontract ook door de gemeente worden ondertekend.

D1 Groene BOA’s
Op 30 september 2013 is er een bijeenkomst worden gehouden voor alle groene boa’s die werkzaam
zijn binnen het gebied Noordoost Twente. Ook de politie en de gemeentelijke toezichthouders zijn
hiervoor uitgenodigd. De bedoeling van deze bijeenkomst is elkaar beter leren kennen en voor elkaar
de oog en oor functie vervullen. Deze bijeenkomst zal in 2014 worden herhaald.
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2.3. Programmaveld 3: Economie en toerisme
De gemeente heeft een voorwaardenscheppende en
ondersteunende rol gericht op een evenwichtige
economische ontwikkeling die aansluit bij het profiel en
de potenties van Dinkelland. Het op peil houden van de
totale verdiencapaciteit binnen de gemeente in relatie
tot de teruglopende agrarische bedrijvigheid vormt
daarin een bijzonder aandachtspunt. De gemeente
Dinkelland voert een intensief integraal beleid ter
versterking van haar positie als toeristisch-recreatieve
gemeente.

A1. Onderzoek haalbaarheid revitalisatie grensovergang Rammelbeek
Wat wilden we bereiken?
Komen tot een visie op een grensoverschrijdende ontwikkeling van de in dit gebied gelegen
gemeentelijke gronden. Dit in samenspraak met de gemeente Nordhorn.
Wat hebben we gedaan?
Met de ondernemers/eigenaren aan de grensovergang Rammelbeek is afzonderlijk gesproken. Doel
van deze gesprekken was te achterhalen of deze ondernemers/eigenaren eventueel uitbreidings- en
toekomstwensen hebben. Uit de gesprekken is gebleken dat deze ambitie wisselt per
ondernemer/eigenaar. De inventarisatie is daarmee afgerond. Wel geven de gesprekken aanleiding
nader invulling te geven aan de ruimtelijke mogelijkheden aan de grensovergang Rammelbeek.
Wat heeft het gekost?
De inventarisatie is uitgevoerd binnen de bestaande bezetting.
A2. Afronding beleid verbetering ondernemersklimaat
Wat wilden we bereiken?
Een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor de ondernemer.
Wat hebben we gedaan?
Regeldruk is één van de factoren die het ondernemersklimaat van een gemeente bepalen. Bij het
ondernemersklimaat gaat het om voor de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale
belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid.
Tweejaarlijks wordt door het MKB een onderzoek gedaan naar de “MKB-vriendelijkste gemeente van
Nederland”. In het meest recente rapport (2013) zijn we op de ranglijst gestegen van plaats 18 naar
12. Mede aan de hand van genoemd rapport gaan we een actieprogramma opstellen om te komen tot
een vermindering van de regeldruk. Dit aspect zal nader worden uitgewerkt in een beleidsnotitie ten
behoeve van de verbetering van ondernemersklimaat en het optimaliseren van de dienstverlening aan
ondernemers in Dinkelland.
Het ondernemerspanel van de gemeente Dinkelland zal hierbij betrokken worden om het
ondernemersklimaat in de gemeente Dinkelland te verbeteren.
Binnen de bestaande trajecten omtrent het terugdringen van regeldruk en deregulering zal er
bijzondere aandacht geschonken worden aan de voor ondernemers relevante regelgeving. In
samenspraak met Tubbergen zal, in navolging van de (gezamenlijke) detailhandelsstructuurvisie,
worden gekeken naar de mogelijkheden dit samen op te pakken.
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Wat heeft het gekost?
Behoudens de ambtelijke inzet die is opgenomen in de reguliere begroting, zijn er geen extra kosten
voor de gemeente Dinkelland.
A3. Afronding toerismewaardig maken entrees kernen
Wat wilden we bereiken?
We willen dat de toerist het gevoel krijgt dat hij, als hij in één van de kernen van de gemeente
Dinkelland binnenkomt, in een aantrekkelijk toeristisch gebied komt waar het toeristische
voorzieningenniveau en de structuur optimaal is. Hij krijgt in een oogopslag al een indruk van wat de
gemeente te bieden heeft, puur natuur en cultuur. De toerist krijgt het gevoel welkom te zijn in onze
gemeente (gastvrijheid) wat bijdraagt aan een algeheel positief gevoel over zijn bezoek aan
Ootmarsum-Dinkelland. Een positief gevoel leidt tot nieuwe bezoeken.
Wat hebben we gedaan?
Alle kernraden zijn inmiddels op de hoogte van de voorwaarden waaronder het onderhoud aan de
bloembakken dient plaats te vinden. In eerste instantie gaat om een proefperiode van 2 jaar.
Meer burgerparticipatie gesteund door sponsoren komt met het onderhoud en beheer aan de
bloembakken heel prominent naar voren. De resultaten kunnen wij zien in Weerselo, Ootmarsum en
Noord-Deurningen. Het samenspel van minder overheid, meer samenleving houdt niet in dat de
uiteindelijke publieke verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte niet bij de gemeente blijft.
De kernraden zijn gevraagd om voor eind 2013 hun wensen aan te geven met betrekking tot de
bloembakken in hun kern.
Verder zijn er nieuwe toeristische initiatieven op het gebied van kunst en ‘art & spirit’ en liggen er
kansen binnen het nieuwe gebiedsprogramma. Er wordt gekeken op welke wijze het toerismewaardig
maken van de entrees op basis daarvan versterkt kan worden en efficiënter kan worden uitgevoerd.
De uitvoering wordt derhalve doorgeschoven naar 2014.
Wat heeft het gekost?
Op basis van afspraken zorgt de gemeente voor de aanschaf van de bloembakken, voor zover deze
niet meer aanwezig zijn. Nadat de wensen van de kernraden bekend zijn kunt u een voorstel voor de
éénmalige aanschaf van de bloembakken ontvangen. Naar verwachting kunt u hiervoor begin 2014
een voorstel tegemoet zien.

C1. Toekomst Sociale Werkvoorziening (SW)
Het college van gedeputeerde staten van Overijssel heeft op 17 juli 2013 ingestemd met de oprichting
van de stichting DinkellandWerkt en het lidmaatschap van de Coöperatie UA DinkellandWerkt.
De nieuwe startdatum van DinkellandWerkt! is 1 september 2013. Vanaf september 2013 is
DinkellandWerkt! werkmakelaar voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk. Hierbij
hoort ook de begeleiding van mensen naar werk via regelingen als de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet werk en arbeidsondersteuning Jongeren (Wajong) en
in de nabije toekomst de Participatiewet.
Op 4 oktober jl. vond de officiële opening plaats.

Najaarsbericht 2013 gemeente Dinkelland - pagina 11

D1. Landbouwvisie
Eind 2009 werd het basisdocument van de landbouwvisie opgeleverd. Conclusie van dit document
was dat een verdere vertaling daarvan in een eigen gemeentelijke landbouwvisie op dat moment niet
zinvol was. Er waren veel onduidelijkheden, o.a. Europese regelgeving ten aanzien van Natura 2000
gebieden (waarvan we er 6 hebben) en de verwachtte reactie van het rijk (met wetgeving) hierop,
waardoor niet duidelijk was óf er überhaupt gemeentelijke manoeuvreerruimte was voor eigen beleid
en zo ja, binnen welke kaders.
Overeenkomstig het collegeprogramma – waarin het opstellen van een eigen landbouwvisie is
opgenomen – is sindsdien bekeken of het basisdocument een vervolg kon worden gegeven. Echter,
de onduidelijkheid die er eind 2009 was ten aanzien van hogere regelgeving is tot nu toe niet
noemenswaardig veranderd, behalve dat vanuit de EU (naar verwachting) vanaf 2016 de regels van
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaan gelden. Bovendien is er momenteel op regionaal /
provinciaal niveau voldoende actueel en kwalitatief goed beleidsmateriaal over dit onderwerp
aanwezig.
Door dit alles is het nut en de noodzaak voor het opstellen van een gemeentelijke landbouwvisie
verdwenen. Eerder dit jaar is deze conclusie in de Stuurgroep Gebiedscoördinatie reeds met de
Rabobank en LTO besproken en door hen gedeeld.
Het niet-voortzetten van dit project heeft geen financiële consequenties; het reeds van de provincie
Overijssel ontvangen voorschot is geparkeerd en dus beschikbaar voor terugbetaling.
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2.4. Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg
De gemeente voert een integraal
voorwaardenscheppend beleid gericht op het
behoud en waar mogelijk de verdere ontwikkeling
van het welzijn van de inwoners en hun
deelname aan het maatschappelijk leven, met
bijzondere aandacht voor de groepen jeugd en
jongeren, ouderen en minder validen. De
gemeente zet zich door middel van een actief
beleid in voor de ontwikkelingsmogelijkheden van
kinderen, jongeren en volwassenen, ondermeer
door het waarborgen van de bereikbaarheid van
adequate onderwijsvoorzieningen.

B1. Voetbalvereniging DTC ’07
Motivering
In het najaarsbericht 2011 is besloten een complex voor DTC ’07 met hoge prioriteit op te nemen in
het raadsplan 2013.
Wat wilden we bereiken?
In 2007 is de fusievereniging DTC ‘07 ontstaan. Tot op dit moment maakt deze vereniging nog gebruik
van 2 complexen in de kernen Tilligte en Lattrop.
Wat hebben we gedaan?
Komen tot de realisatie van een definitief complex voor DTC ’07 conform bestaand
sportaccommodatiebeleid.
Volgens de motie van 17 april 2012 tijdens de behandeling van het raadsplan 2013 is besloten:
1. De optie “realisering van één nieuw DTC-sportcomplex in de nabijheid van sterrenwacht
Cosmos” weer als volwaardige mogelijkheid op te nemen in het onderzoek- en overlegtraject
gericht op de realisering van huisvesting voor DTC ’07;
2. Hierover open en oplossingsgericht overleg te voeren met het college van Gedeputeerde
Staten van Overijssel;
3. Hierover open en oplossingsgericht overleg te voeren met het bestuur van Voetbalvereniging
DTC ’07;
4. De raad door een regelmatige informatieverstrekking op de hoogte te houden over de
ontwikkelingen en de te zetten stappen.
Naar aanleiding hiervan is een voorontwerp bestemmingsplanprocedure opgestart voor de centrale
huisvesting van DTC’07 nabij de sterrenwacht Cosmos aan de Frensdorferweg. De inspraakreacties
hierop zijn beoordeeld en in een inspraaknota verwerkt. Met de provincie Overijssel wordt hierover op
bestuurlijk niveau nog overleg gevoerd.
Daarnaast is er met de Protestantse gemeente Dinkelland overleg gevoerd over de verwerving van de
gronden aan de Frensdorferweg. Tot slot is met name de financiering van het complex nog onderwerp
van overleg met DTC’07.
Wat heeft het gekost?
Voor de realisatie van één DTC-complex is in het najaarsbericht 2012 een bedrag vrijgemaakt van
€ 500.000. Dit bedrag is destijds begroot inclusief € 140.000, bedoeld voor de realisatie van
kunstgras. Met een amendement op 24 april 2012 heeft uw raad besloten om “In het beschikbaar
gestelde bedrag van € 140.000 voor kunstgras een splitsing aan te brengen, in die zin dat elke
voetbalvereniging die een kunstgrasveld wil realiseren daarvoor een bijdrage van € 100.000 kan
ontvangen
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Hierbij moet opgemerkt worden dat de keuze voor de kunstgrasbijdrage en de keuze en de bijdrage
voor privatisering onderhoud onderdeel uitmaakt van het majeur project Zuinig op sport.
B2. Zuinig op sport/ realisatie kunstgrasvelden
Motivering
In de raadsvergadering van 9 november 2010 heeft de raad een amendement aangenomen.
In het kader van de ontwerpprogrammabegroting 2011 is gevraagd om speciale aandacht te schenken
aan het onderwerp kunstgrasvelden. Aangegeven werd dat het in maatschappelijk en politiekbestuurlijk opzicht een actueel onderwerp is in Dinkelland. Voor de raad en het college is het van
belang voor kunstgrasvelden een beleids- en afwegingskader te creëren dat recht doet aan de
omvang, de complexiteit en de mogelijke impact ervan. Besloten is het beleidsonderwerp
kunstgrasvelden tot majeur project te benoemen.
Op 18 oktober 2011 heeft de raad besloten om uit het budget majeure projecten
€ 100.000 per vereniging beschikbaar te stellen voor de aanleg van kunstgras. Het budget van DTC
’07 is reeds meegenomen in het majeure project rondom de accommodatie en RSC Rossum heeft al
kunstgras. Derhalve blijft er € 600.000 over voor het aanleggen van kunstgras.
Wat wilden we bereiken ?
Een financieel en beleidsmatig afwegings- en besliskader voor het formuleren en realiseren van beleid
met betrekking tot het onderwerp kunstgrasvelden, dat recht doet aan de omvang en impact van dit
onderwerp.
Wat hebben we gedaan ?
Het onderwerp kunstgras is meegenomen in het notitie inzake verzelfstandiging groot onderhoud
sport, welke in de raadsvergadering van 28 mei 2013 is vastgesteld. Voor 1 oktober 2013 konden de
verenigingen aangeven of zij instemmen met de verzelfstandiging groot onderhoud sport en daarmee
de bijdrage voor kunstgras. Ook kunnen de verenigingen separaat een beroep doen op de bijdrage
voor kunstgras. SDC’12 heeft aangegeven gebruik te maken van de verzelfstandiging en heeft het
inmiddels de bijdrage voor kunstgras ontvangen. Ook KOSC – Saasveldia – UD Weerselo hebben
aangegeven gebruik te maken van verzelfstandiging en daarmee de kunstgrasbijdrage. Van DSVD en
DTC’07 is nog geen standpunt ontvangen. RSC heeft reeds kunstgras en kwam niet in aanmerking
voor deze bijdrage.
Wat heeft het gekost ?
In totaal € 600.000 voor zes verenigingen (SDC’12 (DOS’19, Sc Denekamp), KOSC, DSVD, UD
Weerselo en Saasveldia). De € 100.000 voor DTC’07 is al verwerkt in een afzonderlijk majeure
project.
B3. Zuinig op sport / privatisering voetbalvelden en tennisbanen
Motivering
In de raadsvergadering van 18 oktober 2011 heeft de raad een amendement aangenomen.
In dit amendement is het college opgedragen om te komen tot een nulmeting per complex en een
voorstel inzake de toekenning van een eenmalige financiële bijdrage per voetbalcomplex en per
tenniscomplex in de toekomstige uitgaven voor groot onderhoud en vervanging, in het kader van
privatisering van de accommodaties. Dit naar aanleiding van de notitie Zuinig op Sport. Op 24 april
2012 is het voorstel van het college geamendeerd en heeft men besloten om het groot onderhoud en
vervanging bij de gemeente te laten, tenzij de verenigingen vrijwillig en op basis van maatwerk
geprivatiseerd wensen te worden.
Wat wilden we bereiken?
In het amendement van 24 april 2012 heeft de raad besloten om te komen tot een eenmalige
financiële bijdrage voor toekomstig groot onderhoud en vervanging van de voetbal- en
tenniscomplexen, in het kader van privatisering van de accommodaties. Dit op basis van maatwerk en
vrijwilligheid vanuit de verenigingen.
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Wat hebben we gedaan?
Naar aanleiding van het amendement van 24 april 2012 heeft uw raad besloten om te komen tot een
eenmalige financiële bijdrage voor groot onderhoud en vervanging van voetbalvelden en tennisbanen.
Op grond van het amendement zijn diverse gesprekken gevoerd met de betrokken verenigingen. Dit
heeft geresulteerd in de notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport, welke op 28 mei 2013 door
uw raad is vastgesteld. Het onderdeel kunstgras is opgenomen in voornoemde notitie.
Voetbalverenigingen kunnen een beroep doen op de gemeentelijke bijdrage voor kunstgras, zoals in
de notitie is aangegeven.
Wat heeft het gekost?
Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad de notitie verzelfstandiging groot onderhoud sport vastgesteld
met daarbij de financiële consequenties. In totaal is een bedrag van € 2.587.500 beschikbaar voor
verzelfstandiging groot onderhoud en vervanging.

C1. Transitie Awbz naar Wmo
C2. Wet werken naar vermogen
C3. Intensivering uitvoering transitie jeugdzorg
C1, C2, C3 De drie decentralisaties
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen staan, even als alle gemeenten, op het terrein van zorg,
welzijn, jeugd, werk en inkomen aan de vooravond van een operatie die zijn weerga niet kent. Drie
grote taken komen met ingang van 1 januari 2015 naar de gemeenten. De invoering van de
participatiewet, de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de
gehele zorg voor de jeugd. Deze nieuwe taken samen met de huidige taken uit de Wet werk en
bijstand (Wwb), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en preventief jeugdbeleid worden de
gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele (niet-medische) ondersteuning aan de burger.
Daarnaast moet een aantal van deze decentralisaties afgestemd worden met passend onderwijs, dat
als belangrijkste doelstelling heeft om het kind zolang mogelijk in eigen omgeving onderwijs te laten
volgen. De overheveling van taken worden ook wel aangeduid als de drie decentralisaties in het
sociaal domein, kortweg aangeduid als de 3 D’s.
Bij deze taken is sprake van een sterke samenhang - en overlap in doelgroepen. De 3 D’s hebben als
doelstelling meedoen aan de samenleving. Elke burger is in staat (met of zonder ondersteuning of
zorg) zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk, zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor het
eigen levensonderhoud, het opvoeden van kinderen en het bepalen van het leven van alle dag.
Wij gaan de 3 D’s daarom integraal oppakken.
De gemeenten krijgen hiermee de kans een ontkokerd lokaal stelsel van maatschappelijke
ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden van de burger. Dit vraagt wel om een
stelselherziening en cultuuromslag. (zie onderstaande pyramide voor het nieuwe denkmodel). Op
deze manier is het mogelijk om de zorg te blijven garanderen aan diegene die het die echt nodig
hebben en om de zorg financieel betaalbaar te houden.
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Kernbegrippen / kerndoelen die bij dit nieuwe denkmodel horen zijn onder andere:
 van curatief naar preventief
 van (zware) zorg naar (lichte) ondersteuning
 minder individuele voorzieningen meer collectieve voorzieningen
 minder professionals meer vrijwilligers
Voor de verdere uitwerking van het nieuwe denkmodel verwijzen wij u naar de integrale visie die wij in
oktober 2013 aan uw raad hebben voorgelegd. In de programmabegroting 2014 wordt een nader
toelichting gegeven op de Jeugdzorg, de transitie Awbz naar Wmo en de Participatiewet.

D1. Minimabeleid/schuldhulpverlening/bijzondere bijstand
De aanvragen voor schuldhulpverlening nemen toe ten opzichte van 2012.
De toename van de schuldhulpverlening zal gevolgen hebben voor de begroting 2014 en volgende
jaren. De kosten bedragen gemiddeld circa € 1.000 per traject. De hoogte van de kosten van het
traject is afhankelijk van het soort traject dat ingezet wordt.
Gemeente
Dinkelland

2012
31
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Tot en met 15 juli 2013
22

D2. Uitvoeringskosten Werk en Inkomen
Begin 2013 bent u middels een raadsbericht geïnformeerd over een toename van de werkvoorraden
bij de uitvoering van de regelingen die vallen onder werk en inkomen. Daarnaast bleek uit de periodiek
te houden audit dat er verbeteringen mogelijk waren in de doelmatigheid van de uitvoering van de Wet
werk en bijstand (Wwb). Voor de directie van Noaberkracht was dit aanleiding om:
1. per direct maatregelen te nemen in de vorm van tijdelijk extra personele inhuur, om de te hoge
werkvoorraad terug te laten brengen tot verantwoorde omvang;
2. een onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaken van de snel oplopende werkvoorraden en,
in het verlengde daarvan, advies in te winnen ten aanzien van organisatorische verbeteringen
ter verhoging van de doelmatigheid van de uitvoering van de Wwb.
Over de voortgang hiervan hebben wij u periodiek geïnformeerd. Van de resultaten van het onderzoek
ontvangt u het volledige rapport.
Uit het onderzoek is gebleken dat de landelijke effecten van de crisis pas later in onze gemeente zijn
opgetreden dan in andere delen van het land en, inherent hieraan, later effect op ons
uitkeringenbestand hebben gehad dan gemiddeld in het land. Het aantal uitkeringsgerechtigden is als
gevolg hiervan over de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 2013 opgelopen van 121 naar 160. De
individuele problematiek is daarnaast in deze periode ook toegenomen, waardoor de behandeling en
uitvoering van aanvragen meer tijd vergt. Reden van de toenemende individuele problematiek is dat
wij, veel meer nog dan in het verleden, geconfronteerd worden met cliënten met een complexe
schuldenproblematiek en problemen van psychische en/of maatschappelijke aard.
Uit de onderstaande tabel blijkt dat het bestand naar verwachting verder zal stijgen tot 175
uitkeringsgerechtigden op 1 januari 2014.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1-jan

2011

2012

2013

2014

121

144

160

175

De komende periode zullen voorstellen gedaan worden om deze toename op te vangen.
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D3. Wet werk en bijstand
De tabel bij D2 Uitvoeringskosten Werk en Inkomen is gericht op alle periodieke uitkeringen zoals
deze door onze gemeente worden verstrekt. Als wij enkel kijken naar de periodieke uitkeringen op
grond van de Wwb, zien wij de volgende ontwikkeling.

Uit deze grafiek kan de ontwikkeling in onze gemeente van het aantal Wwb-uitkeringsgerechtigden
over de periode december 2010 tot en met september 2013 worden opgemaakt. Over deze periode is
dit aantal van ongeveer 100 naar 134 Wwb-uitkeringsgerechtigden gestegen. De aanzienlijke stijging
medio 2012 van het aantal Wwb-uitkeringsgerechtigden van 113 naar 130 is vooral een gevolg van de
huisvesting in die periode van een grote groep genodigde vluchtelingen in onze gemeente, ter
invulling van de gemeentelijke taakstelling op het terrein van de inburgering van statushouders.
D4. Landelijke ontwikkelingen Wet werk en bijstand
Het kabinet heeft in de meicirculaire 2013 aangekondigd onderzoek te doen dat erop gericht is de
budgetten van de voorgenomen decentralisaties in stappen te bundelen en zo breed mogelijk te
ontschotten in het gemeentefonds tot een integraal budget (het zogenaamde deelfonds sociaal
domein). In opdracht van het Ministerie van SZW wordt een besluit genomen om de mogelijkheden te
bekijken van het ineenschuiven van de systematiek deelfonds en het participatiebudget.
Tevens wordt door het ministerie een onderzoek gedaan naar en een besluit genomen over het
betrekken van het inkomensdeel in het kader van de Wwb (straks Participatiewet) in de bundeling.
Eind 2013 zal er een beeld zijn m.b.t. de modellen en het besluit. Dit beeld zal uiterlijk in de
meicirculaire 2014 uitgewerkt moeten zijn.
D5 Publieke gezondheid
De nota “Vitale coalities, betere gezondheid, meer participatie” is in juli 2013 door u vastgesteld.
Momenteel werken wij aan de implementatie hiervan.
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D6 Alcoholmatigingsbeleid
Het project alcoholmatiging in het kader van programma Gezonde Slagkracht, welke een looptijd
heeft tot juni 2014, wordt verder voortgezet. Vanaf september 2013 is ook de gemeente Dinkelland
opgenomen in dit project. Wij verwachten eind 2013 een keten- en hokkenbeleid te hebben
vastgesteld.
Per 1 januari 2014 wordt de Drank- en Horecawet gewijzigd. Deze wijziging betreft het verhogen van
de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar. In het najaar van 2013 zal hieraan specifiek
aandacht worden besteed. Tevens dienen wij verplicht een preventie- en handhavingsplan op te
stellen. Dit plan zal in de 1e helft van 2014 aan u worden aangeboden.
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2.5. Programmaveld 5: Leefomgeving
De gemeente voert een actief beleid gericht op
het waarborgen en waar mogelijk verder
ontwikkelen van een kwalitatief goede fysieke
leefomgeving; bestemming, invulling en gebruik
van de schaarse openbare ruimte vindt op
verantwoorde en integrale wijze plaats. Behoud
van waardevolle historische elementen in de
fysieke leefomgeving vormt een bijzonder
aandachtspunt.

A1. Aanvang bouwactiviteiten revitalisering centrum Weerselo
Wat wilden we bereiken?
Komen tot een financieel haalbaar centrumplan dat ruimte biedt voor ondernemers en een belangrijke
bijdrage levert aan het realiseren van de beleidsdoelstelling om Weerselo als verzorgingskern vorm te
geven. In 2013 willen we het bouwplan afronden en het bestemmingsplan vaststellen met als
doelstelling in 2014 te beginnen met de uitvoering.
Wat hebben we gedaan?
De afgelopen tijd is verder overleg gevoerd met enkele ondernemers uit Weerselo. De gesprekken
geven voldoende vertrouwen in een positief resultaat. Bij een der ondernemers heeft dit geleid tot
instemming over de uitgangspunten. Naar verwachting kan nog dit jaar een intentieovereenkomst
worden gesloten.
Met de plaatselijke woningcorporatie hebben wij het te realiseren woningbouw-programma afgestemd.
Dit programma richt zich met name op woon-zorg woningen.
Inmiddels zijn wij gestart met de architectenkeuze die moet leiden tot de ontwikkeling van een
bouwplan. We verwachten begin 2014 een eerste schets van een bouwplan te kunnen presenteren.
Eveneens zijn wij gestart met het actualiseren van het bestemmingsplan.
De ontwikkeling verloopt minder snel dan aanvankelijk gedacht. Dit heeft ondermeer te maken met de
economische situatie. Met het oog hierop is bij de provincie de vraag neergelegd om de uiterste
termijn, waarbinnen het project in het kader van de subsidiëring moet zijn afgerond, te verlengen tot
31 december 2017.
Genoemde vorderingen stemmen ons positief.
Wat heeft het gekost?
De dit jaar gedane uitgaven van € 40.000 hebben betrekking op adviseurskosten en de verplaatsing
van “Jeu de Boules Weerselo”.
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B1. Planvorming dorpsplan plus Tilligte
Wat wilden we bereiken ?
Een leefbare en veilige kern en omgeving met dorpse allure waar inwoners van Tilligte graag willen
verblijven.
Wat hebben we gedaan ?
Dorpsplanplus Tilligte is afgerond. Op 16 september 2013 heeft de Stichting Dorpsraad Tilligte de
dorpsagenda en het uitvoeringsplan tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad gepresenteerd. Het
uitvoeringsprogramma bestaat uit concrete uitvoeringsprojecten:
 Realisatie MFA/gymzaal
 Wonen voor starters en ouderen
 Brede school
 Verenigingen en culturele activiteiten
 Bedrijvigheid in en om Tilligte
Voor elk project van het uitvoeringsplan is een werkgroep met mensen uit Tilligte actief.
Een belangrijk project op de dorpsagenda is de MFA/gymzaal, gekoppeld aan Terra Nova. Een
werkgroep uit Tilligte onderzoekt op dit moment de haalbaarheid om als dorp zelf deze accommodatie
te stichten en te exploiteren. De werkgroep heeft het project opgeknipt in twee fasen:
 Fase 1: aankoop en verbouwing Terra Nova en aankoop naastgelegen grond met
bedrijfswoning
 Fase 2: Bouw gymzaal
Hiervoor heeft de werkgroep een projectplan opgesteld, waarin de werkgroep de realisatie van fase 1
onderbouwt. Vanaf september 2013 werkt de dorpsraad fase 2 verder uit en onderzoekt de
haalbaarheid van uitbreiding van de MFA met een gymzaal-plus.
Wat heeft het gekost?
Tot nu toe hebben wij alleen kosten gemaakt voor het bureau dat het project begeleidt: € 4.600. In het
raadsplan 2014 is voor de uitvoering € 100.000 opgenomen voor de MFA/gymzaal en € 20.000 voor
de wandelpaden (onderdeel van project bedrijvigheid in en om Tilligte).
B2. Planvorming dorpsplan plus Agelo
Wat wilden we bereiken ?
Een leefbare en veilige kern en omgeving met dorpse allure waar inwoners van Agelo graag willen
verblijven.
Wat hebben we gedaan ?
De dorpstafel heeft in januari 2013 plaatsgevonden. Uit de dorpstafel bleek dat het onderwerp “school”
duidelijk een belangrijk punt is op de dorpsagenda. Dit onderwerp wordt op dit moment in een
werkgroep verder uitgewerkt omdat dit een actueel probleem is. Hiernaast kwamen ook de volgende
onderwerpen naar voren: een leven lang wonen, verfraaien Agelo en Agelo economisch en innovatief.
Ook hiervoor zijn verschillende werkgroepen met inwoners uit Agelo actief. Eind 2013 is de definitieve
dorpsagenda en het uitvoeringsprogramma klaar.
Wat heeft het gekost?
Tot nu toe hebben wij alleen kosten gemaakt voor het bureau dat het project begeleidt: € 4.600. In het
raadsplan 2014 is voor de uitvoering van dorpsplanplus Agelo € 100.000 opgenomen.
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D1. GRP 2013-2018:
In april 2013 is het verbreed GRP vastgesteld. In het GRP zijn de 3 zorgplichten voor afval-, grond-,
en regenwater opgenomen. In het GRP 2013-2018 is voor cyclische vervanging een jaarlijks budget
van € 600.000 opgenomen. Hiervoor is een onderhoudsprogramma opgesteld. Op basis van dit
programma is er in 2013 een start gemaakt met de voorbereiding van het groot onderhoud van de
vervanging van de riolering bij de Eurowerft (gelijktijdig met de reconstructie) het Keupinkspad in
Ootmarsum, de Nordhornsestraat in Denekamp en de rioolvervanging van de Brandlichterweg.
Tevens vindt er voor een aantal rioleringen in Denekamp een relining (herstel zonder opbreken van de
riolering) plaats.
D2. Kwaliteit openbare ruimte
In het collegeprogramma staat dat het college van Dinkelland voornemens is om in 2013 heldere
afspraken te maken over de kwaliteit van de openbare ruimte.
Wat willen we bereiken ?
1. Beeldkwaliteit openbare ruimte
Vanaf 2014 wordt op basis van een vastgestelde beeldkwaliteit (inclusief het bijbehorend
beheerscenario) een scoop toegepast op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Welk niveau
van onderhoud in 2014 kan worden bereikt hangt af van de beschikbare middelen.
2. Wettelijke zorgplicht bomen
In het kader van de wettelijke zorgplicht met betrekking tot het inspecteren en onderhouden van
bomen is in 2013 al een groot aantal bomen geïnspecteerd op veiligheid (vta-inspectie).
Wat doen we daarvoor ?
1. Beeldkwaliteit openbare ruimte
In juli/augustus 2013 heeft op basis van het IBOR systeem een nulmeting, ook wel schouw genoemd,
op het onderhoud van de openbare ruimte plaatsgevonden. Hiervoor zijn de beeldmeetlatten van
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen gebruikt. Op 400 meetpunten binnen de gemeente is de kwaliteit
bepaald. Daarvan waren 80 punten in het buitengebied en 320 punten binnen de bebouwde kom
aangewezen. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de zogenaamde ‘Dag van de beeldkwaliteit’ op
24 augustus 2013 en tijdens de informatiecommissie op 3 september 2013.
In het laatste kwartaal van dit jaar zal de gewenste beeldkwaliteit moeten worden vastgesteld. Daarbij
zullen wij er niet aan ontkomen om op onderdelen een inhaalslag te plegen om het gewenste niveau
te bereiken. Tevens zal dan een aanvang worden gemaakt met het implementeren van IBOR waarbij
de nadruk komt te liggen op een drietal onderdelen:
 De gewenste beeldkwaliteit met inzet van eigen medewerkers en inschakeling van ‘Dinkelland
werkt’.
 Het monitoren van de gekozen beeldkwaliteit
 Uitleg aan de inwoners van Dinkelland over het gekozen onderhoudsniveau.
 Naar verwachting zal hier begin 2014 duidelijkheid over zijn.
 Het implementeren van de beeldkwaliteit zal om de inzet van extra middelen vragen. Daarover
zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.
2. Wettelijke zorgplicht bomen
In 2013 is globaal het bomenbestand in beeld gebracht en zal er een aanvang worden gemaakt met
de inspectie op het gebied van VTA van de ca. 30.000 bomen in het buitengebied en ca. 10.000
bomen in de kernen. De uitkomsten van deze inspectie zal als basis dienen het beheersysteem en de
onderhoudsplanning verder te optimaliseren. Er wordt nog een inhaalslag gemaakt voor het
wegwerken van het achterstallig onderhoud in de bomen.
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2.6. Programmaveld 6: Mobiliteit
De gemeente draagt, waar nodig in nauwe
samenspraak met andere overheden, zorg voor
het handhaven en verder ontwikkelen van een
voldoende adequate en veilige
wegeninfrastructuur aansluitend bij de
mobiliteitsbehoeften van de inwoner; ten
behoeve van het waarborgen van kwantitatief en
kwalitatief voldoende openbaar
vervoersvoorzieningen voert de gemeente een
voorwaardenscheppend beleid.

B1. Herinrichting Nordhornsestraat, kop Eurowerft
Wat wilden we bereiken?
De inrichting van de Nordhornsestraat (gedeelte ten zuiden van rotonde Churchillstraat) herinrichten
op een wijze die recht doet aan de gewijzigde gebruiksfunctie
Wat hebben we gedaan?
In april 2013 heeft de inloopbijeenkomst voor de herinrichting Nordhornsestraat / Eurowerft plaats
gevonden. Op basis daarvan zijn enkele aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd en is het ontwerp
vertaald naar bestek en tekeningen. Op 29 augustus jl. is het bestek aanbesteed. De gefaseerde
uitvoering wordt eind oktober gestart en zal tot mei 2014 in beslag nemen, waarbij de bereikbaarheid
van winkels een belangrijk uitgangspunt is.
Wat heeft het gekost?
De totale kosten zullen binnen de ramingen blijven. Ook wordt de ISV subsidie (Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing) daarmee veilig gesteld.

C1. Regionale verkeersontwikkelingen
Wat wilden we bereiken?
Een goede verkeersafwikkeling op het wegennet in onze gemeente, zowel op gemeentelijke wegen
als ook op wegen van Rijk en provincie.
Wat hebben we gedaan?
Uit de verdiepingsstudie zijn drie varianten voor een aansluiting van N737 (Vliegveldstraat) op de A1
onderzocht. De Stuurgroep heeft geen voorkeur uitgesproken voor één van de onderzochte varianten.
Vanuit verkeerskundige overwegingen biedt het opwaarderen van de bestaande structuur voldoende
ruimte om de verkeersafwikkeling op middellange termijn adequaat te laten verlopen. Hoewel
investeren in alle varianten een positief effect heeft op de bereikbaarheid van Twente, in het bijzonder
de noordelijke ontsluiting Kennispark en het gebied van de luchthaven, is het besluit om te willen
investeren in één van de varianten voor een betere en directere aansluiting een vraagstuk dat volgens
de stuurgroep MKBA N737-A1 op een meer integrale bestuurstafel thuis hoort.
Naast verkeerskundige effecten en vertaling daarvan in een MKBA, zijn in deze afweging bijvoorbeeld
de economische ambities voor Twente (de innovatiedriehoek) en de daarbij horende randvoorwaarden
(directere noordelijke ontsluiting op de A1) van belang.
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Wat heeft het gekost?
Behoudens de ambtelijke inzet die is opgenomen in reguliere begroting, zijn er geen extra kosten voor
de gemeente Dinkelland.
C2. Nieuwe concessie busvervoer in Twente
Wat wilden we bereiken?
Zorgdragen voor het in stand houden van goed busvervoer in onze gemeente.
Wat hebben we gedaan?
Vanaf 8 december 2013 gaat Syntus de dienstregeling uitvoeren. Volgens planning gaat vanaf
dezelfde datum ook een buurtbus rijden tussen Denekamp en Nordhorn.
Wat heeft het gekost?
Behoudens de ambtelijke inzet die is opgenomen in de reguliere begroting, zijn er geen extra kosten
voor de gemeente Dinkelland.

D1. Centrumbewegwijzering Dinkelland
De centrumbewegwijzering in Denekamp en Ootmarsum is niet meer actueel. Er is geen sprake meer
van een eenduidige (route)structuur en van consequente bewegwijzering van en naar bronpunten.
Daarom is de bewegwijzering in Denekamp en Ootmarsum vervangen en vernieuwd. Dit is in
samenwerking gegaan met Tubbergen zodat in beide gemeenten de centrumbewegwijzering nu
dezelfde uitstraling heeft. Het project is bijna afgerond. In augustus/september zijn de oude bordjes
weggehaald en was het project gereed.
D2. Toeristisch-recreatieve bewegwijzering buiten de bebouwde kom in Noordoost Twente
In de gemeente Dinkelland is besloten om de toeristisch-recreatieve bewegwijzering in het
buitengebied te vervangen. Dit betekent dat de blauw witte borden vervangen worden door bruin witte
conform de landelijke richtlijn. Inmiddels is een groot aantal borden vervangen en zitten we in de
derde fase van het project. In deze fase worden de laatste bruin witte borden geplaatst. De
inventarisatie heeft plaatsgehad en de borden zijn in augustus/september geplaatst. Daarna is het
project afgerond en binnen budget afgehandeld.
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2.7. Programmaveld 7: Burger en bestuur
De uitgangspunten openheid, toegankelijkheid,
bekwaamheid, betrouwbaarheid en integriteit
staan in het handelen van de gemeente
centraal. Er wordt voortdurend gestreefd naar
een optimale dienstverlening aan de burger,
een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en
een structureel evenwichtige financiële
huishouding.

A1. Samenwerking Tubbergen
Wat wilden we bereiken ?
Collegeprogramma 2010-2014, onderdeel 1.3-j: “Dinkelland opteert voor een verdere uitbouw van de
ambtelijke samenwerking met Tubbergen, waarbij de ‘eigenheid’ van de gemeente niet in gevaar mag
komen. In 2013 wordt er op tenminste 8 taakvelden intensief samengewerkt.”
Wat hebben we gedaan ?
Conform de afspraak die het algemeen en dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
heeft gemaakt met de gemeenteraden en colleges van de beide deelnemende gemeenten worden
periodiek voortgangsrapportages gemaakt. Na de eerste voortgangsrapportage in het 4e kwartaal
2012 zijn de beide gemeente(raden) in juli 2013 voor de tweede keer geïnformeerd.
De volgende voortgangsrapportage staat gepland voor november 2013.
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A2. Interne gemeentelijke producten voorzien van kostprijs
Wat wilden we bereiken?
Kosteninzicht vergroot het keuzebewustzijn.
Wat hebben we gedaan?
In het collegeprogramma was opgenomen dat vanaf 2013 de (interne) gemeentelijke producten zijn
voorzien van een kostprijs. Het berekenen van de kostprijs van deze producten wordt samen met de
gemeente Tubbergen en met Noaberkracht Dinkelland Tubbergen opgepakt. Een groot gedeelte van
de kostprijs wordt namelijk bepaald door de kosten die worden doorberekend vanuit Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen. Er is inmiddels een projectgroep opgericht die zich richt op het harmoniseren
van de legestarieven.
Wat heeft het gekost?
Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de huidige formatie. Geen externe kosten.
A3. Persoonlijke internetpagina voor iedere burger beschikbaar
Wat wilden we bereiken?
Een persoonlijke internetpagina waarop iedere burger met behulp van DigiD kan inloggen. De burger
ziet hier onder andere een overzichten aantreffen van zijn aanvragen bij de gemeente en de bekende
vastgoedgegevens.
Wat hebben we gedaan?
De samenwerking met Tubbergen heeft geresulteerd in een andere prioriteitstelling. Digitaal
Zaakgericht Werken is in 2013 ingevoerd in Dinkelland. Hiermee worden aanvragen of meldingen aan
de gemeente geregistreerd als zaak en de status hiervan kan gevolgd worden. Ook alle bijbehorende
correspondentie wordt digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. (Aan)Vragen kunnen hierdoor
sneller en eenvoudiger worden afgehandeld door het Klant Contact Centrum dat hiermee meer en
meer invulling kan geven aan het concept ‘Overheid heeft Antwoord’
Voor wat betreft de digitale dienstverlening zal nog een gezamenlijke richting bepaald moeten worden.
Eerste prioriteit ligt bij het op één lijn krijgen van de basisapplicaties voor Burgerzaken, Belastingen,
BAG en gegevensmakelaar. Zonder dit gezamenlijke fundament, is het vooralsnog niet raadzaam om
volop tijd en energie te steken in de doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening. Dit betekent
dus ook dat de persoonlijke internetpagina vooralsnog niet gerealiseerd wordt.
Wat heeft het gekost?
De kosten maken onderdeel uit van het digitaal loket. (persoonlijke internetpagina: investering € 2.500
jaarlijks € 3.000).
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3. Toelichting programmarekening
Financiële afwijkingen per programma
Het budgethouder- / beheerderprotocol regelt wie en wanneer moet rapporteren. De
verantwoordingsplicht reikt verder dan een cijfermatige weergave van de besteding van middelen.
Inzicht moet worden verschaft in het “hoe en waarom van budgettaire over- en onderschrijdingen”. Met
behulp van kwantitatieve en kwalitatieve prestatiemeting, welke zijn vastgelegd in de
productenraming, krijgt het bestuur inzage in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de
inspanningen van de organisatie.

3.1. Afwijking budgetten
In de reguliere rapportages worden de over- en onderschrijdingen van budgetten van € 25.000 en
meer expliciet gemeld en toegelicht. Administratieve wijzigingen en afwijkingen worden niet nader
toegelicht.
Programmaveld 1 Wonen
Legesopbrengsten
In de programmaverantwoording hebben we u geïnformeerd over de ontwikkeling van de
legesopbrengsten. In aansluiting op het raadsplan 2014 houden wij ook voor het jaar 2013 rekening
met een tegenvaller van € 150.000.
Programmaveld 2: Veiligheid
Veiligheidsregio Twente
Bij de overgang van de brandweer was er sprake van dat alle budgetten zouden overgaan naar de
Veiligheidsregio Twente. Dit geldt echter niet voor het onderhoud van de brandkranen. Dit blijft een
taak waarvoor de gemeente verantwoordelijk blijft. Voor deze taak, die wordt uitgevoerd door Vitens,
wordt in de begroting een structureel budget van € 30.000 opgenomen.
Programmaveld 3: Economie en toerisme
Nutsvoorzieningen
In 2012 en 2013 is in Denekamp en Ootmarsum glasvezel aangelegd. Daarvoor zijn in het trottoir en
bermen sleuven gegraven hetgeen op langere termijn tot verzakking leidt. De kosten voor het herstel
van deze schade wordt door de Reggefiber vergoed. Deze schadevergoeding is berekend op circa
€ 66.000. Mocht het herstel eerst in 2014 moeten worden uitgevoerd dan zal het uitvoeringsbudget dat
door de inkomsten van Reggefiber wordt gedekt in dat geval worden overgeheveld naar 2014.
Dividenden
Cogas
Op 22 mei 2013 is door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Cogas de
jaarrekening 2012 vastgesteld en ook een besluit genomen over de winstbestemming. Deze wijkt
enigszins af met het overzicht dat eerder in het raadsbericht van december 2012 aan u als raad is
gepresenteerd. Het structurele dividend van € 185.200 gaat namelijk al in 2013 in i.p.v. 2014. Dat is
dus een jaar vroeger.
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Enexis, Vitens, Attero en Verkoop Vennootschap
Bovengenoemde verbonden partijen kennen over het jaar 2013 allemaal een incidentele hogere
dividenduitkering. Per saldo betreft het hier een voordeel van € 90.500.
Sociale werkvoorziening: bijdrage WOT/Top Craft
Afrekening 2012
Na het opmaken van de definitieve jaarstukken 2012 viel ons aandeel in WOT/Top Craft slechts
€ 12.000 hoger uit dan tijdens het opstellen van onze jaarstukken was geprognotiseerd.
Herstructureringsvoorziening
Totaalcijfers WOT/Top Craft
Voorziening herstructurering
(bedragen × € 1.000)

8.284

Stand voorziening volgens jaarrekening 2011
Aanpassingen als gevolg van het Sociaal Plan.

120

· Wijziging van de duur van de re-integratietermijn.
(van 24 naar 15 maanden; Ambtelijk & Priwotco)
· Wijziging van de (wachtgeld)regeling voor Priwotco-personeel.
(van afk oopsom (k antonrechterformule) naar Rechtspositieregeling WOT)
- Wijziging ingangsdatum wachtgeldregelingen.
(door wijziging duur re-integratietermijn)
Uit dienst personeel (2,6 Fte)
Kosten afvloeiing van personeel (2,6 Fte)
Stand voorziening volgens jaarrekening 2012

-601
230
-251
8.033

Betalingen ten laste van de voorziening in 2013 (t/m juni)

- Werkelijk betaalde kosten
Stand van de voorziening per 30 juni 2013

-217
7.816

Het aandeel van onze gemeente in de herstructureringsvoorziening bedraagt 20 %. Een bedrag van
€ 50.200 (20 % van de mutatie ad. € 251.000) vloeit terug naar de algemene reserve.
Programmaveld 4: Ontwikkeling en zorg
Zwembad Dorper Esch
Naar verwachting zullen de inkomsten voor het jaar 2013 iets achter blijven bij het in de begroting
geraamd bedrag. De oorzaak hiervan is dat er een (lichte) teruggang te zien is in het aantal
zwemlessen. Ook het aantal bezoekers voor het recreatieve bad loopt iets terug.
Er is een duidelijke trend te zien in onderhoudskosten. Als gevolg van achterstallig onderhoud aan
leidingen en installaties nemen deze toe.
Door bezuinigingsmaatregelen en de recente ontwikkelingen t.a.v. privatisering van het complex
worden de noodzakelijke investeringen vooralsnog opgeschort. Dat geldt uiteraard niet voor het
onderhoud en reparatie aan installaties waarbij mogelijk de veiligheidsaspecten in het geding komen.
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Aanbesteding Dorper Esch
De gemeente Dinkelland is voornemens om de exploitatie en het beheer van sport- en
zwemaccommodatie Dorper Esch in Denekamp over te dragen aan een marktpartij.
De gemeenteraad heeft op 4 juni 2013 besloten om met Optisport en ConeGroup een vervolgtraject
aan te gaan. Daarvoor zal een aanbestedingsleidraad moeten worden opgesteld. Op basis van de
voorwaarden en bepalingen in die leidraad zal de exploitatie en het beheer gegund worden aan een
partij die bereid en in staat is om voor een bedrag van maximaal € 650.000 per jaar sport en
zwemaccommodatie Dorper Esch voor eigen rekening en risico te exploiteren. Op dit moment wordt
de aanbestedingsleidraad opgesteld. Doelstelling is om medio februari 2014 een definitieve keuze te
hebben gemaakt voor de nieuwe exploitant.”
Zwembad de Kuiperberg.
Evenals dat in de voorbije jaren is gebeurd zal in het voorjaar 2014 alleen die onderhoud c.q.
vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd, welke in het belang van een goede bedrijfsvoering
geen uitstel dulden.
Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit en de staat van onderhoud van de leidingen nog in een
dusdanig goede staat verkeren dat deze de eerst komende jaren nog niet hoeven te worden
vervangen. De eerder vermelde preventieve vervanging van leidingen is voorlopig dan ook uitgesteld.
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We maken ons zorgen over de ontwikkeling van het aantal bezoekers. We gaan het nauwlettend
volgen.
Gymzalen in de diverse kernen
In de diverse kernen van Dinkelland staan de huidige gymzalen ter discussie. In Tilligte en Lattrop
wordt gewerkt aan de bouw van een nieuwe gymzaal waarbij tevens in alle kernen het gymonderwijs
in samenspraak gebracht met integrale huisvestingsplan “ Samen scholen 2030”.
In het kader van Project Kanjers in de Sport is een subsidie bij de provincie aangevraagd voor de
uitbreiding zaal en onderhoud/vervangingen van de gymzaal in Tilligte.
Er kan op dit moment niet worden aangegeven wat voor impact dit heeft voor het onderhoud en
vervangingsinvesteringen voor 2014 en 2015. Op dit moment vindt hierover overleg plaats tussen de
dorpsraad Tilligte.
Regio Taxi
Bij de Regio Taxi Dinkelland sprake van een verwachtte overschrijding. Tot en met juni 2013 is
ongeveer 67% van het begrootte budget voor Regio Taxi Dinkelland gebruikt. De komende tijd wordt
geanalyseerd waar deze verhoging in kosten door veroorzaakt is / wordt. Daarna vindt een volledige
rapportage plaats.
Kinderopvang/buitenschoolse opvang
De beschikbare middelen kinder-/buitenschoolse opvang in de gemeentebegroting 2013 van
Dinkelland staan onder druk na de uitname door het Rijk uit het gemeentefonds (middelen voor
doelgroepouders). De GGD moet ook in de 2e helft van 2013 nog reguliere inspecties verrichten.
Voorts moeten er nog herinspecties plaatsvinden omdat er bij de reguliere inspectie
onvolkomenheden zijn geconstateerd.
Hier ligt een risico dat we in 2013 niet binnen de beschikbare middelen blijven voor toezicht en
handhaving.
Budgettair neutrale afwijkingen:
Reserve dekking kapitaallasten accommodaties:
In navolging op een raadsbesluit bij de behandeling van de programmabegroting 2008 is een subsidie
van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het kleedgebouw van DSVD.
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Programmaveld 5: Leefomgeving
Landinrichting Saasveld Gammelke
De voormalige gemeente Weerselo is reeds in 1998 als deelnemende procespartij akkoord gegaan en
gestart met de landinrichting Saasveld Gammelke. Gezien de looptijd en dynamiek van het proces
was het vanaf het begin onduidelijk tot welke kosten dit uiteindelijk voor de gemeente Dinkelland
(destijds Weerselo) zou gaan leiden, reden waarom er in de begroting nimmer een bedrag hiervoor is
geraamd. In de Jaarstukken 2012 is het landinrichtingsproces voor het eerst als zodanig benoemd in
Tabel 1 (belangrijkste financiële risico’s) met een indicatiebedrag van € 750.000.
Nu blijkt dat die kosten (i.c. grondkosten wegen en fietspaden, inrichtingskosten en
afhandelingskosten) voor Dinkelland op basis van de Lijst Geldelijke Regelingen (LGR) moeten
worden geraamd op € 370.000. Naar verwachting zullen aktes daarvoor gefaseerd plaatsvinden in
2014 en 2015. In de het voorjaarsbericht 2014 zullen wij u informeren over de transacties en de
financiële effecten daarvan.
Budgettair neutrale afwijkingen:
Reserve groenvoorziening
Conform eerdere besluitvorming is het restant van deze reserve (€ 27.000) toegevoegd aan de
Algemene reserve.
Reserve riolering, vervanging duiker in pastoor Gloerichstraat in Deurningen.
In 2010 is tijdens een hoogwaterpiek in de Deurningerbeek geconstateerd dat de duiker in de pastoor
Gloerichstraat in Deurningen onvoldoende afvoercapaciteit heeft. In overleg met het waterschap is
besloten deze duiker te vervangen en de werkzaamheden mee te nemen in het kader van de
landinrichting Saasveld-Gammelke waarbij ook de Deurningerbeek buiten de kom nieuw ingericht
wordt.
Het Waterschap is bereid gebleken 90 % bij te dragen in de kosten. De kosten worden geraamd op
€ 168.150. Voor het gemeentelijk aandeel van 10% (€ 16.815) wordt de reserve riolering
aangesproken.
Programmaveld 6: Mobiliteit
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.
Programmaveld 7: Burger en bestuur
Digitaal raadsinformatiesysteem (RIS)
Voor het bouwen en operationeel maken van het nieuwe digitale Raadsinformatiesysteem (RIS) heeft
uw raad in het voorjaarsbericht 2012 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 24.000.
Aanschaf en gebruik tablet-pc’s ten behoeve van papierloos werken door de raad
Er is besloten dat uw raad ingaande de raadsperiode 2014-2018 volledig papierloos gaat werken. De
raadsleden en raadscommissieleden krijgen daartoe een tablet-pc in bruikleen.
Begin 2014 zullen een dertigtal tablet-pc’s worden aangeschaft. Deze zullen in vier jaar worden
afgeschreven. De aanschafkosten bedragen ca. € 25.000. De kapitaallasten (afschrijving en rente)
inclusief onderhoudskosten kunnen worden gedekt door de opheffing van de maandelijkse ICTvergoeding aan raads- en commissieleden en de besparing op papier-, repro- en verzendkosten.. Dit
vrijvallende bedrag compenseert de bovengenoemde kosten van papierloos werken.
Aanpassen technische infrastructuur raadszaal ten behoeve van papierloos werken
De raadszaal is op dit moment nog niet voldoende geëquipeerd om papierloos (online) te vergaderen.
Er zullen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten behoeve van optimalisering Wifi en er zullen
oplaadfaciliteiten moeten worden gecreëerd voor tablet-pc’s. Geschatte kosten € 10.000 eenmalig.
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Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Toeristenbelasting
De tarieven 2012 zijn, ten opzichte van voorgaande jaren, geherstructureerd en aanmerkelijk
verhoogd. In combinatie met een verwachte stijging van het aantal overnachtingen zijn voor 2013
extra opbrengsten geraamd. De verwachte stijging van het aantal overnachtingen was gebaseerd op
een versterkte promotie en verwachte uitbreidingen van het toeristisch aanbod. Laatstgenoemde
uitbreidingen zijn mede door de ingezette economische recessie, in 2013 nog niet gerealiseerd. De
verwachting is ook dat deze stijging in 2014 nog niet zichtbaar is.
Rekening houdend met een gelijkblijvend aantal overnachtingen in 2013 en 2014 ten opzichte van
2012 en de tariefsverhoging wordt een opbrengst toeristenbelasting verwacht van zo’n € 300.000. Dat
resulteert in een bijstelling van de opbrengstprognose voor 2013 van € 51.250; voor 2014 van
€ 100.000 en voor 2015 van € 50.000. Hierbij heeft voor 2013 een compensatie plaatsgevonden van
€ 18.750 uit de post ‘streekeigen evenementen en voorzieningen’ conform het jaar 2012. Of de
bijgestelde prognoses juist zijn blijkt pas in 2014, zodra het kohier toeristenbelasting 2013 wordt
opgelegd.
Voor de jaren 2015 en verder verwachten wij wederom een stijging van het aantal overnachtingen. Wij
gaan er van uit dat deze stijging nog steeds gerealiseerd kan worden.
Er zijn afspraken gemaakt met het toeristisch ondernemersfonds over een bijdrage uit de
toeristenbelasting, waarmee toeristische activiteiten en projecten worden gefinancierd. Ieder jaar is
minimaal € 60.000 beschikbaar. Vanaf 2014 zou bij toename van het aantal overnachtingen een extra
bijdrage beschikbaar worden gesteld. Deze bijdrage blijft vooralsnog achterwege. Voor het eind van
het jaar 2013 worden met het toeristisch ondernemersfonds nieuwe afspraken gemaakt waarbij
gekeken wordt naar een andere wijze van financiering (bv een vast percentage, in plaats van een vast
bedrag).
Eerder dit jaar is een toezegging gedaan aan de raad om een overzicht te geven van het aantal
overnachtingen op basis van de toeristenbelasting. Deze treft u onderstaand aan:
Toeristenbelasting 2010

Groep

Vakantieonderkomens, zoals hotels,
congresoorden, appartementen,
boerderijkamers en pensions

80

Overnachtingen
117.764

Recreatiewoningen, niet-beroepsmatig
verhuurde ruimten, stacaravans en mobiele
kampeeronderkomens op campings en
vaste staanplaatsen

81

Groepsaccommodaties
Totaal

82

Toeristenbelasting 2011

Groep

Tarief

Opbrengst

€ 0,91

€ 107.165

190.386

€ 0,46

€ 87.578

7.831
315.981

€ 0,35

€ 2.741
€ 197.484

Vakantieonderkomens, zoals hotels,
congresoorden, appartementen,
boerderijkamers en pensions

80

Overnachtingen
107.653

Recreatiewoningen, niet-beroepsmatig
verhuurde ruimten, stacaravans en mobiele
kampeeronderkomens op campings en
vaste staanplaatsen

81

Groepsaccommodaties
Totaal

82

Tarief

Opbrengst

€ 1,00

€ 107.653

183.760

€ 0,50

€ 91.880

8.160
299.573

€ 0,40

€ 3.264
€ 202.797
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Toeristenbelasting 2012

Groep

Hotels, pensions, appartementen,
boerderijkamers en/of congresoorden

80

Overnachtingen
103.930

Recreatiewoningen en niet-beroepsmatig
verhuurde ruimten

83

Mobiele kampeeronderkomens, stacaravans
en groepsaccommodaties
(kampeerboerderij)

84

Totaal

Tarief

Opbrengst

€ 1,60

€ 166.287

53.672

€ 1,00

€ 53.672

143.403

€ 0,60

€ 86.042

€ 306.001

301.005

Met ingang van 2012 is de groepsindeling aangepast waardoor vergelijking van het jaar 2012 met voorgaande jaren niet 1 op 1
mogelijk is.

Algemene uitkering
De circulaires van het ministerie van BZK geven informatie over de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds. Het Rijk kan nieuwe taken overdragen aan of taken terughalen van gemeenten wat
leidt tot hogere of lagere uitkering. Ook mutaties in aantallen en gewichten in fysieke, sociale of
functiestructuur kunnen de hoogte van de uitkering beïnvloeden.
Voor 2013 zijn inmiddels de meicirculaire en de septembercirculaire verschenen.
De uitkomsten van de septembercirculaire ten opzicht van de meicirculaire zijn als volgt:
algemene uitkering

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(bedragen x € 1.000)
Totaal verschil mei en september
circulaire 2103

231

376

253

150

57

-166

Maatregelen rijksoverheid ter waarde van € 6 miljard om het financieringstekort in de buurt van de
3,0% te houden. Het effect daarvan is ± € 267.000 in 2014, oplopend tot ± € 575.000 in 2018. Bij
raadsplan 2014 en begroting 2014 hebben we al rekening gehouden met de effecten van de
bezuinigingen o.b.v. 4,3 miljard door € 195.0000 opzij te zetten.
bezuinigingen algemene uitkering

2014

2015

2016

2017

2018

(bedragen x € 1.000)
Effect van 6 miljard bezuiniging
-267
-480
-425
-465
-575
Het nominaal accres 2013 is voor Dinkelland circa € 20.000 lager dan in mei. Het accres 2014 is nog
steeds erg fors, namelijk € 810.000 (zie tabel 3). In de landelijke vakpers wordt breeduit aangenomen
dat dit zich nog neerwaarts kan ontwikkelen. Dinkelland kent voor het opvangen van de risico’s van
fluctuerende algemene uitkering een egalisatiereserve algemene uitkering.

De hogere uitkering als gevolg van accres ontwikkelingen wordt voor een deel toegevoegd aan de
egalisatiereserve. Op basis van de mei circulaire 2013 is in de begroting 2014 een toevoeging gedaan
van € 200.000. Voor 2015 is een toevoeging van € 150.000 geraamd. (Zie verderop “egalisatiereserve
algemene uitkering”)
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De verschillen in één oogopslag
In onderstaande tabel worden de verschillen per jaar genoemd, gerubriceerd in categorieën. De
verdeling is gebaseerd op hele punten uitkeringsfactor, waardoor afrondingen kunnen optreden.
Hierdoor ontstaan er afrondingsverschillen tussen de tabellen 3 en 4.
van mei naar septembercirculaire

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19.832

20.315

19.185

19.325

19.281

19.265

-28

-364

-559
191

-677
207

-635
235

-732
235

-14

-28

-41

-41

561

-95
572

-180
671

-331
684

-456
691

141
-28
65

141
-14
42

141

141
14

141
28
-25

-6
-6

-6

-6

-6

(bedragen x € 1.000)
meicirculaire 2013
Accresontwikkeling 2013-2018 sept tov
mei
Plafond BTW Compensatiefonds
Overige ontwikkelingen (incl. integraties)
Ontwikkeling uitkeringsbasis september
2013 e.v. tov mei 2013
Hoeveelheidsverschillen

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)
OZB suppletie uitkering
Suppletieregeling OZB
Taakmutaties
Armoedebeleid 2013
Korting onderwijshuisvesting
Nationaal uitvoeringsprogramma
Kleine verschillen (redenen met bedragen
onder € 5.000)
Totaal verschil mei en september
circulaire 2013 (*)
september circulaire 2013

14
222

14

20

9

1

2

1

0

-3

-0

231

376

253

150

57

-166

20.063

20.691

19.438

19.475

19.338

19.099

(*) De mutaties van de septembercirculaire ten opzichte van de meicirculaire van de jaren 2014 t/m 2018 worden toegevoegd
respectievelijk onttrokken aan de egalisatiereserve algemene uitkering.

De effecten van de mei- en septembercirculaire 2013 voor de jaarschijf 2013 worden in dit
najaarsbericht verwerkt.
De effecten van de meicirculaire 2013 zijn voor de jaarschijven 2014 en verder verwerkt in de
(meerjaren) begroting 2014.
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Egalisatiereserve algemene uitkering
Hieronder een overzicht met de voorgestelde mutaties op de egalisatiereserve:
 de hierboven genoemde mutaties vanuit de meicirculaire (verwerkt in de begroting 2014);
 het negatieve effect van de meicirculaire op de jaarschijf 2013 (verwerkt in dit najaarsbericht);
 de hogere uitkering van de septembercirculaire voor de jaren 2014 t/m 2017;
 de lagere uitkering voor 2018.
egalisatiereserve algemene uitkering

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(bedragen x € 1.000)
Stand start begrotingsjaar
Geraamde mutaties t/m voorjaarsbericht
mutaties n.a.v. meicirculaire
mutaties n.a.v. septembercirculaire
Stand einde begrotingsjaar

710
-25
-306
0
379

379
150
200
376
1.105

1.105
-460
150
253
1.048

1.048
0
0
150
1.198

1.198
0
0
57
1.255

1.255
0
0
-166
1.089

Gezien de onzekere economie waarin we ons momenteel bevinden is het goed deze buffer op peil te
houden.
Liquidatie Onderlinge verzekering Overheid
De gemeente Dinkelland was verzekerd bij de OVO tegen fraude-, aansprakelijkheids- en beroving.
In verband met liquidatie van deze maatschappij is er een liquidatie-uitkering ontvangen ten bedrage
van € 32.800.
Liquidatie Gemeenschappelijke regeling Automatiseringscentrum Nederland (CON)
De gemeente Dinkelland was aangesloten bij de CON in verband met de uitvoering van de
salarisadministratie. Dit is destijds overgenomen door RAET. Aangezien er geen verdere
verplichtingen meer zijn kan worden gekomen tot afsluiting en liquidatie. Dit resulteert in een
algemene reserve die wordt uitgekeerd aan de desbetreffende gemeenten voor een bedrag van
€ 30.500.
Natuurbeleid
In het kader van het natuurbeleid hebben wij in het verleden een zienswijze ingediend tegen de
aanwijzingsbesluiten van diverse natuurgebieden binnen onze gemeente op basis van de
Natuurbeschermingswet. Dit zijn de zogenaamde Natura 2000 gebieden. Het rijk heeft onze
zienswijze niet overgenomen. Om deze reden wij zijn genoodzaakt gerechtelijke stappen te
ondernemen waarvoor wij de kosten op € 20.000 incidenteel hebben geraamd.
Budgettair neutrale afwijkingen:
Reserve flexibel personeelsbeleid
Het saldo van de reserve flexibel personeelsbeleid, € 439.000, kan door de oprichting van
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen toegevoegd worden aan de Algemene reserve. In de tweede
voortgangsrapportage (juli 2013) bent u hierover geïnformeerd.
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1 Wonen

2 Veiligheid

3 Economie & Toerisme

4 Ontwikkeling & Zorg

5 Leefomgeving

6 Mobiliteit

7 Burger & Bestuur

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal

2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016

869
0
0
0
-5
-1
-1
-1
85
26
26
26
103
-284
-289
-288
-10
2
2
2
17
13
13
13
432
13
12
12
66
20
20
20
1.556
-210
-217
-217

550
0
0
0
0
0
0
0
414
22
22
22
-266
-266
-266
-266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
50
376
253
150
748
142
19
-84
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0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
-6
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0
0
0
466
376
253
150
618
376
247
144

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
-5
-11
-11
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
772
0
0
0
1.522
-5
-11
-11

Resultaat na bestemming

Beschikking reserve

Toevoeging reserve

Baten

(Bedragen in € 1.000)

Lasten

Programmaveld

Begrotingsjaar

3.2. Begrotingswijziging

-319
0
0
0
5
1
1
1
278
-4
-4
-4
-119
13
18
18
10
-2
-2
-2
-17
-13
-13
-13
-34
-3
-2
-2
290
-20
-20
-20
96
-28
-22
-22

4. Overige onderwerpen najaarsbericht
4.1. Status majeure projecten
In tegenstelling tot voorgaande rapportages is in dit najaarsbericht ingezet op een tekstuele
verwoording van de status van de diverse projecten. Een cijfermatig overzicht zult u, mede door de
afloop dit jaar van diverse majeure projecten, bij de jaarrekening aantreffen.
Klooster Ootmarsum
Zoals bekend is het contract met “Kondor Wessels Projecten” met 1 jaar verlengd tot oktober 2013.
Van diverse kanten is belangstelling getoond. In oktober hebben wij u geïnformeerd hoe wij verder
gaan.
Centrumplein Weerselo
Zie programmaverantwoording programmaveld 5
Eurowerft
Zie programmaverantwoording programmaveld 6
Fietstunnel Ensink + Oostzijde en Landbouwroute Siemertstraat-Abdijweg
Uitvoering van deze fietstunnel is gerelateerd aan de rondweg Weerselo. De overleggen hiervoor zijn
inmiddels weer opgestart. Dit hangt samen met het proces van de PAS (Programmatische Aanpak
Stikstof). Nu hier definitief duidelijkheid over gaat ontstaan komt ook de aanleg van de Rondweg
Weerselo naderbij.
Verbinding Meijerij
De daadwerkelijke uitvoering is in afwachting van de ontwikkelingen van de Albert Heijn als ook de
Lidl op de Meijerij in Ootmarsum. De ontwikkelaar is nog niet gestart met de bouw. Dit hangt zeer
waarschijnlijk samen met de verkoop van de appartementen die minder snel verloopt dan door hen
ingeschat.
Nordhornsestraat Denekamp
Zie programmaverantwoording programmaveld 6.
Dorpsplan plus Deurningen
In 2013 zal het geheel zijn afgerond.
Recreatie en toerisme
De benaming PWF (Parkeren, Wandelen en Fietsen) is veranderd in TIP (Toeristische Informatie
Punten). In Dinkelland zijn dit jaar zeven Toeristische Informatie Punten (TIP) gerealiseerd. Deze
TIP’s zijn onderdeel van een onder de regie van de Regio Twente ontwikkeld netwerk van TIP’s in
heel Twente. Dinkelland is de eerste gemeente en diende als pilot. In samenwerking met de VVV
Ootmarsum Dinkelland is een informatiefolder ontwikkeld en gedrukt. Er is nog budget en daarom
komen er nog twee TIP’s bij in Dinkelland, namelijk in Rossum en Oud Ootmarsum. Deze zijn uiterlijk
eind 2013 gereed.
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Leader
Er lopen in totaal 6 Leader projecten die nog afgerekend moeten worden.
Afrekening in 2013
 Hemel en aarde Cosmos te Lattrop
 Dorpsplein Saasveld
Afrekening in 2014
Vier aanvragen zijn nog in 2013 toegekend. Hierbij gaat het om POP2 extra middelen, de
zogenaamde Health Check- en modulatiegelden (‘Basisvoorzieningen voor de economie en de
plattelandsbevolking- Hernieuwbare energie’).
 Stimuland; zonnepanelen bij 14 agrariërs in Dinkelland
 Stichting Noord Deurningen; Businesscase ontwerp biogassysteem voor Noord Deurningen
 Kulturhus De Mare; Energie neutraal Kulturhus de Mare in Noord Deurningen
 UD Weerselo; v.v. UD Weerselo gaat duurzaam!
Het huidige Leader project loopt tot einde 2013. De afrekening loopt door tot 2014.
Per ultimo 2013 zal naar verwachting nog € 199.000 beschikbaar zijn (reserve majeure projecten). Per
dezelfde datum bedragen de geoormerkte bijdragen over 2013 en 2014 € 130.000.
Kulturhus Denekamp
Onderdeel van de dekking van het Kulturhus is de verkoopopbrengst van de Timp. Met een
ontwikkelaar is een plan gemaakt. De definitieve verkoop krijgt hierdoor, bij ongewijzigde planning, in
2013 vorm.
Kwaliteitsgroep Ootmarsum
Inmiddels is de context van het kwaliteitsvraagstuk verbreedt. In onder meer het KGO beleid en
welstandbeleid is dit aan de orde geweest. De voormalige kwaliteitsgroep Ootmarsum is al enige jaren
geleden getransformeerd tot de Kwaliteitsgroep Dinkelland. Door de ambtelijke fusie Noaberkracht
wordt nu de toekomst van de kwaliteitsgroep wederom bekeken. Hiervoor zal in 2013 nog een advies
worden opgesteld om dit verder vorm te geven.
Dorpsplan plus Lattrop
De twee openstaande punten, te weten de sportaccommodatie en de woonmogelijkheden in de
verlengde Krakenhof, zijn beide in voorbereiding.
Wat betreft de woonmogelijkheden heeft het bestemmingsplan inmiddels ter inzage gelegen en bij een
spoedig verloop van de procedure zal begin 2013 de kavelverkoop kunnen starten.
Rondom de gymzaal is een analyse gemaakt die waarbij de terugloop in het aantal schoolgaande
kinderen (de hoofdgebruikers van de gymzaal) als ook het totale gebruik in beeld brengt. Hierbij wordt
een goed overzicht gecreëerd van investering afgezet tegen gebruik. Hieruit zal een maatschappelijk
vraagstuk naar voren komen die aan de raad zal worden voorgelegd. Dit zal in 2013 gebeuren.
Dorpsplan plus Saasveld
De werkzaamheden rond de herinrichting van het dorpsplein Saasveld zijn dit jaar afgerond. Er loopt
op dit moment nog een onderhoudscontract voor het groen en er dienen nog enkele verkeersborden
te worden geplaatst. De financiële afronding met betrekking tot het subsidiedeel (LEADER) vindt op dit
moment plaats en zal in 2013 worden afgerond.
Revitalisering industrieterreinen
In het kader van herstructurering op de bedrijventerreinen De Mors, Echelpoel, Kloppendijk en
Sombeek zal op korte termijn (4de kwartaal 2013 / 1ste kwartaal 2014) worden gestart met de
verbetering/herinrichting van de openbare ruimte (groen) en de vervanging van de bewegwijzering.
Tevens zal specifiek op de Kloppendijk aandacht zijn voor de aanleg van extra parkeerplaatsen, de
vervanging van de verlichting en de aanpak van wateroverlast op delen van het terrein.
Op alle terreinen wordt daarnaast onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van collectieve beveiliging
en de aanleg van glasvezel.
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Kulturhus Ootmarsum
Per brief heeft de KONOT (als initiatiefnemer van een Kulturhus in Ootmarsum in de Meander)
aangegeven niet verder te gaan met ontwikkeling. Dit vanwege te weinig partijen die mee willen doen
en de daarmee samenhangende exploitatie. Hierdoor is het project als niet haalbaar bestempeld. Voor
het analyseren van de haalbaarheid in brede zin is in 2013 € 5.000 uitgegeven. Dit is ten laste
gekomen van het beschikbaar budget Kulturhusen Algemeen dat is bestemd voor het onderzoek naar
haalbaarheid.
Cofinanciering fiets- en wandelpaden
Voor het Nationaal Landschap Noordoost Twente is een gebiedsprogramma opgesteld. Eén van de
opgaven binnen het gebiedsprogramma was het uitbreiden of het verbeteren van de kwaliteit van 7,5
kilometer fietspad en 15 kilometer wandelpad. Inmiddels is 6,5 kilometer fietspad aangelegd. De
resterende kilometer fietspad wordt in 2013 aangelegd. Hetzelfde geldt voor de te realiseren
kilometers wandelpad.
De aanbesteding van de aangelegde fietspaden is gunstiger uitgevallen dan geraamd. Daarmee was
een restantbudget beschikbaar, ook rekening houdend met de nog te verwachten kosten. Hiervan is
75% afkomstig van de provincie. Dit budget kon behouden blijven wanneer de gemeente met een
goed voorstel van projecten komt ter versterking van het recreatief-toeristisch product en die passen
binnen het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme. Dit voorstel betreft de toeristische
bewegwijzering in het buitengebied, de toeristische centrumbewegwijzering, 1,5 kilometer extra
fietspad in relatie tot het fietsnetwerk, 2 kilometer extra wandelpad in relatie het wandelnetwerk. Het
betreffen projecten die op de planning stonden en die nu met een relatief kleine bijdrage van de
gemeente kunnen worden uitgevoerd. Het voorstel is inmiddels goedgekeurd door de provincie. De
projecten worden eind 2013 afgerond.
e

Herinrichting Vledderstraat-Brinkstraat Denekamp (2 fase)
In afwachting van het plan Vledderstraat door de corporatie STJA kan ook de herinrichting van de
e
e
Brinkstraat (2 fase) plaats vinden. Dit in navolging van de Herinrichting Vledderstraat (de 1 fase).
Hiervoor is reeds investeringsvolume opgenomen in de begroting van 2014 met een omvang
€ 184.000.
Bezoekerscentrum Natura Docet Wonderryck Twente
Op 7 juni 2013 is het vernieuwde Natura Docet Wonderryck Twente geopend. Alle werkzaamheden
zijn dan ook grotendeels afgerond: de bouw en inrichting, de buitenruimte met meerdere kunstwerken,
de vlinderpunten, de website, de opleiding van medewerkers, het aantrekken van nieuwe
medewerkers, een nieuw onderwijsprogramma, de horeca invulling, etc.
Binnen 6 weken na de opening heeft Wonderryck al de 10.000e bezoeker mogen verwelkomen. Eind
augustus stond de teller op 17.000 bezoekers.
Op dit moment worden er nog een aantal puntjes op de i gezet.
Wat heeft het gekost?
Op dit moment wordt er gewerkt aan de afrekening van het gehele project Natura Docet Wonderryck
Twente. Financieel gezien verwachten wij op de totale investering van € 2,7 miljoen, die hiermee
gepaard ging, een overschrijding van 2%. Het is nog niet zeker in hoeverre deze overschrijding
gedeclareerd kan worden bij de provincie. Wanneer de definitieve eindafrekening plaats gevonden
heeft zullen wij uw raad van nadere informatie voorzien.

Najaarsbericht 2013 gemeente Dinkelland - pagina 39

Dusinksweg
Wat willen we bereiken ?
De raad heeft in haar vergadering van 26 april 2011 het volgende besloten:
1) De herprofilering van de Dusinksweg wordt in twee fasen uitgevoerd.
2) Voor de eerste fase Dusinksweg, traject Timmusweg-Rossummerstraat, wordt zo snel mogelijk de
bestemmingsplanprocedure gestart, om zodoende het gevaar van vertraging van de uitvoering van de
eerste fase te beperken.
3) Het college van Burgemeester en wethouders wordt opgedragen op een nader te bepalen later
tijdstip nadere voorstellen te doen voor de fysieke vormgeving, de financiële paragraaf en de
bestemmingsplanprocedure van de tweede fase Dusinksweg, traject Timmusweg- Denekamperstraat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Eerste fase
Het ontwerp voor de herinrichting is vertaald naar bestek en tekeningen en op 5 september 2013
aanbesteed. De uitvoering zal begin oktober starten en duren tot mei 2014. In het werk wordt ook een
stukje onderhoud aan de N736 (Rossumerstraat) voor en op kosten van de provincie meegenomen.
Tweede fase
Herinrichting van de tweede fase van de Dusinksweg (deel Timmusweg-Denekamperstraat), zoals
daar in het verleden over is gesproken, is op dit moment niet meer aan de orde. Er blijft echter een
wens om ook de tweede fase te verbeteren. Binnen kaders zal onderzocht moeten worden welke
wensen en mogelijkheden gewaardeerd kunnen worden. Wij willen eventueel niet benodigde middelen
van de eerste fase inzetten voor deze tweede fase. Hiermee kan begonnen worden met ontwerp- en
onderzoek werkzaamheden.
Wat gaat het kosten ?
Het project is in 2 fasen geknipt. De eerste fase is van de Rossummerstraat tot en met de
Timmusweg. In het raadsplan 2012 is besloten het restant bedrag van € 350.000 ten laste te brengen
van de reserve majeure projecten. Daarmee kan de eerste fase van de Dusinksweg worden afgerond.
Er is een aanbestedingsvoordeel behaald op de eerste fase van € 200.000. Hoewel het gebruikelijk is
om deze gelden integraal af te wegen, stelt het college voor hiervan af te wijken en dit bedrag
beschikbaar te stellen voor de tweede fase.
Nicolaasplein Denekamp
Het Nicolaasplein is na de realisatie van de waterpartij dit voorjaar volledig afgerond.
Kerkplein Ootmarsum
Dit project is inmiddels binnen budget afgerond.
ILG-nationaal landschap c.q. Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP)
Afgeronde en afgerekende projecten:
 realisatie MFA Noord Deurningen en Kulturhus Lattrop
 haalbaarheidsonderzoek MFA Deurningen en Ootmarsum
 dorpsplanplus Deurningen, Lattrop en Saasveld
 landschappelijke inpassing parkeerplaats Weerselosemarkt (onderdeel van de prestatie
uitvoeringsprojecten Nationaal Landschap – programmering 2009)
 Groene Diensten (inclusief projectplannen)
 bedrijfsnatuurplannen
 planvorming Kuiperberg
 planvorming ‘t Stift
 inventarisatie landschapselementen
 plan Kloostertuin
 Meetlat (onderdeel van uitvoeren landschappelijke projecten Dinkelland)
 Haalbaarheidsonderzoek Weerselo (onderdeel van de prestatie Kulturhusen)
 Burgerprojecten Nationaal Landschap
 Groene Diensten
 Streekeigen Huis en Erf (SHE)
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