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1. Voorwoord 

 
De kracht van de gemeente Dinkelland 

 

Wij zijn erg trots u de gemeentebegroting Dinkelland 2014 aan te bieden. Dit is de laatste 

meerjarenbegroting waar het collegeprogramma  2010-2014 ‘Samen kiezen voor kwaliteit’ aan ten 

grondslag heeft gelegen. De opeenvolgende crises zijn aan onze gemeente niet onopgemerkt voorbij 

gegaan. Niettemin kunnen we constateren dat Dinkelland zich goed heeft ontwikkeld, zijn levendigheid 

en kracht heeft behouden en klaar staat nieuwe kansen te creëren en aan te grijpen. 

 

Wij kunnen eerlijk zeggen dat het een hele krachtsinspanning is geweest om in deze financieel 

onzekere tijden een sluitende begroting en meerjarenperspectief te presenteren. De afgelopen jaren is 

hard gewerkt aan een solide financieel fundament. De economische ontwikkelingen en de politieke 

situatie maken het voor de gemeenten niet makkelijker. Het rijksbeleid heeft grote invloed op de 

middelen en mogelijkheden van de gemeenten. Dat is een ontwikkeling die zich nog voortzet, ook 

voor de komende periode worden aanvullende kortingen (waaronder de drie decentralisaties) 

verwacht. Reden te meer om de uitdagingen die er liggen krachtig en voortvarend, maar ook met het 

nodige realisme, te benaderen. 

 

Door landelijk beleid zullen grote hervormingen plaatsvinden in het sociale domein; de zogenaamde 

decentralisaties. De gemeente Dinkelland bereidt zich maximaal voor op de veranderingen in het 

sociale domein om zo een geleidelijke overgang mogelijk te maken en daarnaast hulp te bieden waar 

regelingen tekort schieten. Ons weerstandsvermogen is teruggebracht op het gewenste peil; het totaal 

aan de reserves blijft op een gedegen niveau. Zo kan de gemeente Dinkelland krachtig blijven. 

 

De gemeente Dinkelland is voortdurend in contact met andere partijen in de samenleving om onze 

doelstellingen te realiseren. Ook werken wij sinds begin dit jaar samen met de gemeente Tubbergen in 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht ondersteunt het bestuur om maatschappelijke 

effecten in  de samenleving te realiseren. Initiatieven uit onze actieve gemeente worden omarmd, 

gesteund en waar mogelijk gerealiseerd. Een krachtige samenleving maakt het de gemeente mogelijk 

krachtig te blijven. 

 

De samenwerking in Noaberkracht levert de gemeente flinke voordelen op. Door samen te werken 

kunnen we meer kracht en kwaliteit leveren. Bovendien kunnen we binnen 5 jaar samen structureel 

veel geld per jaar besparen. De taakstelling van de samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland 

en Tubbergen in Noaberkracht is zelfs verhoogd van € 2,3 miljoen naar € 2,5 miljoen en wordt deels 

ook nog eerder gerealiseerd. Wij durven dit aan en zien de toekomst positief tegemoet.  

 

Het college van B&W neemt verantwoordelijkheid en treedt krachtig op in deze dynamische en 

uitdagende tijd. Economisch stimulerend, sociaal verbindend en financieel evenwichtig zijn de 

kernbegrippen in deze begroting. Een begroting, gericht op de toekomst, die vertrouwen uitspreekt in 

iedereen die met onze gemeente verbonden is.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, 

 

Alfons Steggink 

Wethouder Financiën 
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2. Inleiding 

 

Rijksbezuiningen 

 

De gemeente is voor haar beleid en financiën in grote mate afhankelijk van het Rijk. Na de 

behandeling van het raadsplan 2014 door de gemeenteraad heeft het Rijk zowel de mei- als ook de 

septembercirculaire uitgebracht. Deze circulaires informeren de gemeente over de omvang en de 

verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het 

gemeentefonds. Daarnaast bevat de circulaire informatie over andere financiële onderwerpen die voor 

de gemeenten van belang zijn. De meicirculaire stond in het teken van de uitvoering van het 

Regeerakkoord. In de septembercirculaire zijn de aanvullende bezuinigingen van het Rijk van in totaal 

€ 6 miljard verwerkt evenals de tegenvallende economische ontwikkelingen. Dit heeft onder andere tot 

gevolg dat begrotingsjaar 2014 niet meer zo positief uitpakt als in de meicirculaire. 

 

Uit de doorrekening van beide circulaires trekken we verschillende conclusies. Hoewel het beeld in 

2014 een stuk positiever afsteekt bij voorgaande jaren is dit beeld met veel onzekerheden omgeven 

en nog erg afhankelijk van externe factoren. De beelden na 2014 zijn een stuk minder rooskleurig en 

eveneens met nog veel onzekerheden omgeven. Hoewel we in staat zijn met incidentele maatregelen 

de gevolgen voor de eerste jaren deels te pareren, noopt de meicirculaire op de wat langere termijn 

zeker tot structurele maatregelen.  

 

Bruto is de achteruitgang van alle in de meicirculaire aangekondigde maatregelen, mutaties en 

effecten op de langere termijn in Dinkelland bijna € 1 miljoen negatief ten opzichte van de huidige 

situatie. Voor een deel kunnen de gevolgen worden opgevangen door taakmutaties door te vertalen in 

budgetten. Gevolg is dat het netto effect lager is. Dit legt uiteraard wel druk op het huidige 

voorzieningenniveau.  

 

De septembercirculaire bevat de doorvertaling van de bezuinigingen van € 6 miljard van het Rijk. Deze 

leveren voor onze gemeente een extra korting op het gemeentefonds op van € 150.000 in 2014 

oplopend tot € 800.000 in 2018. Daarnaast hebben we nog eens goed naar de 

hoeveelheidmaatstaven in het gemeentefonds gekeken en hebben we de wijze van berekenen van 

deze maatstaven i.s.m. Tubbergen geharmoniseerd. Hierbij bleek dat Dinkelland in het verleden 

behoudend is geweest in de berekening van de aantallen. De bijstelling van deze 

hoeveelheidsmaatstaven (met name de aantallen uitkeringsgerechtigden en woningeenheden i.v.m. 

de overgang naar de BAG) heeft een positief effect op het gemeentefonds oplopend tot € 650.000 in 

2018. 

 

De cijfers in de mei- en septembercirculaire zijn echter met veel onzekerheden omgeven en lijken dan 

ook slechts een beperkte houdbaarheid te kennen. De meicirculaire is weliswaar de basis voor de 

begroting 2014 en volgende jaren maar het college is zich er terdege van bewust dat er nog meer 

‘zwaar weer’ zit aan te komen vanuit Den Haag. Dit bezuinigingspakket was nog niet vertaald in deze 

meicirculaire, maar komt nu wel terug in de septembercirculaire. In het raadsplan 2014 was daarom al 

structureel € 195.000 gereserveerd om de financiële gevolgen van de septembercirculaire op te 

kunnen vangen. Uit de eerste doorrekeningen van de septembercirculaire blijkt dat deze reservering 

afdoende is. Op deze wijze nemen wij onze verantwoordelijkheid en tillen de problematiek – verder 

aankomend ‘zwaar weer’ - niet over de verkiezingen heen. Dit met als doel een sluitend 

meerjarenperspectief en met, hopelijk, een wat langere houdbaarheidsdatum.  
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Crisismaatregelen 

 

Momenteel zitten we nog midden in gevolgen van de ‘crisis’. Deze heeft niet alleen gevolgen voor het 

gemeentefonds maar ook rechtstreeks voor gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Het college stelt 

dan ook voor om in 2014 (€ 125.000), 2015 (€ 125.000) en 2016 (€ 100.000)  extra geld te reserveren 

voor tegenvallers in bijvoorbeeld legesopbrengsten bouwvergunningen en uitkeringen WWB. 

 

De gemeente moet met minder geld meer mensen aan het werk helpen. De lokale 

verantwoordelijkheid voor activering en re-integratie van inwoners zonder werk groeit verder. Daarom 

moeten we op zoek naar effectieve en innovatieve manieren van samenwerking. Wij vinden dat 

niemand langs de kant hoort te staan en onze extra aandacht heeft de jeugdwerkloosheid en de 

werkloosheid onder ouderen. Voor 2014 en 2015 reserveert het college jaarlijks € 150.000 om 

uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk te re-integreren en te laten uitstromen uit de uitkering naar 

regulier werk.  

 

Verhogen taakstelling Noaberkracht 

 

De ambtelijke organisaties van Tubbergen en Dinkelland zijn per 1 april 2013 samengevoegd in 

Noaberkracht. Bij deze ambtelijke samenwerking is uitgesproken dat op termijn een besparing van in 

totaal € 2,3 miljoen haalbaar is door efficiënter te gaan werken dan de twee ambtelijke organisaties 

van Dinkelland en Tubbergen afzonderlijk. 

De ambtelijke samenwerking is nu sinds enkele maanden een feit en de invulling van de 

samenwerking wordt met enige voortvarendheid opgepakt. Hierdoor achten wij de nieuwe ambtelijke 

organisatie in staat om in de komende jaren structureel nog eens € 200.000 extra te kunnen besparen 

op de bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat de taakstelling van € 2,3 miljoen naar in totaal € 2,5 miljoen 

wordt verhoogd. Deze aanvullende besparing achten wij aannemelijk met ingang van 2017 en zal voor 

onze gemeente € 112.000 betekenen. 

 

Versterken weerstandsvermogen 

 

Het weerstandsvermogen van de gemeente is de laatste jaren gezakt onder de door de raad 

vastgelegde norm van 1,4. Terecht heeft de raad hier in het verleden de vinger bij gelegd. Ook het 

college hecht zeer aan een financieel solide beleid waarbij de gemeente voldoende ‘vet op de botten’ 

heeft om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Het college wil dan ook extra ruimte vrij maken 

om weer boven de norm van 1,4 uit te komen. Om dit te bewerkstelligen, hebben wij in de begroting 

ruimte gecreëerd om de reserve Essentgelden volledig te kunnen opheffen en daarmee de algemene 

reserve te kunnen aanvullen, waardoor de ratio weer stijgt naar 1,45. 

 

Begroting 2014 

De programmabegroting 2014 is de financiële doorvertaling op programmaveld-niveau van het 

raadsplan 2014 en het collegeprogramma 2010-2014 “Samen kiezen voor kwaliteit”. Op haar beurt 

vormt de programmabegroting de basis voor de door het college op te stellen productenraming, het 

operationele financiële instrument voor de concrete uitvoering van de collegetaken. 

 

De programmabegroting is de financiële meerjarenvertaling van het raadsplan 2014, vastgesteld in de 

raadsvergadering van 4 juni 2013. Daarnaast is de programmabegroting de financiële vertaling van 

reeds aanvaard beleid en bevat het de verwerking van de consequenties van de meicirculaire 2013 

van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

In de meerjarenraming worden de financiële gevolgen tot uitdrukking gebracht van het beleid dat ten 

grondslag ligt aan de bedragen opgenomen in de begroting, voor zover die gevolgen voor de periode 
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van de meerjarenraming voorzienbaar zijn. Op basis van aanvaard beleid zijn alle programmavelden 

meerjarig doorgerekend.  

 

Het centrale uitgangspunt voor deze programmabegroting 2014 is het geschetste meerjarige 

saldoverloop uit het raadsplan 2014.  

Hieronder volgt een overzicht hoe het saldo van de begroting 2014 en de meerjarenraming is 

opgebouwd: 

 

 
 

Te zien is dat er mutaties op de programmabegroting 2014 hebben plaatsgevonden. Deze mutaties 

worden hieronder verder verklaard. 

 

 
Verklaring van de verschillen: 

 

1. Autonome ontwikkelingen 

Inmiddels zijn de effecten uit de meicirculaire 2013 verwerkt. Bij het raadsplan 2014 is hierop reeds 

een voorschot genomen door rekening te houden met een korting. 

Er zijn hogere belastingopbrengsten geraamd vanwege het feit dat door verandering van gebruik een 

groot aantal percelen grond nu in de WOZ zijn opgenomen en daarmee ook in de OZB meegenomen.  

De stelpost taakstellingen gemeenschappelijke regelingen, die bij de begroting 2013 is ingesteld, 

wordt nu afgeraamd. 

 

2. Bijramen eigen bijdrage Wmo 

Burgers die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen een eigen 

bijdrage voor hulpmiddelen en voorzieningen zoals een scootmobiel, huishoudelijke hulp of een 

woningaanpassing. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van deze eigen bijdrage 

vast en int deze namens de gemeente. Uit ervaringscijfers is gebleken dat de werkelijke inkomsten via 

het CAK hoger zijn dan dat er in de gemeentelijke begroting geraamd is. Derhalve kan de raming 

structureel naar boven bijgesteld worden met € 200.000. 

 

3. Egalisatie gemeentefonds 

In 2014 wordt het surplus van de Algemene Uitkering van € 500.000 toegevoegd aan de algemene 

middelen. Hiervan wordt € 200.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve Algemene Uitkering. In 2015 

wordt € 150.000 toegevoegd aan deze egalisatiereserve Algemene Uitkering. Voor de jaren na 2015 

wordt vooralsnog geen beroep gedaan op deze reserve. Deze mutaties vinden plaats om de 

Overzicht verloop meerjarig saldo (* € 1.000) 2014 2015 2016 2017

Herzien meerjarig saldo na raadsplan 2014 -244 -144 -134 -254

Mutaties begroting 2014 623 603 355 141

Herzien meerjarig saldo incl. mutaties begroting 2014 379 459 221 -113

Nr. Mutaties (+ = voordeel en -/- = nadeel) (*€ 1.000) 2014 2015 2016 2017

1 Autonome ontwikkelingen (meicirculaire, belastingopbrengsten) 0 310 -207 -491

2 Bijramen eigen bijdrage Wmo 200 200 200 200

3 Egalisatie gemeentefonds 300 -150 0 0

4 Ingroei taakstelling Noaberkracht n.a.v. meicirculaire 2013 0 69 137 206

5 Aanscherping landelijke eisen vergunningverlening handhaving 0 0 0 0

6 Gevolgen pensioenakkoord ABP 103 104 105 106

7 Loonruimte 1% 120 120 120 120

8 Lagere opbrengsten toeristenbelasting -100 -50 0 0

Totaal mutaties 623 603 355 141
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Algemene Uitkering beter in de pas te laten lopen met onze structurele uitgaven en inkomsten en een 

gelijkmatige trend weer te geven. 

 

4. Ingroei taakstelling Noaberkracht n.a.v. meicirculaire 2013 

Het overbrengen van een groot aantal taken van het Rijk naar gemeenten maakt meer maatwerk 

mogelijk en vergroot de betrokkenheid van de burgers. Gemeenten kunnen de uitvoering van de taken 

beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder geld. Hiertoe biedt het Rijk de gemeenten 

meer beleidsvrijheid. Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt in de visie van het 

Rijk, medeoverheden die op passende schaal zijn georganiseerd. Daartoe wordt een vergezicht 

geïntroduceerd van uitsluitend 100.000+ gemeenten in 2015. Dit eindperspectief voor gemeenten leidt 

tot besparingen die ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van 

regelgeving en minder dubbeling van taken. De gefaseerd oplopende besparing tot landelijk € 180 

miljoen in 2017 gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten 

groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft het Rijk nu 

al deze besparing als efficiency korting verwerkt in de meicirculaire 2013. 

Deze informatie betekent dat ook Dinkelland en Tubbergen hierop moeten anticiperen middels ingroei 

van de taakstelling van Noaberkracht. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 zal dit een verhoging van 

de ambtelijke taakstelling betekenen. 

 

5. Aanscherping landelijke eisen vergunningverlening handhaving 

In 2014 zullen alle basistaken plus (milieu) worden uitgevoerd onder de vlag van de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD). Om minimaal aan de landelijke kwaliteitscriteria te kunnen voldoen is het 

noodzakelijk dat er personeel met de juiste kwalificatie en voldoende ‘vlieguren’ beschikbaar is/komt.  

Om de taken op een minimaal kwaliteitsniveau, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft,  uit te kunnen 

voeren is een extra bedrag van € 94.000 nodig. Hierbij is al rekening gehouden met de specialistische 

taken die Noaberkracht zelf inbrengt en waarbij zij opbrengsten genereert. Totaal zal, na compensatie,  

voor 1.707 uren een beroep moeten worden gedaan op de partners binnen de RUD. Het hiervoor 

benodigde bedrag van € 94.000 zal conform de gebruikelijke verdeelsleutel worden verdeeld voor de 

gemeente Dinkelland (€ 53.000) en gemeente Tubbergen (€ 41.000). Dinkelland kan de kosten ten 

laste brengen van de reeds in het raadsplan 2012 opgenomen stelpost voor decentralisaties en 

gevolgen RUD en VRT van totaal € 200.000. Per saldo geen budgettair effect. 

 

6. Gevolgen pensioenakkoord ABP 

De grootste kostenpost van Noaberkracht zijn de salarissen van het personeel. De totale loonkosten 

bedragen ca. € 20 miljoen. Bij het raadsplan 2014  moest, vanwege de te lage dekkingsgraad van het 

pensioenfonds ABP, de pensioenpremie verhoogd worden van 24,1% naar 25,4%. Hiervan kwam  

70% voor rekening van de werkgever. Omgerekend ging het om een bedrag van € 183.000. Dit 

veroorzaakte een verhoging van de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten Dinkelland (€ 103.000) en 

Tubbergen (€ 80.000) aan Noaberkracht. 

Inmiddels heeft het ABP bekend gemaakt dat de pensioenpremie weer verlaagd kan worden. Met 

andere woorden kan de mutatie uit het raadsplan 2014 weer teruggedraaid worden en kan de 

gemeente Dinkelland een verlaging van de bijdrage aan Noaberkracht van € 103.000 inboeken. 

 

7. Loonruimte 1% 

De vakbonden en werkgevers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de pensioenregeling 

ABP 2014. Deze afspraken gaan niet over verhoging van het brutosalaris, maar over de verlaging van 

de premies die worden ingehouden op het salaris. Deze keer gaan de premies omlaag, waardoor het 

gemeentepersoneel netto meer salaris overhoudt. In de afgelopen jaren gingen de premies omhoog, 

waardoor men minder overhield.  

In de begroting van Noaberkracht is een structurele stelpost looncompensatie opgenomen ter grootte 

van 1% van de loonsom. Deze stelpost zal voor 2013 niet worden aangesproken. Dit is nog wel 

afhankelijk van de definitieve CAO-uitkomsten. Deze loonruimte van 1% kan terug gegeven worden 



 

Begroting 2014 gemeente Dinkelland – pagina 8 

aan  de beide gemeenten. Dinkelland krijgt hierdoor € 120.000 terug via Noaberkracht. Voor de jaren 

2014 en verder wordt nog steeds rekening gehouden met een looncompensatie van 1%. 

 

8. Lagere opbrengsten 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 (verwerkt in 

najaarsbericht 2013); 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).  

 

Zoals in de inleiding reeds is aangehaald heeft het college gemeend te moeten anticiperen op 

eventuele toekomstige ontwikkelingen waarvoor de gemeente zich nog gesteld ziet. Daarnaast wil het 

college extra ruimte vrij maken om het weerstandsvermogen weer op het niveau van voldoende terug 

te brengen. 

 

Hieronder een overzicht van de getroffen maatregelen: 

 

 
 

 

 

 

  

Overzicht verloop meerjarig saldo (* € 1.000) 2014 2015 2016 2017

Herzien meerjarig saldo incl. mutaties begroting 2014 379 459 221 -113

Maatregelen:

Handhaven stelpost rijksbezuinigingen van € 195.000 0 0 0 0

Aftoppen rentestelpost naar € 225.000 0 0 25 75

Verhoging taakstelling Noaberkracht (van € 2.3 naar € 2,5 miljoen) 0 0 0 112

Extra geld voor crisismaatregelen -125 -125 -100 0

Extra geld voor re-integratie -150 -150 0 0

Verhogen weerstandsvermogen door opheffen reserve Essent (dividendcompensatie) -70 -70 -70 -70

Herzien meerjarig saldo na verwerking mutaties en maatregelen = eindsaldo 34 114 76 4
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3. Vaststelling programmabegroting 

 

De raad van de gemeente Dinkelland dient de programmabegroting 2014 als geheel vast te stellen. 

Daarmee autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders tot het doen van de in de 

programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van 

opgenomen opbrengsten. 

 

Tevens geeft de raad door vaststelling opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om 

de opgenomen programmavelden, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit te 

voeren. Door tussentijdse rapportages middels voor- en najaarsbericht en de jaarstukken vindt de 

verantwoording plaats. 

 

De raad van de gemeente Dinkelland; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2013; 

 

gelet op de Gemeentewet; 

 

Besluit 

 

vast te stellen de programmabegroting 2014 en  

 te bevestigen dat de bij het raadsplan 2014 voorgenomen nieuwe beleidsvoornemens / 

beleidsintensiveringen en investeringen integraal onderdeel uitmaken van deze 

programmabegroting 2014; 

 de meerjarenramingen 2015–2017 vast te stellen; 

 de tarieven: 

 onroerende zaakbelasting dusdanig te verhogen dat een gewenste meeropbrengst van 2% 

ontstaat; 

 afvalstoffenheffing te indexeren met 2%; 

 rioolheffingen te indexeren met 4% (inclusief 2% inflatiecorrectie). 

 reinigingsrechten te indexeren met 2%; 

 forensenbelasting te indexeren met 2%. 

 hondenbelasting te indexeren met 2%; 

 leges te indexeren met 2%. 

 

Daarnaast wordt uw raad gevraagd kennis te nemen van het opiniërende en informerende document 
ten behoeve van de te vernieuwen P&C cyclus: 

 De bijlage “Programmamanagement om te komen tot een hybride begroting 2014   
             Dinkelland – Tubbergen”. 
 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 12 november 2013. 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

Mr. O.J.R.J. Huitema    Mr. R.S. Cazemier 
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4. Programmavelden 

 

De programmavelden zijn opgebouwd volgens een vast stramien, dat bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 

Beschrijving 

Een korte omschrijving van de inhoud van het programmaveld. 

 

Financiële vertaling 

De financiële gevolgen, onderscheiden naar de producten van het programmaveld en onderverdeeld 

naar baten en lasten, waarbij de volgende kolommen worden onderscheiden: 

• Rekening 2012 

• Begroting 2013 

• Begroting 2014 plus meerjarenraming t/m 2017 

 

Beleidsinhoudelijke vertaling 

De beleidsinhoudelijke doelstellingen: 

A. Collegeprogramma, 

B. Majeure projecten en 

C. Autonome ontwikkelingen, 

D. Raadsfracties 

E. Overige ontwikkelingen 

uiteengezet met behulp van de bekende 3 “W-vragen”: 

 

Wat willen we bereiken? 

Een beschrijving van de concrete beleidsmaatregelen en andere actiepunten die ingezet worden om 

de doelstellingen te realiseren. Het betreft hier opdrachten aan het college tot uitvoering in het 

begrotingsjaar. 

 

Wat doen we daarvoor? 

Een toelichting van datgene wat we gaan doen om de in de programmabegroting geformuleerde 

doelstelling te bereiken. 

 

Wat mag het kosten? 

Hierbij wordt aangegeven wat de geformuleerde doelstelling mag kosten. 

 

Om een indruk te geven wat de verhoudingen zijn tussen de diverse programmavelden zijn per 

programmaveld de baten en lasten in een grafiek weergegeven.  
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4.1. Programmaveld 1 Wonen 

 

De gemeente creëert, op basis van een integrale 

woonvisie, voorwaarden die “wonen op maat” 

voor alle burgers 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. 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. 

 

 

 
 

 

 

 

1) Aanvang uitvoerings-werkzaamheden locatie Oude Postkantoor Denekamp 

 

A1. Aanvang uitvoerings-werkzaamheden locatie Oude Postkantoor Denekamp 

 

Wat willen we bereiken? 

Ontwikkeling van de locatie binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders. 

 

Wat doen we hiervoor? 

Met de markt zijn we in gesprek om te komen tot een concrete verkoop. Dit zou eind 2013, begin 2014 

kunnen zijn afgerond. Hierna is dan de ontwikkelaar aan zet en zal de gemeente een faciliterende rol 

op zich nemen. 

 

Baten -8.161 -9.177 -9.641 -8.518 -5.957 -6.141

Lasten 10.084 11.772 13.071 11.483 9.327 9.587

Saldo van baten en lasten 1.923 2.595 3.430 2.965 3.370 3.445

Mutatie reserve beschikking -1.303 -1.308 -25 -25 -25 -25

Mutatie reserve toevoeging 1.684 1.781 0 440 0 0

Reservemutatie 382 474 -25 415 -25 -25

Resultaat 2.305 3.068 3.405 3.380 3.345 3.420

01 WONEN  (Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

A. Collegeprogramma 

Begroting en meerjarenraming 
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Wat mag het kosten? 

In het  onderhavig ontwikkelmodel gaan we uit van een helder kader om de ontwikkelkosten als ook 

de opbrengsten te berekenen. Het verschil hiertussen zal de grondprijs bepalen en hiermee de 

inkomsten van de gemeente. 

 

 

 

 

1) Basisregistraties kadaster en ondergrond  (zie paragraaf Bedrijfsvoering) 

2) Legesopbrengsten 

 
C2. 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 het raadsplan 2014 zijn de leges omgevingsvergunningen structureel verlaagd met € 150.000. 

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.  

Het college stelt dan ook voor om in 2014 tot en met 2016, net zoals voor tegenvallers in de WWB,  

extra geld te reserveren voor tegenvallers in bijvoorbeeld legesopbrengsten bouwvergunningen.  

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.   

 

 

 

 

1) Algemeen 

2) Wonen in Dinkelland” en woonbeurs 

3) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

4) Startersleningen 

5) Standaard voor levensloopbestendig bouwen 

6) Woonservicegebieden 

7) Duurzaamheid 

 

 

C. Autonome ontwikkelingen 

E. Overige ontwikkelingen 
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E1. Algemeen 

Door aanpassing van het grondverkoopbeleid in 2012 is er meer ruimte geboden om de stagnatie te 

doorbreken door ook aan aannemers en andere belangstellende ontwikkelaars bouwgrond te 

verkopen. Uiteraard daarbij lettend op de belangstelling van de ingeschrevenen.  

In het plan Brookhuis wordt bij wijze van pilot gewerkt aan een clusterverkoop van bouwkavels. Op 

bouwlocaties waar het planologische concept niet meer voldoet aan de eisen van de tijd wordt 

toegewerkt naar een planaanpassing.  

Door in diverse plannen te werken met bouwstroken kan de omvang van kavels meer variëren en 

beter worden ingespeeld op de actuele vraag. 

 

Jaarlijkse waardering en vastlegging via de grondprijsbrief leidt tot marktconforme aanpassing van de 

grondprijzen.  

 

Met de provincie is afgesproken dat de gemeente tussen 2010 en 2015 netto 280 woningen realiseert. 

In 2012 heeft de gemeente Dinkelland 126 woningen gebouwd en 30 woningen gesloopt, waarmee 

netto 96 woningen zijn toegevoegd. Daarmee komt de gemeente op een totaal van 172 woningen 

voor de periode 2010 t/m 2012.  Hiermee is 61% van de totale prestatie gerealiseerd en loopt 

Dinkelland op schema. Wij verwachten voor 1 januari 2015 de afgesproken prestatie te realiseren. 

Een verdere afspraak met de provincie geldt dat tussen 2010 en 2015 netto 112 woningen 

binnenstedelijk worden gerealiseerd ( 40%). In 2012 zijn er 59 woningen binnenstedelijk gerealiseerd, 

oftwel 47% van de totale woningbouwproductie in 2012. Gezien de plannen voor binnenstedelijk 

gebied verwachten wij eind 2014 het afgesproken verdelingspercentage te hebben gerealiseerd. 

 

In april 2013 is een samenwerkingsovereenkomst prestatieafspraken ondertekend gemaakt met de 

woningcorporaties Mijande Wonen en St. Joseph Almelo voor de periode 2013-2016.  

 

E2. Website “Wonen in Dinkelland” en woonbeurs 

Op de internetpagina van de gemeente is een presentatie doorgevoerd van de bouwlocaties in 

Dinkelland.  Jaarlijks, zo ook in 2014, organiseert ons college een Woonbeurs met deelname van 

marktpartijen en wooncorporatie.  

 

E3. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

De gemeente staat open voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en zoekt daarbij ook 

samenwerking met Mijande Wonen. 

Om interpretatieproblemen en daardoor ongelijke behandeling te voorkomen worden door ons college 

nog dit jaar beleidsuitgangspunten voor de toepassing van CPO vastgesteld. 

Indien het collectief voldoet aan de eisen voor een CPO ontvangt het collectief een vaste 

subsidiebijdrage om tegemoet te komen in de extra begeleidingskosten en te helpen bij de 

opstartfase. 

 

E4. Startersleningen 

De starterslening geeft starters op de woningmarkt een steuntje in de rug bij de aankoop van de eigen 

woning. Het verschil tussen de verwervingskosten en het maximaal te lenen hypotheekbedrag bij de 

bank kan door middel van de starterslening worden overbrugd. 

De Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) is “de bankier” van de 

gemeente voor de startersleningen. De gemeente bepaalt voor wie en voor welke woningen de 

starterslening kan worden ingezet. Dit wordt vastgelegd in een gemeentelijke verordening. 

In de raadsvergadering van 10 september 2013 is de verordening starterslening door uw raad 

vastgesteld. Gekozen is voor een zogeheten revolving-fund, waarbij de starter – mits hij aan de door 

de gemeente gestelde criteria voldoet – voor een periode van 15 jaar rentevast kan lenen en waarbij 

over de eerste drie jaar geen rente en aflossing verschuldigd is. De gemeente moet voor 50% zorgen 
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voor de middelen in het startersfonds. Na drie jaar vloeien rente en aflossing terug in het startersfonds 

en kan dit geld opnieuw worden uitgeleend.  

 

E5. Standaard voor levensloopbestendig bouwen 

Samen met Tubbergen wordt gewerkt aan een standaard voor nieuwbouwplannen die er op gericht is 

nieuwbouw levensloopbestendig te maken. Met elke initiatiefnemer voor nieuwbouw zal hierover 

overlegd worden. Wat betreft de corporaties zal dit deel uitmaken van de prestatieafspraken. 

 

E6. Woonservicegebieden 

Voor de realisatie van woonservice is een beleidsvisie en een uitvoeringsplan opgesteld. 

Diverse projecten zijn al uitgevoerd of worden binnenkort in uitvoering genomen. Zo is een bijdrage 

geleverd aan het zorgloket wonen, zorg, welzijn, uitbreiden van personenalarmering, de realisatie van 

een multifunctionele accommodatie in Weerselo en volgend jaar ook Tilligte, de oprichting van een 

platform Kulturhusen en de deelname aan de campagne “Lang zult U Wonen”.  

 

Deze  bewustwordingscampagne speelt in op de volgende maatschappelijke en beleidsmatige 

ontwikkelingen.   

-  Ouderen zijn weinig verhuisgeneigd. 

-  Versnelde extramuralisering van verzorgingshuizen 

-  Meer eigen verantwoordelijkheid voor woningaanpassing (kanteling Wmo) 

-  Op termijn: besparing Wmo-budget 

-  Meer focus op de bestaande woningvoorraad; ook op particulier bezit (woningmarkt op “slot”) 

 

“Lang zult u wonen” is gericht op het opplussen van de woningvoorraad en bewustwording van eigen 

woningbezitters. Als uitvoeringsproject valt het onder de ontwikkeling van woonservicegebieden.  

Burgers zullen “Lang zult u wonen” tegenkomen via de massamedia, in bouwmarkten en in de 

bouwkolom via steeds hetzelfde merk en dezelfde boodschap. De campagne duurt in elk geval tot 

eind 2014. 

 

E7. Duurzaamheid  

De stijgende energieprijzen geven voldoende aanleiding tot het stimuleren van 

energiebesparingsmaatregelen. In de bestaande woningvoorraad sociale huurwoningen zijn 

verbeteringen door te voeren die we gaan vertalen in een actuele prestatieafspraak met de 

woningcorporaties. De gemeente heeft inmiddels gebruik gemaakt van een subsidiemogelijkheid voor 

een pilot om te komen tot een energiebesparende bestaande woning.  

Tevens functioneert al geruime tijd een digitaal loket voor energie en duurzaamheid en worden 

ingaande 1 januari 2013 inwoners ook fysiek geholpen bij subsidieaanvragen en voorlichting op het 

terrein van energiebesparing (loket 2.0). In het verlengde daarvan gaat de gemeente samen met 

Tubbergen participeren in een wijkgericht aanpak.  
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4.2. 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. 

 
 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. 

 

 
 

 
1) Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Twente (VRT) 

 

C1. Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Twente (VRT) 

Het Algemeen Bestuur is akkoord gegaan met de verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2014 met 

€ 840.000.  

Gemeenten kampen met forse bezuinigingsopgaven en bekijken uitputtend de mogelijkheden tot 

verdere lastenverlichting. Deze boodschap is eveneens herhaald door de portefeuillehouders 

Financiën. De loon- en prijsindex voor 2014 wordt door de veiligheidsregio eigenstandig opgevangen.  

 

De gemeentelijke vastgestelde bijdrage 2014 resulteert voor Dinkelland in een bedrag van 

€ 1.536.000 dat is opgenomen in de begroting. 

  

Baten -46 -3.021 -141 -142 -144 -145

Lasten 2.409 5.392 2.471 2.467 2.456 2.481

Saldo van baten en lasten 2.363 2.371 2.330 2.324 2.312 2.336

Mutatie reserve beschikking -76 -163 -83 -83 -83 -83

Reservemutatie -76 -163 -83 -83 -83 -83

Resultaat 2.287 2.208 2.247 2.242 2.229 2.253

02 VEILIGHEID  (Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting en meerjarenraming 
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1) Veiligheid en handhaving 

 

E1. Veiligheid en Handhaving 

 

Aanscherping landelijke eisen vergunningverlening handhaving 

Handhaving 

In 2014 zal evenals het voorgaande jaar bij de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, de prioriteit 

komen te liggen bij de veiligheidsaspecten. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan zaken/ 

inrichtingen waar de veiligheid het meest in het gedrang is en het naleefgedrag het laagst. Deze 

keuze wordt mede ingegeven door het capaciteitsprobleem binnen het taakveld handhaving. Er wordt 

op een minimaal niveau uitvoering gegeven aan de milieu- en bouwcontroles. APV controles vinden 

veelal op basis van klachten plaats en parkeercontroles vinden conform de taakstelling plaats. Naast 

de reguliere APV-, parkeer-, milieu- en bouwcontroles zal ook een aantal projecten in uitvoering 

komen. De volgende projecten zullen worden uitgevoerd: 

 Keten en hokken; 

 Permanente bewoning recreatiewoningen; 

 Illegale reclame. 

De verbetering van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht, de (bestuurlijke en 

strafrechtelijke) handhaving en de opsporing van VROM-regelgeving is één van de 

uitwerkingsafspraken uit de package deal (Rijk, IPO en VNG)  Het rapport van de projectgroep 

“ontwikkeling kwaliteitscriteria” beschrijft de kwaliteitscriteria voor de VROM-regelgeving waaraan 

uitvoeringsorganisaties per 1 januari 2011 moesten gaan voldoen. De criteria gelden zowel voor 

autonome uitvoeringsorganisaties als Regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Daarbij is een 

onderscheid gemaakt in criteria voor:  

1. de  kritieke massa wat betreft deskundigheid  

2. het waarborgen van de processen  

3. inhoudelijk eisen hieraan  

In Overijssel is gekozen voor een netwerk-RUD. In 2013 zijn, om te kunnen voldoen aan de landelijke 

kwaliteitseisen, alle basistaken plus (milieu) in de RUD ondergebracht. 

In 2014 zullen dus ook alle basistaken plus (milieu) worden uitgevoerd onder de vlag van de 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Om minimaal aan de landelijke kwaliteitscriteria te kunnen 

voldoen is het noodzakelijk dat er personeel met de juiste kwalificatie en voldoende ‘vlieguren’ 

beschikbaar is/komt. Bij het vullen van de planningstool van de RUD is het capaciteitsprobleem, zoals 

hierboven aangegeven, dan ook bevestigd. Om de taken op een minimaal kwaliteitsniveau, waarbij de 

veiligheid gewaarborgd blijft,  uit te kunnen voeren is een extra bedrag van € 94.000 nodig. Hierbij is al 

rekening gehouden met de specialistische taken die Noaberkracht zelf inbrengt en waarbij zij 

opbrengsten genereert. Totaal zal, na compensatie,  voor 1.707 uren een beroep moeten worden 

gedaan op de partners binnen de RUD. Het hiervoor nodige bedrag van € 94.000 zal conform de 

gebruikelijke verdeelsleutel worden verdeeld voor de gemeenten Dinkelland (€ 53.000) en Tubbergen 

(€ 41.000). Dinkelland kan deze ten laste brengen van de reeds opgenomen stelpost voor 

decentralisaties, RUD en VRT. 

 

 

 

 

E. Overige ontwikkelingen 
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Veiligheid 

Op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid “Noaberschap in veiligheid” zullen er in 2014 een aantal 

projecten in uitvoering worden gebracht. Deze projecten zijn een nadere concretisering zijn van de 

voornemens die vermeld staan in het veiligheidsbeleid en de accenten die de raad heeft gelegd. 

Daarnaast zullen er ook acties opgezet worden die voortkomen uit nieuwe wet- en regelgeving, maar 

ook aspecten die op bepaalde momenten meer aandacht vergen.  

 

Het gaat hierbij om: 

- De aanpak woninginbraken; 

- Project veilig leven (vervolg op de week van de veiligheid); 

- De aanpak van rommel op straat/hondenpoep; 

- De aanpak van te hard rijden; 

- De uitvoering van de Drank- en horecawet (en preventief inzetten op alcoholmatiging); 

- De doorontwikkeling van het veiligheidshuis; 

- BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur). 

 

Veilig Leven 

Met het project Veilig Leven willen wij burgers bewust maken van de risico’s die zij lopen in de eigen 

woon-/leefomgeving. Men moet hier denken aan onderwerpen van vallen van een krukje tot het 

opbergen van chemicaliën in keukenkastjes, als brandpreventie.  

Daarbij willen we vooral inspelen op de vragen en problemen die de burgers zelf aandragen en samen 

met de burger kijken hoe we de problemen en of risico’s kunnen verminderen of wegnemen.  

We willen burgers hierover benaderen via bewoners bijeenkomsten, dorpsraden, scholen en middels 

veiligheidsmarkten en artikelen in Op en rond de Essen en de Dinkellandvisie.  

In de week van de veiligheid van 18 t/m 24 november 2013 zullen we starten met het veilig leven. In 

deze week zal er een veiligheidskrant worden uitgebracht die als eerste in gaat op risico’s in de directe 

woon-/leefomgeving van burgers.  

De veiligheidskrant is al in ontwikkeling, hoe we het verdere traject vorm gaan geven zal het komende 

half jaar verder worden uitgewerkt.  
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4.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. 

 

 
 

 

C 

 

1) Toekomst Sociale Werkvoorziening (SW) 

 

C1. Toekomst Sociale Werkvoorzieningen 

 

De startdatum van de gefaseerde overname van werknemers van Top-Craft BV met een Wsw-

indicatie door DinkellandWerkt! is nader vastgesteld vanaf 1 januari 2014. 

Als gevolg hiervan zal - afhankelijk van het aantal personen en de per persoon geldende 

arbeidshandicap - per 2014 een deel van de-Wsw-rijksbijdrage aan (stichting) DinkellandWerkt! 

moeten worden overgemaakt. 

 

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. 

  

Baten -7.203 -4.981 -5.031 -5.038 -5.046 -5.055

Lasten 7.621 6.533 5.973 5.856 5.774 5.783

Saldo van baten en lasten 417 1.552 943 817 728 729

Mutatie reserve beschikking -1.879 -140 -30 -166 -33 -29

Mutatie reserve toevoeging 278 878 240 0 0 0

Reservemutatie -1.601 738 210 -166 -33 -29

Resultaat -1.183 2.290 1.152 652 696 700

03 ECONOMIE EN TOERISME  (Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting en meerjarenraming 

C. Autonome ontwikkelingen 
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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. 

 

De gewijzigde startdatum heeft géén effect op het gestelde in: 

1) de programmabegroting 2013 (inclusief meerjarenperspectief 2014-2015-2016) ten aanzien van 

de voorzichtige inschatting dat de gemeentelijke bijdrage aan de Wsw-organisaties vanaf 2015 

met € 100.000 zal afnemen en het streven om uiteindelijk een sterkere afname van deze lasten te 

realiseren; 

2) het raadsplan 2014 ten aanzien van de daarin gepresenteerde besparingen op de gemeentelijke 

Wsw-bijdrage in de komende jaren. 

 

Nadere informatie over de voortgang van een en ander vindt in 2014, mede in relatie tot overige 

ontwikkelingen op het terrein van de Wet sociale werkvoorziening, plaats binnen de reguliere 

planning- en control cyclus. 

 

 

 

 

1) Watertappunten  

 

D1. Watertappunten  

In Nederland zijn steeds meer watertappunten - drinkwatervoorzieningen in de openbare ruimte – te 

vinden. Ze zijn voornamelijk te vinden op drukke plekken in het landelijk gebied, zoals bij wandel- en 

fietsroutes. Daarmee vormen ze mogelijk een aanvulling op het toeristisch-recreatief aanbod. In 2014 

worden de mogelijkheden voor realisatie van watertappunten in Dinkelland onderzocht. Voor- en 

nadelen worden in kaart gebracht, alsmede de kosten voor realisatie en onderhoud en mogelijke 

risico’s die zich voordoen.  

 

 

 

1) Detailhandel 

2) Grensovergang Rammelbeek  

3) Verbeteren dienstverlening ondernemers 

4) WIFI in de centra 

5) Art & Spirit 

6) Toerismewaardig maken entrees 

 

E1. Detailhandel 

Net als veel centra in Nederland wordt ook het centrum in Dinkelland geconfronteerd met nieuwe 

trends en ontwikkelingen zoals de groei van internetaankopen, demografische ontwikkelingen en 

schaalvergroting die de vitaliteit van de centra onder druk zetten. Om in te kunnen spelen op deze 

veranderende markt is er een detailhandelsvisie opgesteld, als planologisch instrument om de vitaliteit 

van de kernen te behouden en te versterken. De detailhandelsvisie is ter inzage gelegd. De 

inspraakreacties zullen betrokken worden bij de definitieve besluitvorming. We verwachten dat 

raadsbehandeling eind 2013 kan plaatsvinden.  

Daarnaast zullen we voor het behoud en versterking van de vitaliteit van de kernen in de programma’s 

krachtige kernen en economie kracht en werk aanvullende maatregelen opnemen. De samenleving 

zal hier nauw bij worden betrokken.  

 

D. Raadsfracties 

E. Overige ontwikkelingen 
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E2. Grensovergang Rammelbeek 

Wat willen bereiken? 

We willen de toekomstige (ruimtelijke en functionele) ontwikkelingsmogelijkheden van de 

grensovergang nader uitwerken. In een korte beleidsnotitie formuleren we de uitgangspunten op basis 

waarvan marktinitiatieven kunnen worden getoetst. De benodigde ruimtelijke/planologische 

procedures zijn in een vervolgfase de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.    

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Er is reeds een marktconsultatie uitgevoerd. In deze consultatie zijn eigenaars/gebruikers aan de 

grensovergang benaderd en is afgetast of er uitbreidings- en herontwikkelingswensen zijn. Het 

haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden aan de grens, zoals vermeld in het 

collegeprogramma, is daarmee afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van de consultatie 

worden de ontwikkelingsmogelijkheden nu verder uitgewerkt in de beleidsnotitie.  

 

Wat gaat het kosten? 

Het opstellen van de beleidsnotitie wordt binnen de huidige personele bezetting gerealiseerd.   

 
E3. Verbeteren dienstverlening ondernemers 

Wat willen we bereiken? 

Een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de doelgroep ondernemers realiseren.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Om een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de doelgroep ondernemers te realiseren wordt 

er  samen met de ondernemers een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de 

dienstverlening aan ondernemers (zowel regulier als toeristisch) kan worden verbeterd. Daarbij komen 

aspecten als vergunningverlening, regelgeving, noodzaak ondernemersloket, de mogelijke invoering 

van het Ondernemingsdossier (een tool die de regeldruk voor bedrijven vermindert en de uitvoering 

van toezicht door overheden efficiënter inricht) en het Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) in 

ieder geval aan bod. Wij verwachten dat er acties uitkomen voor de korte termijn (binnen 1 jaar uit te 

voeren), de middellange termijn (binnen 2-3 jaar uit te voeren) en de lange termijn. 

 

Wat gaat het kosten? 

De notitie wordt opgesteld binnen de bestaande personele bezetting samen met de ondernemers. 

 

E4. WIFI in centra  

Wat willen we bereiken? 

Verhogen aantrekkelijkheid centra  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We voeren een onderzoek uit samen met de plaatselijke ondernemersverenigingen naar de 

haalbaarheid en mogelijk realisatie van een open wifi-netwerk in de verschillende centra. Daarmee 

wordt de aantrekkelijkheid van de centra voor (toeristische-recreatieve) bezoekers verhoogd.    

 

Wat gaat het kosten? 

Het onderzoek wordt binnen de bestaande personele bezetting gerealiseerd. Voor de eventuele 

aanleg is vooralsnog geen dekking.  

 

E5. Art & Spirit 

De toeristische sector is een belangrijke economische drager, met nog volop kansen om te 

ontwikkelen. Zeker met het oog op de toekomst. Door demografische en economische ontwikkelingen 

staat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau onder druk. Doorontwikkeling van de toeristische 

sector biedt kansen om deze tegen te gaan. Op initiatief van een toeristische ondernemersgroep is in 
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2013 in samenwerking met de gemeente gewerkt aan een toekomstvisie die uiteindelijk moet leiden 

tot meer toeristische overnachtingen en een verhoging van de toeristische bestedingen en 

werkgelegenheid in het gebied. De lat moet daarbij hoger. De ambitie is, meer internationale 

bezoekers met behoud van de binnenlandse markt. Op basis van “Art & Spirit” is een keuze gemaakt 

voor een internationaal aantrekkelijk toeristisch profiel voor Dinkelland/Noordoost Twente waarmee de 

positie binnen Twente, Landgoed van Nederland wordt verstevigd. Met verschillende acties op het 

gebied van landschap en ruimte, accommodaties en organisatie wordt het toeristisch product en het 

toeristische profiel Art & Spirit versterkt. Wij juichen als gemeente het ondernemersinitiatief toe. Een 

aantal initiatieven raakt ook de gemeente. Wij ondersteunen waar mogelijk deze initiatieven.  

 

E6. Toerismewaardig maken entrees 

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. In 2013 wilden we dit project uitvoeren. Er zijn 

nieuwe toeristische initiatieven op het gebied van kunst en ‘Art & Spirit’. Tevens 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 in 2014.  

 



 

Begroting 2014 gemeente Dinkelland – pagina 22 

4.4. 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 burgers 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.  
 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. 

 

 
 

 

 

 

1) Drie decentralisaties (3 D’s) 

2) Jeugdzorg 

3) Decentralisatie Awbz naar Wmo. 

4) Participatiewet 

5) Vrijwillige inzet in Dinkelland 

 

C1. 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  

Baten -5.040 -4.135 -4.415 -4.437 -4.459 -4.482

Lasten 20.035 21.140 18.169 18.603 17.884 17.918

Saldo van baten en lasten 14.996 17.005 13.754 14.166 13.425 13.436

Mutatie reserve beschikking -2.010 -4.722 -1.679 -2.112 -1.369 -1.380

Mutatie reserve toevoeging 1.211 1.282 1.309 1.105 1.130 1.153

Reservemutatie -799 -3.440 -370 -1.007 -239 -227

Resultaat 14.196 13.566 13.384 13.159 13.186 13.208

04 ONTWIKKELING EN ZORG  (Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting en meerjarenraming 

C. Autonome ontwikkelingen 
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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. 

 

 
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. 
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C2. Jeugdzorg 

Het Rijk wil de gehele Wet op de Jeugdzorg decentraliseren naar de lokale overheid per 1 januari 

2015. Jeugdzorgtaken gaan hierbij over naar gemeenten, waarbij voor ons de uitdaging ligt om te 

komen tot een vraag gestuurd, efficiënt, betaalbaar en effectief werkend jeugdzorgstelsel dat uit gaat 

van de cliënt en waarbij het ´recht op zorg´ wordt vervangen door het `recht op een goede opvoeding‟. 

Dit vraagt, zoals gezegd, om een stelselherziening en cultuuromslag. Deze stelselherziening en 

cultuuromslag wordt integraal opgepakt zoals bovenstaand is beschreven. 

 

Daarnaast willen we bezig met de pilot ‘doorontwikkeling CJG’ plaatst. Dit is een voorbeeld van hoe de 

stelselherziening en cultuuromslag eruit kan komen te zien. De focus ligt hierbij op een heroriëntatie 

van de signalering, toeleiding en toegang. De opzet is om problemen bij de jeugd eerder in beeld te 

krijgen, de problemen vanuit een integrale benadering en 1 toegang op te pakken  en te werken met 

“één gezin, één plan, één regisseur”. Dit om te voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen 

werken. De hulpverlening moet er op gericht zijn om het zelf oplossend vermogen en eigen 

verantwoordelijkheid aan te spreken en te versterken.  

 

C3. Decentralisatie Awbz naar Wmo 

Op 1 januari 2015 worden een aantal onderdelen van de Awbz overgeheveld naar de Wmo. Dit 

betekent een flinke uitdaging omdat de overgang gepaard gaat met een aanzienlijke korting. Om de 

zorg te blijven garanderen aan diegene die het die echt nodig hebben en om de zorg financieel 

betaalbaar te houden, is een stelselherziening en een cultuuromslag nodig. Deze zaak pakken we 

integraal op zoals bovenstaand is beschreven. 

 

‘Samen 14’ 

Om de decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ in samenhang uit te werken, werken de 14 Twentse 

gemeenten samen onder de noemer ‘samen 14’. Dit is wenselijk en op sommige onderdelen voor de 

jeugdzorg ook een verplichting. De belangrijkste onderdelen in 2014 zijn: 

1) Inkoop van zorg/ondersteuningsarrangementen 

2) Sturing en financiering 

3) Bovenlokale/ regionale samenwerking t.a.v. welke zorgvormen/thema’s  

4) Inrichten van de verplichte bovenlokale aspecten van jeugdzorg zoals jeugdbescherming, 

jeugdreclassering, gesloten jeugdzorg en Algemeen Meldpunt Kindermishandeling 

5) Lokale signalering, toeleiding en toegang laten aan sluiten op bovenlokale afspraken 

6) Communicatie richting burgers/ cliënten/ zorgaanbieders 

Dit zal in 2014 leiden tot een beleidsplan, verordening, meerjarig beleidskader 2015-2019 en 

uitvoeringsplan. 

 

Wij informeren u over de voortgang ‘Samen 14’ via raadsbrieven. Daarnaast kunt u ook rechtstreeks 

informatie ontvangen vanuit de regionale werkgroep communicatie onder de noemer nieuwsbrieven 

‘Samen 14’. 

 

Maatschappelijke ondersteuning 

Naast de drie decentralisaties is het kabinet voornemens de volgende regelingen per 1 januari 2014 te 

beëindigen: 

1) De Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg). 

2) De Compensatie eigen risico (Cer). 

3) De Regeling specifieke zorgkosten (betreft fiscale aftrek). 

De gemeenten dienen op grond hiervan in 2014 eigen beleid te ontwikkelen op welke wijze en voor 

wie het beschikbare budget per 2015 wordt ingezet. 

 

Naar het Gemeentefonds gaat in 2014 macro € 45 miljoen oplopend tot € 706 miljoen structureel 

vanaf 2017. Dit is de helft van het budget dat het rijk nu beschikbaar heeft voor de drie 
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bovengenoemde regelingen. Hoe hoog de budgetten voor de gemeente Dinkelland zijn is op dit 

moment nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen wij dit omzetten in beleid en via een afzonderlijk 

raadsvoorstel aan u voorleggen 

 

C4. Participatiewet 

Ontwikkeling participatiewet en sociaal akkoord 

Het Kabinet en de sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt over de 

Participatiewet en het quotum voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit betekende dat het kabinet 

de Participatiewet moest wijzigen. De verantwoordelijke staatssecretaris heef op 27 juni een brief naar 

de Tweede Kamer gestuurd  met daarin de hoofdlijnen van de Participatiewet na het Sociaal Akkoord. 

 

De staatssecretaris houdt zoals blijkt uit de brief aan de Kamer wel vast aan het oorspronkelijke 

uitgangspunt: de bestaande regelingen voor mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op 

ondersteuning, samenvoegen in één regeling. 

 

Hieronder de belangrijkste punten uit de brief van de staatssecretaris. 

1.Garantiestelling banen en quotum. 

De staatssecretaris verwacht dat werkgevers (oplopend tot 2026) 100.000 extra banen voor mensen 

met een arbeidsbeperking realiseren. De overheid staat garant voor 25.000 extra banen voor deze 

groep. Als werkgevers niet aan deze opdracht voldoen, voert het kabinet een wettelijke 

quotumregeling in. 

 

2.Werkbedrijven en werkpleinen 

Gemeenten en sociale partners moeten in de 35 arbeidsmarktregio’s Werkbedrijven inrichten. De 

Werkbedrijven worden een schakel tussen werkgever en mensen met een arbeidsbeperking. 

Gemeenten krijgen de lead in deze Werkbedrijven. 

 

3.Loonkostensubsidie 

Het kabinet wil gaan werken met loonkostensubsidie voor mensen die niet in staat zijn om zelf het 

wettelijk minimumloon te verdienen. De staatssecretaris tekent hierbij aan dat de aanvulling van het 

cao-loon met loonkostensubsidie niet ten koste mag gaan van het aantal werkplekken voor beschut 

werk. De staatssecretaris wil dan ook dat het cao-loon voor beschut werk zo dicht mogelijk ligt bij het 

wettelijk minimumloon. 

 

4.Wajong 

Alle jongeren die nu een Wajong-uitkering krijgen worden opnieuw gekeurd. Wie voor een deel kan 

werken, gaat over van de Wajong naar de Participatiewet. 

 

Verder uitwerken 

Het kabinet gaat in overleg met sociale partners en gemeenten de Participatiewet en de 

quotumregeling verder uitwerken. De beoogde invoeringsdatum van de Participatiewet is 2015. 

De ontwikkelingen in dit dossier zijn steeds plots en redelijk verstrekkend geweest de afgelopen 2 jaar 

(WWNV => Participatiewet => Sociaal akkoord). De veranderingen zijn dan ook groot voor een erg 

kwetsbare doelgroep en er gaat erg veel geld mee gemoeid. De behandeling van de wet in de beide 

senaten zal hoogstwaarschijnlijk nog tot aanpassingen leiden. Het is dus ook moeilijk om voor 2014 

en de langere termijn een accuraat beeld te geven van de werkelijke maatregelen en de financiële 

consequenties daarvan. 

De planning tot op heden geeft aan dat de wet in september 2013 naar de tweede kamer zal gaan en 

de publicatie in de Staatscourant in januari 2014. Op het moment van de behandeling van deze 

begroting is de behandeling van de wet dus in volle gang. 
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Financiën Sociale Werkvoorziening (SW) 

Volgende overwegingen zullen een significant financieel gevolg hebben. 

1. Er is geen herstructureringsfonds beschikbaar voor de omvorming van de huidige naar de 

nieuwe structuur, dit zal door de gemeenten zelf moeten worden bekostigd. 

2. De rijkssubsidie voor SW medewerkers gaat terug naar ca. € 22.000 per ArbeidsJaar (AJ). 

3. Iedereen die vanaf 2015 geïndiceerd wordt door het UWV/CIZ als zijnde SW beschut komt in 

dienst van de gemeente en zal met inzet van loonkostensubsidie aan het werk moeten. De 

instroom van de huidige SW regeling stopt per 1-1-2015. 

4. De Wajongpopulatie wordt herkeurd. Men verwacht dat 51% van deze populatie restcapaciteit 

heeft en zijn Wajongstatus zal verliezen en in de participatiewet zal instromen (tot op heden in 

dienst van de gemeente op bijstandsniveau, maar er gaan ook geluiden op hen in het WWB-

regime in te laten stromen). Voor Dinkelland betekent dit 140 instromers. 

5. Het participatiebudget zal nagenoeg verdwijnen. Er zal ingezet worden op loonkostensubsidie. 

De financiering hiervan is nog onduidelijk. 

6. Men wil terug naar een SW populatie van landelijk 30.000 (nu ongeveer 90.000). Alleen de 

mensen die de indicatie beschut hebben zouden in aanmerking kunnen komen voor de SW 

indicatie. De huidige populatie heeft een garantie gekregen. Dat betekent dat de huidige 

regeling zal doorlopen tot 2042. Gemeenten houden dus hun populatie, terwijl de rijkssubsidie 

vermindert. Dit levert voor gemeenten een langdurig nadeel op.  

NB: Door het opschuiven van de invoeringsdatum naar 2015 is de eerst volgende korting ook 

opgeschoven naar 2015. Dit levert de gemeente een tijdelijk voordeel op. 

 

Financiën 3 D’s 

Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid. Voor een deel gaat het om nieuw geld voor 

gemeenten, voor een ander deel zijn het nu nog specifieke uitkeringen.  

Decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen.  

 

De exacte bezuiniging en bedragen zijn echter nog niet bekend. Wat dit voor financiële consequenties 

voor de gemeenten heeft, is op dit moment dus ook nog niet bekend. In de mei circulaire wordt een 

indicatie gegeven van het budget 2015 Jeugdzorg op basis van historische gegevens. Voor Dinkelland 

komt de uitkering in deze benadering neer op ruim € 2,2 miljoen. In de september circulaire 2013 

wordt een indicatie gegeven van het budget Wmo op basis van historische verdeling voor 2015. 

 

Deze verdeling zegt nog niets over de daadwerkelijke verdeling van het budget AWBZ/ WMO en 

jeugdzorg. Dat is afhankelijk van het rekenmodel dat men zal hanteren. Wij verwachten dat in het 

voorjaar van 2014 hier meer bekend over wordt. 

De gemeente Dinkelland heeft vanwege de financiële onzekerheden hiervoor reeds een stelpost van 

structureel ruim € 100.000 opgenomen.  

 

Daarnaast zijn in de mei circulaire 2013 incidenteel invoerings- implementatiekosten jeugdzorg en 

transitiekosten AWBZ naar WMO budgetten beschikbaar.  

 

Vormgeving sociaal deelfonds 

In de decentralisatiebrief heeft het kabinet het in het Regeerakkoord geschetste perspectief uitgewerkt 

om de budgetten van de voorgenomen decentralisaties in stappen te bundelen en zo breed mogelijke 

te ontschotten in het gemeentefonds tot één integraal budget: het zogenaamd deelfonds sociaal 

domein. Het sociale deelfonds is geen specifieke of brede doeluitkering, maar een onderdeel van het 

gemeentefonds met verantwoording aan de gemeenteraad. 

 

Het perspectief van bundeling richt zich op de budgetten die bedoeld zijn om de participatie te 

bevorderen. Voor de Wet werk en bijstand (straks Participatiewet) wordt door het ministerie 

onderzocht of het betrekken van het Inkomensdeel in deze bundeling toegevoegde waarde heeft. 
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C5. Vrijwillige inzet in Dinkelland 

Onze samenleving is volop in beweging. Gemeenten zullen mede door de invoering van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning en de transities Algemene wet bijzondere ziektekosten (begeleiding, 

persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf), Jeugdzorg en Participatiewet een steeds grotere rol 

krijgen bij het aanreiken van oplossingen voor een vitale samenleving. Een nieuwe manier van werken 

en denken brengt uiteraard nieuwe opgaven met zich mee, niet alleen voor de gemeente, maar ook 

voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. 

De gemeente staat voor de opgave vorm en inhoud te geven aan een vitale samenleving met een 

actief sociaal burgerschap en een passend ondersteuningsaanbod aan kwetsbare burgers. Zij heeft 

hier al veel initiatieven voor ontwikkeld en wil hier voortvarend mee verder. 

 

De gemeente Dinkelland wil vrijwillige inzet stimuleren voor het in stand houden van deze vitale 

samenleving. Om hier succesvol op te kunnen koersen, is in 2013 gestart met een onderzoek naar het 

huidige gemeentelijk vrijwilligersbeleid, de huidige ondersteuningsstructuur hiervan. Dit onderzoek 

richt zich op ‘de huidige stand van zaken’ in het brede veld van vrijwillige inzet. Hierbij zal aan de hand 

van concrete voorbeelden ook de samenhang aangetoond worden tussen genoemde transities. En de 

ideeën die er zijn over het organiseren en ondersteunen van informele netwerken, die kwetsbare 

burgers kunnen ondersteunen. In dit lopende onderzoek zijn betrokken de vele honderden 

organisaties, verenigingen, particuliere initiatieven en burgers, die in Dinkelland een belangrijke 

bijdrage leveren aan deze vitale samenleving. Een analyse van de onderzoeksresultaten zal in het 

najaar 2013 informatie en een advies opleveren voor een herbezinning op het huidige 

vrijwilligersbeleid als ‘anker’ van de Wmo. Het zal ook antwoord geven op de vraag of het huidige 

ondersteuningsaanbod adequaat georganiseerd is. 

 

De kosten van nieuwe initiatieven voor vrijwillige inzet zullen in eerste instantie uit bestaande 

budgetten worden betaald (nieuw voor oud). 

 

 

 

 

1) Jeugd en ouderen 

2) Trimaran 

 

D1. Jeugd en ouderen 

De beleidswensen inzake activiteiten voor jeugdigen (L1) en beweging voor ouderen (L2) worden 

meegenomen in het traject decentralisaties zorg-jeugd-werk 

 

D2. Trimaran 

Wordt betrokken bij de herijking maatschappelijk middenveld, waarin ook rol en positie Trimaran wordt 

meegenomen. 

 

 

 

E. Overige ontwikkelingen 

jkhjk 

1) Privatisering Dorper Esch 

2) Verzelfstandiging groot onderhoud sport 

3) NK wielrennen 2014 

4) Onderwijshuisvesting 

  

D. Raadsfracties 

E. Overige ontwikkelingen 
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E1. Privatisering Dorper Esch 

 

In de vergadering van 4 juni 2013 heeft uw raad besloten om met twee partijen, te weten Optisport en 

ConeGroup een vervolgtraject aan te gaan voor de privatisering van sportcomplex Dorper Esch. Op dit 

moment zijn wij bezig met het opstellen van een bestek. Dit bestek zal in het vierde kwartaal 2013 aan 

beide partijen worden voorgelegd. Op basis van objectieve criteria zal in het eerste kwartaal 2014 een 

keus worden gemaakt tussen deze twee partijen. 

 

E2. Verzelfstandiging groot onderhoud sport 

 

Wat willen we bereiken? 

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. Op grond van het besluit van 28 mei 2013 willen we in 2014 tot een 

afronding komen van de uitvoering van de eventuele verzelfstandiging groot onderhoud en vervanging 

voor voetbal- en tennisverenigingen.  

 

Wat gaan we doen? 

Voor 1 oktober 2013 hebben de diverse verenigingen aangegeven of zij wel of niet in aanmerking 

willen komen van verzelfstandiging van het groot onderhoud en vervanging. Hierna is, in overleg met 

de verenigingen, gekomen tot verdere uitvoering van het besluit van de verenigingen. Verwachting is 

dat in 2014 alles definitief is afgerond. De kadernota sportaccommodatiebeleid in Dinkelland 

(vastgesteld 3 februari 2009 door uw raad) dient na afronding van de uitvoering te worden herzien. Op 

28 mei 2013 heeft uw raad reeds besloten dat verenigingen die volledig verzelfstandigd zijn, niet meer 

in aanmerking komen voor de kaders zoals gesteld in deze nota. 

 

Wat gaat het kosten? 

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.   

 

E3. NK wielrennen 2014 

 

In de raadsvergadering van 4 juni 2013 heeft uw gemeenteraad unaniem een motie aangenomen 

waarin een eenmalige financiële bijdrage van € 20.000 beschikbaar wordt gesteld aan de Stichting 

Wielerevenementen Dinkelland ten behoeve van de organisatie van het NK wielrennen 2014.  

De dekking van deze incidentele bijdrage kan worden gevonden binnen de stelpost voor uitvoering 

van beleid recreatie & toerisme. De sportbudgetten zijn na de bezuinigingen volledig uitgeput. De 

uitvoering van deze motie betekent wel dat er in 2014 minder beroep kan worden gedaan op deze 

stelpost en aanspraken (of delen ervan) niet of in mindere mate kunnen worden uitgevoerd of zelfs 

moeten worden doorgeschoven naar 2015. 

 
E4. Onderwijshuisvesting 

 

Wat willen we bereiken? 

Op 29 november 2011 heeft uw raad het rapport 'Samen Scholen 2030' vastgesteld. In dit rapport is 

aangegeven dat op basis van leeftijd, technische staat en leerlingenprognose in Denekamp twee 

scholen vervangen dienen te worden. 
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Na een gesprek met schoolbestuur Konot is tot de conclusie gekomen dat alle scenario’s over de 

onderwijshuisvesting in beeld moeten worden gebracht, alvorens tot beleidskeuzes kan worden 

gekomen. Denekamp-breed moeten de mogelijkheden worden onderzocht en in kaart worden 

gebracht. Daarbij dient ook de huisvesting van gymonderwijs te worden betrokken. Op basis van deze 

scenario’s zal er een afgewogen keuze moeten worden gemaakt hoe de toekomst van de 

onderwijshuisvesting in de kern Denekamp er uit ziet.  

 

Tevens staat in het rapport dat de huisvesting in Rossum (De Kerkewei) in 2015/2016 vervangen dient 

te worden.  

 

Wat gaan we doen? 

In 2014 zal voor de onderwijshuisvesting in Denekamp de haalbaarheid worden onderzocht. Als alle 

scenario’s in kaart zijn gebracht, dienen er beleidskeuzes te worden gemaakt. 

In 2014 zal voor de onderwijshuisvesting in Rossum de haalbaarheid worden onderzocht, waarna het 

project definitief zal worden omschreven (kaderdocument en programma van eisen) en er een 

structuurontwerp dient te komen. Begin 2015 zal het ontwerp definitief worden, waarna tot prijs- en 

contractvorming en uitvoering van het project kan worden overgegaan. 

 

Wat gaat het kosten? 

Er zijn voorbereidingskredieten nodig om tot planvorming te komen. Voor Denekamp is dit  € 245.200, 

zijnde 8% van de geschatte investeringssom. Voor Rossum is dit € 170.800, zijnde 8% van de 

geschatte investeringssom. In het rapport ‘Samen Scholen 2030’ is rekening gehouden met de 

financiering van de vervangende nieuwbouw. Dit kan worden gedekt uit de voorziening 

onderwijshuisvesting. 
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4.5. 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. 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. 

 

 
 

 

 

 

1) Uitvoering Dorpsplan plus Tilligte 

2) Uitvoering Dorpsplan plus Agelo 

 

B1. Uitvoering dorpsplan plus Tilligte 

 

Wat willen we bereiken 

Een leefbare kern Tilligte waarbij de samenleving een belangrijke rol speelt.  

 

Voor de kern Tilligte is in samenwerking met Stichting Dorpsraad Tilligte, de inwoners van Tilligte, het 

consortium Dorpsplanplus en de gemeente Dinkelland een dorpsagenda met uitvoeringsprogramma 

opgesteld. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit concrete uitvoeringsprojecten. Voor elk project is een 

werkgroep met mensen uit Tilligte actief. Dorpsraad Tilligte presenteerde samen met alle werkgroepen 

de voortgang van deze projecten tijdens de jaarvergadering op 16 september 2013. 

  

Baten -5.491 -5.604 -5.377 -5.581 -5.795 -6.021

Lasten 9.636 9.626 8.899 7.702 7.660 7.750

Saldo van baten en lasten 4.144 4.022 3.522 2.121 1.865 1.729

Mutatie reserve beschikking -989 -1.404 -1.725 -372 -186 -59

Mutatie reserve toevoeging 283 70 -8 41 94 139

Reservemutatie -706 -1.334 -1.734 -331 -91 80

Resultaat 3.439 2.688 1.788 1.790 1.773 1.809

05 LEEFOMGEVING  (Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting en meerjarenraming 

B . Majeure projecten 
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MFA/gymzaal 

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. Een mooi voorbeeld van “samenleving aan zet”. Met de realisatie van dit 

project wordt de leefbaarheid in Tilligte behouden en versterkt. Terra Nova blijft dan als dorpshuis 

behouden en biedt in combinatie met de gymzaal ruimte voor verschillende activiteiten voor de 

inwoners van Tilligte. Gerealiseerd en gedragen door het dorp. De huidige gymzaal komt dan te 

vervallen. Deze voldoet niet aan de wensen van de inwoners van Tilligte, er kunnen bijvoorbeeld geen 

wedstrijden worden gespeeld volgens de NEVOBO-eisen. Een voor de lokale volleybalvereniging 

belangrijk punt. 

 

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. Fase 1 moet in 2013 afgerond zijn 

om provinciale subsidies te behouden. Voor fase 2 is meer tijd. 

 

Wandelroutes 

Een ander onderwerp is de aanleg van 2 nieuwe wandelroutes, aansluitend op het bestaande 

wandelnetwerk van de Regio Twente. Een mooie aanvulling met toeristische meerwaarde. Ook 

hiervoor is een werkgroep uit Tilligte aan de slag gegaan om een plan te maken in overleg met 

betrokken grondeigenaren. 

 

Wat doen we daarvoor? 

Wij geven de werkgroep in Tilligte de gelegenheid om de haalbaarheid aan te tonen van het stichten 

en exploiteren van een nieuwe gymzaal door het dorp zelf in combinatie met de MFA. Ook steunen wij 

het initiatief van het dorp voor 2 nieuwe wandelpaden, aansluitend op het bestaande wandelnetwerk.  

 

Wat mag het kosten? 

MFA/gymzaal 

De totale investering voor fase 1 en 2 begroot de werkgroep in Tilligte op dit moment op € 924.500.  

 

Fase 1:   € 343.980 Investeringsbegroting 

 

Financiering:  € 150.000 Subsidieaanvraag bij provincie Kulthurhusregeling 

   € 100.000 Cofinanciering gemeente Dinkelland (raadsplan 2014) 

   €   30.000 Woonservice subsidie (prestatieafspraken provincie) 

   €   63.980 Eigen inbreng werkgroep MFA 

 

Fase 2: 

De gemeente heeft al de beschikbare provinciale subsidie “Sportaccommodaties en jeugd” van  

€ 120.600 beschikbaar gesteld. Naast deze bijdrage komen wij op een later moment bij u terug voor 

aanvullende gemeentelijke bijdragen uit het meerjaren onderhoud plan en de exploitatie van de 

huidige gymzaal. Uiteraard geldt wel dat de gemeentelijke bijdragen alleen worden ingezet als de 

werkgroep kan aantonen dat het haalbaar is om zelf een gymzaal te stichten en te exploiteren. Verder 

is de werkgroep bezig met het aanschrijven van fondsen e.d. Ook wordt gekeken wat met 

zelfwerkzaamheid kan worden gedaan.  
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Wandelroutes 

Voor de aanleg van 2 nieuwe wandelpaden is € 20.000 nodig. De mogelijkheden om dit te financieren 

binnen het huidige pMJP gebiedsprogramma Nationaal Landschap worden onderzocht. Als daar 

binnen geen ruimte meer is, vragen wij aan u om dit bedrag beschikbaar te stellen.   

 

In totaal vragen wij u om € 100.000 beschikbaar te stellen voor de MFA/gymzaal en € 20.000 voor de 

wandelpaden. 

 

B2. Uitvoering Dorpsplan plus Agelo 

 

Wat willen we bereiken? 

Een leefbare kern Agelo.  

 

In januari 2013 is gestart met dorpsplanplus, de dorpsraad en de gemeente trekken hierin samen op, 

begeleid door het consortium dorpsplanplus. 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. 

Voor deze onderwerpen wordt een ander tijdpad gevolgd. Eind 2013 is de definitieve dorpsagenda en 

uitvoeringsprogramma klaar.  

 

Wat doen we daarvoor? 

De gemeente wil niet alleen bijdragen aan het opstellen van een dorpsagenda maar ook de uitvoering 

ervan ondersteunen. Omdat het opstellen van het dorpsplan nog in de begin fase zit is het nog niet 

mogelijk om heel concreet een voorstel te doen waar de gemeente precies aan gaat bijdragen.  

 

Wat mag het kosten? 

Bij het vaststellen van het raadsplan 2014 is voor de uitvoering van dorpsplanplus Agelo een bedrag 

van € 100.000 beschikbaar gesteld. 

 

 

 

 

1) Afvalvisie en beleid 

2) Monumentenbeleid 

3) Parkeervoorziening Mr. Mulderstraat 

4) Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012 - 2015 

 

E1. Afvalvisie en beleid 

Vanwege de harmonisatie van beleid met de gemeente Tubbergen wordt het contract voor het 

inzamelen van huishoudelijk afval met één jaar verlengd. In 2014 wordt, met als basis het nieuw 

vastgesteld afvalbeleid, voor beide gemeenten de inzameling van huisvuil aanbesteed.  

 

E2. Monumentenbeleid 

Dinkelland is een gemeente met veel prachtige gebouwen met grote cultuurhistorische waarde. Er is 

binnen de gemeente Dinkelland een monumentenraad  ingesteld om: 

 het college van B en W te adviseren over selectie- en aanwijzingsvoorstellen voor 

gemeentelijke en rijksmonumenten 

 gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot monumentenzaken te geven 

aan het college van B en W 

 draagvlak voor monumentenzorg te creëren en te onderhouden 

 algemene zaken inzake het gemeentelijk monumentenbeleid uit te voeren. 

E. Overige ontwikkelingen 
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De monumentenraad heeft in 2013 een grote slag gemaakt met de aanwijzing van een groot aantal 

nieuwe gemeentelijke monumenten van in totaal op dit moment van ruim 90. Alle betrokken eigenaren 

hebben een redengevende beschrijving ontvangen waarin alle relevante kenmerken van het 

monument zijn opgenomen. Met de uitreiking van het gemeentelijk monumentenschildje, als tastbaar 

bewijs dat een pand is aangewezen als gemeentelijk monument, is de procedure op de dag 

voorafgaand aan het Open Monumentenweekend 2013 afgerond.  

In 2014 zal de lijst naar verwachting verder worden uitgebreid met kleine monumenten zoals zerken, 

kapelletjes, aardappelkelders, bunkers, schuren, kippenhokken en bouwwerken van na 1950. 

Bovendien zal ook een digitaliseringsslag worden gemaakt zodat ook de lijst makkelijk inzichtelijk kan 

worden gemaakt en geplaatst op de gemeentelijke website.  

 

E3. Parkeervoorziening Mr. Mulderstraat  

Wat willen we bereiken? 

Op 1 november 2012 heeft er een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden met Tennisvereniging 

Denekamp. In dit gesprek heeft de vereniging aangegeven graag haar geprivatiseerde accommodatie 

te willen uitbreiden met een tiende baan. De financiering hiervan wordt door de vereniging gedragen. 

Echter, in dit gesprek kwam tevens het verzoek voor aanpassing van de openbare ruimte bij de 

accommodatie aan de Meester Muldersstraat.  

Er hebben inmiddels verschillende bestuurlijke en ambtelijke gesprekken plaatsgevonden met het 

bestuur van TV Denekamp. Door het aanpassen en uitbreiden van de parkeervoorziening worden 

verschillende problematieken in dat gebied opgelost: 

 Er is veel parkeeroverlast bij de school door het wegbrengen en ophalen van kinderen. Hierdoor 

ontstaan er ’s ochtends en ’s avonds onveilige verkeersituaties in de Meester 

Muldersstraat/IJsbaanstraat. Door meer parkeergelegenheid te bieden kan dit worden tegengegaan; 

 De huidige uitrit van de parkeerplaatsen is recht tegenover een aantal bewoners van de Meester 

Muldersstraat, welke hier lichthinder van ondervinden. Door de uitrit in de nieuwe situatie te 

verleggen tegenover de IJsbaanstraat, zal de hinder worden beperkt; 

 Niet alleen de school en de tennisvereniging maken gebruik van de parkeervoorziening, ook de in 

dat gebied aanwezige schietvereniging, jeu de boules-vereniging en ijsvereniging maken hier 

gebruik van. Door uitbreiding en aanpassing van de parkeervoorziening kan de algehele parkeerdruk 

worden ondervangen. 

 

Wat gaan we doen? 

In samenwerking met de TV Denekamp zal het openbare gebied bij de Meester Muldersstraat worden 

aangepast en uitgebreid om de aangegeven problematieken te verhelpen. 

 

Wat gaat het kosten? 

De kosten worden begroot op  € 80.000. De kapitaallasten die met deze investering gemoeid zijn 

bedragen ca. € 9.000.  

 
E4. Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015 
Wat willen we bereiken? 

In Noordoost Twente doet zich een stapeling van opgaven voor die vragen om een 

gemeentegrensoverschrijdende aanpak in de vorm van gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het o.a. om 

demografische ontwikkelingen, afnemende groei van de (beroeps)bevolking, de opkomst van nieuwe 

economieën en de aanwezige natuur- en landschapswaarden. In het hoofdlijnenakkoord van de 

provincie is Noordoost Twente genoemd als één van de gebiedsontwikkelingsprojecten voor de 

komende jaren. In 2012 heeft u, net als de raden van de andere NOT gemeenten, het AB van het 

Waterschap Regge en Dinkel en PS de Gebiedsvisie Noordoost Twente vastgesteld. De visie focust 

zich vooral op het versterken van de sociaal- economische kant van Noordoost-Twente.  
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De gebiedsvisie kent drie hoofdthema's:  

 

 Economische kracht: ruimte bieden voor de economische potenties van Noordoost Twente.  

 

Vanuit de Gebiedsvisie geredeneerd betekent dit dat wij werkgelegenheid en 

ontwikkelingsruimte willen creëren,  (jonge) ondernemers willen houden en binden en dat we 

Noordoost Twente willen profileren. Daarbij onderscheiden wij drie belangrijke perspectieven: 

het nieuwe ondernemen, het nieuwe boeren en het nieuwe recreëren. Onder invloed van 

allerlei ontwikkelingen ontstaat er ruimte voor en behoefte aan nieuwe vormen van 

ondernemen en doorontwikkeling van bestaande sectoren. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en duurzame ontwikkeling van vrijkomende locaties in zowel het landelijk als 

stedelijk gebied zijn belangrijke aspecten. We willen verbreding in de agrarische sector 

stimuleren en faciliteren zodat een gezonde toekomstbestendige bedrijfsvoering ontstaat. Het 

recreatieve product willen we upgraden en een duidelijker profiel geven met als doel om meer 

toeristen naar Noordoost Twente te krijgen, het bestedingspatroon te verhogen, het verblijf te 

verlengen en het aantal arbeidsplaatsen te vergroten. De toeristische ondernemers hebben 

hierin een belangrijke rol.  

 

 Demografie: behoud en ontwikkeling van een toekomstbestendige en vitale samenleving  

waar eigen initiatief en ondernemerschap wordt gestimuleerd en ondersteund.  

 

We hebben te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling. Dit leidt tot een 

veranderende vraag naar woningen en stelt andere eisen aan de woningvoorraad. De match 

tussen vraag en aanbod verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. Daarom zetten we in op 

herstructurering, verbeteren van bestaande particuliere woningvoorraad, passende 

nieuwbouw en het bevorderen van doorstroming. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid in de 

kernen. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De 

woonomgeving is daarbij erg belangrijk, bereikbaarheid en aanwezigheid van voorzieningen 

zijn daarbij essentieel. De groep 60+ neemt de komende jaren toe en het aantal 

schoolgaande kinderen niet. Dit neemt zelfs af na 2020. Daarom moeten we inzetten op een 

adequaat aanbod aan zorgvoorzieningen en onderwijs in de regio. Samenwerking tussen 

partijen en multifunctioneel gebruik van gebouwen zijn daarbij belangrijk. Om de sociale 

kwaliteit van de kleine kernen en het platteland te versterken, ondersteunen wij initiatieven 

(van onderop) die de leefbaarheid verbeteren. Die initiatieven kunnen liggen op het gebied 

van zorg, onderwijs en noaberschap.  

 

 Landschap: het behouden/versterken en beleefbaar maken van het unieke landschap.  

 

Er moet worden gezocht naar nieuwe verdienmodellen om het beheer betaalbaar te houden. 

Het landschap en de markt moeten daarvoor bij elkaar worden gebracht zodat nieuwe 

strategieën en arrangementen ontstaan. Zo ontstaat een duurzame ontwikkeling van 

bewoners, economie en landschap. Water speelt een belangrijke rol in Noordoost Twente. 

Deze rol willen we vergroten en verbeteren. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de 

beleefbaarheid van water in de kernen en bet buitengebied te vergroten, om de recreatieve 

waarde van water beter te benutten. Ook economisch gezien speelt water een belangrijke rol, 

voor de landbouw is bijvoorbeeld een juist waterpeil van belang. We willen wateroverlast 

beperken en droogte bestrijden.  

Samenvattend kan worden gesteld dat de uitvoering van de Gebiedsvise NOT met behulp van 

de daaraan gekoppelde middelen (menskracht en geld) een aanzienlijke bijdrage kan leveren 

om het behalen van onze gemeentelijke doelen uit de concept Programma’s: 
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o Omzien naar Elkaar (OnE) 

o Krachtige Kernen (KK) 

o Economische Kracht & Werkgelegenheid (EK&W) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Provinciale Staten heeft eind 2012 ingestemd met een provinciale bijdrage van € 15 miljoen voor het 

realiseren van het Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015 

(uitwerking van de gebiedsvisie, zie bijlage).  Deze middelen kunnen door gemeenten, waterschap en 

derden (maatschappelijke organisaties, ondernemers) tot en met eind 2015 worden aangewend voor 

projecten, klussen  en processen mits er sprake is van een eigen cofinanciering. Goede plannen 

kunnen rekenen op een bijdrage van de provincie die kan varieren van 20% tot 80%.  

Wij gaan in 2014 de inbreng en deelname van bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren 

en faciliteren. De uitvoering van projecten ligt bij deze partijen. Indien noodzakelijk gaan wij processen 

(mede)regisseren. Tot slot gaan wij ons inspannen om voor gemeentelijke projecten  provinciale 

financiering te vinden. Voor de gemeente zijn er diverse mogelijkheden om de beschikbare middelen 

aan te wenden. Op de eerste plaats kan dit via het indienen van concrete (nieuwe) projecten. 

Daarnaast zijn er mogelijkheden om geplande of te plannen investeringen te koppelen aan de 

middelen uit het Uitvoeringsprogramma. Omdat het Uitvoeringsprogramma een dynamisch document 

is, kunnen regelmatig projecten en activiteiten worden toegevoegd. Door deze aanpak kan op 

adequate wijze  worden geanticipeerd op ontwikkelingen in de samenleving. Feitelijk wordt hiermee 

een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het adagium “Minder overheid, meer samenleving”.  

 

Mede vanwege de dynamiek in de samenleving en de grote veranderingen die gaande zijn ten 

aanzien van de krimp, de economie en de zorg en de transitie van het landelijk gebied is het niet 

mogelijk om op dit moment een beeld te schetsen van de uitvoeringskosten. Veel projecten en 

processen zitten in de ideefase. Potentiele investeringslijnen zijn: 

1. Leefbare mobiliteitsschakels; Er ontbreken nog een aantal belangrijke schakels, met name 

voor het fietsverkeer. In het kader van krimp is bekend dat voorzieningen op afstand niet 

direct een probleem hoeven te zijn, mits mensen er makkelijk kunnen komen. Het gaat hier 

dus niet om de koppeling mobiliteit en R&T, maar om de koppeling Mobiliteit en Leefbaarheid. 

Ook de koppeling met oplaadpunten is hier goed te maken.  

2. Breedband/digitale snelheid; Past zeer goed in de provinciale plannen en is ook de basis voor 

de volgende stap in bijvoorbeeld domotica (bv zorg op afstand) en (alternatieve) vestiging 

bedrijvigheid (ikv Wing interessant).  

3. Acquisitieplan passende bedrijvigheid; Binnen NOT zijn we maar in zeer beperkte mate bezig 

ondernemers te inspireren voor vestiging. We kijken binnen de bestaande kaders naar 

mogelijkheden, terwijl er waarschijnlijk meer potentie zit buiten de kaders. Het idee is een 

acquisitieteam in het leven te roepen om ook bijvoorbeeld passende bedrijvigheid te vinden 

voor de vrijkomende locaties. Dit om economische spin-off als ook behoud van kwaliteit van 

het gebied. Ook huisvestingsvraagstukken komen hierbij kijken. 

4. Participatie: Een onderzoek naar de economische potenties van Duitsland op bijvoorbeeld 

zorggebied en serviceteams zorg en Leisure. Het blijkt dat de Duitse wetgeving of 

voorwaarden het niet toelaat duitsers buiten duitsland te behandelen. Nader onderzoek kan 

duidelijkheid geven over de mogelijk en onmogelijkheden. Arbeidsmarkt: Verschillende 

voorzetten zijn gedaan in het kader van Arbeidsmarktparticipatie die nader kunnen worden 

uitgewerkt tot bv wijkwachtteams en Boerenknecht 3.0. (zie hierboven). Hierbij ontstaat 

wellicht de mogelijkheid om aansluiting te vinden bij het porgramma Arbeidsmarktparticipatie 

van de provincie. Aandachtspunt voor nadere uitwerking is concreet maken van een voorstel. 

5. Duurzame Energie: Verschillende ideeen als zonnepanelen op te saneren asbestdaken 

(integrale aanpak) en duurzame woningbouw en Energieneurtraal dorp werden hier genoemd.  
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6. Leefbaarheid: De koppeling tussen cultuur en educatie leggen samen met de verenigingen. 

Hiervoor is al een voucher geschonken aan samenwerkende musea NOT. Dit om het nader 

uit te werken.  

7. Noaberschap: Ondersteuning Ouderen. Idee is te ondersteunen door bijvoorbeeld 

boodschappendienst, klussenservice etc. Ook is een idee om het vorm te geven in een soort 

noaber-portal NOT om het digitaal te ontsluiten. Dit lijkt te passen in Kies je Kans; Zorg voor 

ouderen. 

 

Wat gaat  het kosten? 

Aan de hand van de door ons  gestelde doelen zullen wij continue moeten anticiperen op 

ontwikkelingen in de samenleving. Provinciale middelen uit het Gebiedsprogramma en uit andere 

provinciale programma’s kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het realiseren van onze lokale 

doelen. Voorwaarde is wel dat er cofinancieringsmiddelen beschikbaar zijn.    

Bij het raadsplan 2014 en de kadernota 2013 is reeds besloten dat Dinkelland en Tubbergen ieder  

€ 1 miljoen beschikbaar stellen voor de co-financiering van projecten en processen die gelieerd zijn 

aan de Gebiedsontwikkeling NOT. Omdat er op dit moment nog geen zicht is op de concrete 

uitvoering wordt de raad hetzij via de jaarprogrammering dan wel separaat op projectniveau om 

instemming gevraagd de middelen daadwerkelijk in te zetten. 
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4.6. 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 burger; ten behoeve 

van het waarborgen van kwantitatief en 

kwalitatief voldoende openbaar 

vervoersvoorzieningen voert de gemeente een 

voorwaardenscheppend beleid. 
 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. 

 

 
 

 

 

 

1) Rondweg Weerselo 

2) Verkeer en Verkeersveiligheid 

3) Dusinksweg 

 

E1. Rondweg Weerselo 

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg Weerselo zijn in 2010 stil komen 

te liggen als gevolg van de problematiek betreffende de Natuurbeschermingswet en in het bijzonder 

de aanwijzing van het gebied Lemselermaten tot Natura2000 gebied. De problemen spitsen zich toe 

op de gevoeligheid voor stikstof van de in het gebied aanwezige biotopen.  In ons raadsbericht van 13 

maart 2013 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken. 

  

Baten -150 -191 -145 -145 -145 -145

Lasten 5.847 4.145 3.780 3.998 3.716 3.759

Saldo van baten en lasten 5.697 3.954 3.636 3.853 3.571 3.613

Mutatie reserve beschikking -1.617 -110 0 -250 0 0

Mutatie reserve toevoeging 415 250

Reservemutatie -1.202 140 0 -250 0 0

Resultaat 4.494 4.094 3.636 3.603 3.571 3.613

06 MOBILITEIT  (Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting en meerjarenraming 

E. Overige ontwikellingen 



 

Begroting 2014 gemeente Dinkelland – pagina 38 

Met de provincie staan wij op het standpunt dat de keuze voor de rondweg Weerselo  een juiste is. 

Gezamenlijk monitoren wij de ontwikkelingen die de aanleg van de rondweg mogelijk gaan maken.   

 

Om de rondweg aan te kunnen leggen is ontwikkelruimte nodig in de vorm van stikstofdepositie. Die 

ontwikkelruimte moet worden geborgd in de Programmatische Aanpak Stikstof. Daarvoor moeten 

herstelstrategieën worden opgesteld, gericht op de in stand houding van die biotopen. Verder zullen 

provincie en rijk de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn beschikbaar stellen. Eveneens moet 

de Natuurbeschermingswet worden gewijzigd om het juridisch fundament te kunnen bieden voor de 

PAS.  

 

Met de in werking treding van de gewijzigde Natuurbeschermingswet worden de belemmeringen 

betreffende de stikstofdepositie weggenomen. Dit biedt de ruimte om de voorbereidingen weer 

voortvarend op te pakken; waar mogelijk zullen wij daarop voorsorteren. Die voorbereidingen houden 

ondermeer in dat het plan wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving, onderzoeken worden 

geactualiseerd en de beschikbare middelen worden getoetst. Wij gaan ervan uit dat in 2014 de 

voorbereidingen zover zijn gevorderd dat een bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd. 

 

E2. Verkeer en Verkeersveiligheid 

 

Wat willen we bereiken? 

Verkeersveiligheid 

In de gemeente Dinkelland zijn de volgende doelen ten aanzien van verkeersveiligheid aangegeven in 

respectievelijk het GVVP (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) of het GVP (gemeentelijk 

verkeersveiligheidsplan): 

 Het wegennet moet Duurzaam Veilig zijn ingericht, waarbij de richtlijnen voor een duurzaam 

veilige inrichting van het wegennet het uitgangspunt zijn. 

 Het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers (waarbij de focus ligt op dodelijke 

verkeersslachtoffers en ziekenhuisgewonden), waarbij aangesloten wordt bij de doelstellingen 

die daarover in regionaal verband (Regio Twente) worden afgesproken. 

 Het versterken van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het vergroten van de 

leefbaarheid en het waarborgen van de bereikbaarheid. 

In 2014 worden de verkeersveiligheidsparagrafen uit GVVP en GVP gezamenlijk geactualiseerd en, 

waar mogelijk of nodig, wordt gezamenlijk verkeersveiligheidsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. 

 

Leefbaarheid en bereikbaarheid 

Kernen willen goed bereikbaar zijn en blijven en inwoners zijn gebaat bij een leefbare omgeving. Het 

zijn beide thema’s die in objectieve zin niet eenvoudig ’te vangen’ zijn, maar wel een belangrijke rol 

spelen bij de ontwikkeling van ruimtelijke voorzieningen.  

 

Programma Hoogfrequent Spoor – Goederenvervoer Oost-Nederland 

Op nationaal niveau zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling van het goederenvervoer per spoor. 

Afhankelijk van vervoersontwikkelingen en tracékeuzes kunnen er meer goederentreinen gaan rijden 

via de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal, waarvan een gedeelte van het tracé binnen het grondgebied van 

gemeente Dinkelland ligt. In overleg met regionale partners en ‘spoorgemeenten’ worden effecten van 

het goederenvervoer per spoor beoordeeld en waar nodig een reactie op planvorming en procedures 

teruggelegd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Verkeersveiligheid  

Wegen worden ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig verkeer, waarbij de richtlijnen van 

CROW als uitgangspunt worden genomen. Waar nodig worden er wijzigingen op bestaande wegen 
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doorgevoerd, bij voorkeur tezamen met onderhoudsmaatregelen. Nieuwe bestemmingsplannen en de 

wegen daarbinnen worden aan dezelfde uitgangspunten getoetst. 

 
Het GVVP van Dinkelland heeft een looptijd van 2010 tot 2020. Inmiddels is ook het Regionaal 

Mobiliteitsplan van Regio Twente vastgesteld. Periodiek dienen verkeersveiligheidsplannen te worden 

geactualiseerd wat betreft de veiligheidsparagraaf. Onderzoek is nodig naar de verkeersongevallen 

die in een voorafgaande periode zijn voorgevallen en de aard en aanleiding daarvan. Afhankelijk van 

de nieuwe regionale verkeersveiligheidsdoelstellingen, worden de eigen doelstellingen bijgesteld. Op 

grond van de actualisatie van GVVP en GVP worden nieuwe inspanningen geformuleerd die de 

daarop volgende jaren verricht moeten worden. Partners als politie District Twente, Veilig Verkeer 

Nederland en Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid worden in dit proces betrokken. Het 

proces om de verkeersveiligheidsparagrafen van GVVP en GVP te actualiseren wordt gestart in 2014. 

Waar nodig of mogelijk worden tegelijk ook andere aspecten geactualiseerd. 

 

De aanleg van nieuwe rand- of rondwegen kan een oplossing bieden voor verkeersveiligheids- of 

leefbaarheidsknelpunten. Voor aantal knelpunten wordt wat dat betreft naar oplossingen gezocht of 

wachten uitgewerkte plannen op uitvoering, zoals de rondweg Weerselo.  

 

Gemeente Dinkelland voert elk jaar vele maatregelen en acties uit op het gebied van educatie en 

gedragsbeïnvloeding voor alle leeftijdgroepen en deelnemers in het verkeer. Sommige acties in het 

programma richten zich vooral op scholieren (verkeerseducatie; verkeersexamens), maar andere 

dienen ter bevordering van een verkeersveilige deelname aan het verkeer door ouderen (zoals de 

scootmobielcursus en de Broemcursus). Permanente verkeerseducatie is het doel. 

 

Leefbaarheid en bereikbaarheid 

De wegen in de gemeente Dinkelland zijn gecategoriseerd, dat wil zeggen dat aan elke weg een 

verkeersfunctie of verblijfsfunctie is toegekend. Door het Duurzaam Veilig inrichten van de wegen, 

waarbij de richtlijnen van het CROW voor de inrichting van wegen als uitgangspunt worden genomen, 

wordt tevens de bereikbaarheid zo goed mogelijk geborgd. Bij de ontwikkeling of aanpassing van 

infrastructuur wordt met de richtlijnen voor Duurzaam Veilig verkeer rekening gehouden. 

 

Programma Hoogfrequent Spoor – Goederenvervoer Oost-Nederland 

Naar verwachting vindt eind 2013 besluitvorming door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu plaats 

over het MER eerste fase, dat medio 2013 ter inzage heeft gelegen voor reacties. Afhankelijk van de 

besluitvorming wordt een MER tweede fase in procedure gebracht, handelend over de effecten van 

het goederenvervoer over het gehele tracé, vanaf de Betuweroute tot de Duitse grens. In overleg met 

regionale partners en ‘spoorgemeenten’ worden effecten van het goederenvervoer per spoor 

beoordeeld en waar nodig als reactie op planvorming en procedures terug gelegd bij het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. De advisering over het MER tweede fase zal door afdeling Wabo van 

Noaberkracht worden uitgevoerd. 

 

Wat gaat het kosten? 

Verkeersveiligheid  

Voor de uitvoering van het programma Educatie en gedragsbeïnvloeding wordt jaarlijks een budget 

van ongeveer € 2 per inwoner gereserveerd. Daarvan wordt ongeveer 75% gesubsidieerd door Regio 

Twente. 

Voor de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen kunnen Dinkelland en Tubbergen gebruik 

maken van de mogelijkheid om een bijdrage van Regio Twente te vragen in het kader van het 

Programma Verkeersveiligheid. Dit programma vloeit voort uit het Regionaal Mobiliteitsplan.  
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E3. 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 

onderzoekswerkzaamheden.  

 

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. 
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4.7. 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programmaveld zijn verbonden. 

 

 
 

 

Baten -665 -415 -542 -489 -486 -983

Lasten 6.173 3.132 3.961 3.989 3.963 4.022

Saldo van baten en lasten 5.508 2.717 3.420 3.500 3.477 3.039

Mutatie reserve beschikking -1.805 -500

Mutatie reserve toevoeging 500 1.235 0 0 0 500

Reservemutatie -1.305 735 0 0 0 500

Resultaat 4.203 3.452 3.420 3.500 3.477 3.539

07 BURGER EN BESTUUR  (Bedragen x € 1.000)

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting en meerjarenraming 
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1) Positief oordeel provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) 

2) Dienstverlening 

 

A1. Positief oordeel provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) 

 

Wat willen we bereiken? 

In het collegeprogramma 2010-2014 hebben wij als doel opgenomen dat de Provincie onze gemeente 

positief beoordeelt in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vanaf 2014. Deze doelstelling is 

in 2013 reeds bereikt, maar ook voor 2014 willen wij wederom een positief oordeel van de Provincie 

verkrijgen. De Provincie beoordeelt ons in het kader van het IBT op de volgende toezicht domeinen: 

 

 Financiën 

 Wro 

 Wabo 

 Archief 

 Huisvesting statushouders 

 Ruimtelijke ordening 

 

Wat doen we hiervoor? 

Wij hebben begin 2013 de rol van IBT-coördinator neergelegd binnen de afdeling Kwaliteit, Audit en 

Control. Ook hebben wij opdracht gegeven om een ‘platform IBT’ op te richten bestaande uit de IBT-

coördinator en de contactpersonen per toezichtdomein. De rol van de IBT-coördinator is als volgt: 

 Fungeert als ambtelijk contactpersoon richting de Provincie Overijssel 

 Bewaakt acties per toezichtdomein om te komen tot een score van “groen” 

 Rapporteert periodiek over wijzigingen, voortgang en scores (totaal of per toezichtdomein) aan 

directie en bestuur (via P&C-cyclus) 

 

Wat mag het kosten? 

Er worden geen externe kosten gemaakt. De inzet blijft beperkt tot ambtelijke uren. 

 

A2. Dienstverlening 

 

Wat willen we bereiken? 

Op het gebied van Dienstverlening spelen er vanuit de raad diverse ambities:  

-transparant en betrouwbaar werken 

-digitale dienstverlening  

-de gemeente als poort naar de gehele overheid 

-statusinformatie van 50 producten beschikbaar. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Voor de realisatie van deze ambities is in het verleden het dienstverleningsconcept ‘Aangenaam, 

Dinkelland’ geïmplementeerd. Dit concept heeft ertoe geleid dat we deze ambities op onderdelen 

gerealiseerd hebben, maar dat op andere onderdelen nog een doorontwikkeling moet plaatsvinden. 

Inmiddels heeft ook de samenwerking met Tubbergen definitief zijn beslag gekregen in de nieuwe 

organisatievorm Noaberkracht.  

De beide organisaties hebben in het verleden op eigen wijze invulling gegeven aan de route naar de 

gezamenlijke stip aan de horizon; ‘de gemeente als poort naar de gehele overheid’. Die beide routes 

A. Collegeproramma 



 

Begroting 2014 gemeente Dinkelland – pagina 43 

zijn inmiddels samengevoegd tot een gezamenlijke marsroute die invulling geeft aan de bovenstaande 

ambities. 

 

Op het gebied van transparant en betrouwbaar werken is in 2013 in Dinkelland een grote stap gezet 

met de invoering van het digitaal zaakgericht werken. Elke (aan)vraag of melding aan de gemeente 

wordt als zaak geregistreerd 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 Klantcontactcenter dat hiermee meer en meer 

invulling kan geven aan het concept ‘Overheid heeft Antwoord’. 

 

Op het gebied van digitale dienstverlening heeft de invoering van het digitaal zaakgericht werken 

geleid tot een andere prioriteitstelling. De focus is gelegd op het op orde krijgen en afstemmen van de 

processen met Tubbergen en op het digitaliseren hiervan. De slag naar het internet zal de komende 

jaren verder uitgebouwd moeten worden. Hierbij zien we een tendens waarbij steeds meer E-

dienstverlening op landelijke schaal uitgerold wordt, zoals bijvoorbeeld het Omgevingsloket online, 

maar ook de Modernisering GBA. Het is zaak om hierop zo goed mogelijk aan te sluiten met de 

nieuwe organisatie. Voorwaarde hiervoor is het op één lijn krijgen van het applicatielandschap. 

Hoewel hier al grote stappen in gezet zijn, zullen ook in 2014 en 2015 een aantal belangrijke 

informatiesystemen worden geharmoniseerd. Met name de applicaties op het gebied van Burgerzaken 

en Belastingen zullen middels diverse aanbestedingen de komende jaren geharmoniseerd worden. 

Deze aanbestedingen zijn niet alleen complex vanwege de onderlinge samenhang tussen de diverse 

applicaties, maar ook vanwege de landelijke ontwikkelingen die spelen op het gebied van de 

Modernisering GBA en de aansluiting op de Landelijke voorziening WOZ. 

Het online bekijken van statusinformatie over 50 producten is onderdeel van het bovengenoemde 

digitaliseringstraject. Met de landelijke ontwikkeling van het omgevingsloket online wordt de status van 

de +/- 25 producten die onder de WABO vallen al beschikbaar gesteld. De modernisering van de GBA 

betekent o.a. het digitaliseren van burgerzakenproducten, zoals huwelijken, verklaringen omtrent 

gedrag e.d. De meest gevraagde producten worden via deze landelijke ontwikkeling al online 

beschikbaar. Wij kiezen ervoor om aan te sluiten bij deze landelijke ontwikkelingen om kosten te 

besparen en hiermee voldoen we tevens aan de landelijke standaarden. 

 

 

 

 

1) Mogelijke btw-druk op ambtelijke loonkosten 

2) Regionale samenwerking 

 

C1. Mogelijke btw-druk op ambtelijke loonkosten  

Alle gemeenschappelijke regelingen(GR’s) krijgen momenteel de btw over de loonkosten die zij in 

rekening brengen bij de deelnemende gemeenten voor 100% terug via het btw-compensatiefonds. Zo 

ook de GR Noaberkracht. Bij de oprichting van Noaberkracht heeft de Belastingdienst hier schriftelijk 

mee ingestemd. In het raadsplan 2014 hebben wij gemeld dat over de afspraak landelijk discussie is 

ontstaan. De Belastingdienst heeft de gemaakte afspraak eenzijdig opgezegd met als ingangsdatum 1 

januari 2014. De beide gemeenten hebben bij de Belastingdienst bezwaar aangetekend tegen dit 

besluit en ook tegen de opzegtermijn. 

 

De VNG heeft begin 2013 ook actie ondernomen en heeft over deze kwestie een brief gestuurd aan 

de Staatssecretaris van Financiën. Op 12 juli 2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën schriftelijk 

op deze brief gereageerd. Hij geeft aan begrip te hebben voor het standpunt van de VNG dat de btw-

heffing een kostenfactor vormt bij het samenwerken van een aantal gemeenten. Binnen de grenzen 

van de vigerende wet- en regelgeving en budgettaire kaders, ziet hij hiervoor echter geen oplossing in 

de btw of het btw-compensatiefonds. 

C. Autonome ontwikkelingen 
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Lopende het bezwaar zijn mogelijke financiële consequenties vooralsnog niet opgenomen in de 

meerjarenraming. Voor Dinkelland zou het financieel risico € 200.000 kunnen zijn. 

 
C2. Regionale samenwerking 

De rol en positie van Regio Twente is in de afgelopen periode sterk veranderd en verandert in de 

komende periode naar verwachting verder. Enerzijds vanwege de beëindiging van het verplichte 

samenwerkingskarakter, doch anderzijds vanwege het veranderen van het takenpakket van Regio 

Twente, zoals bijvoorbeeld door de instelling van de Veiligheidsregio. 

 

Nu de verplichte samenwerking in Twente in het kader van de Wgr+ naar verwachting per 1 januari 

2015 eindigt, is daarmee een natuurlijk moment ontstaan om een fundamentele heroriëntatie op de 

Twentse gemeentelijke samenwerking te laten plaatsvinden.  

 

In het kader van de heroriëntatie op de Twentse samenwerking heeft het dagelijks bestuur van Regio 

Twente de colleges van alle Twentse gemeenten bezocht voor reflectie. Door het college is daarbij 

aangegeven dat het niet vanzelfsprekend is dat Regio Twente een rol speelt bij de uitvoering van 

taken op (boven)lokaal of regionaal niveau. Dit standpunt zal ook in het verdere verloop van de 

heroriëntatie worden ingebracht. 

 

Ten aanzien van de gemeentelijke samenwerking binnen Twente op het gebied van bedrijfsvoering 

wordt inmiddels fors ingezet op het Shared Services Netwerk Twente (SSNT). Tubbergen en 

Dinkelland hebben hun volledige bedrijfsvoering echter met ingang van 1 januari 2013 ondergebracht 

in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Om die reden hebben zowel Tubbergen en Dinkelland en 

nadien ook Noaberkracht telkens hun bijzondere positie gemarkeerd ten opzichte van het SSNT. Bij 

de ondertekening van het Communiqué van Zenderen heeft Noaberkracht, mede namens Tubbergen 

een addendum ingebracht, om de positie van Noaberkracht ten opzichte van het SSNT te expliciteren. 

De kern van dit addendum is dat Noaberkracht de ontwikkeling van het SSNT met belangstelling blijft 

volgen en afzonderlijke initiatieven vanuit het SSNT telkens met een positieve grondhouding zal 

beoordelen op hun meerwaarde voor Noaberkracht. 

 

 



 

Begroting 2014 gemeente Dinkelland – pagina 45 

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV) tenminste: 

1) lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; 

2) algemene uitkering; 

3) dividenden; 

4) saldo van de financieringsfunctie; 

5) overige dekkingsmiddelen. 

 

De algemene dekkingsmiddelen mogen en zijn niet als baten in de diverse programmavelden 

opgenomen doch uitsluitend in dit overzicht. Specifieke dekkingsmiddelen zoals leges,  

afvalstoffenheffing, rioolheffing en reinigingsrechten zijn wel in de betreffende programmavelden 

verantwoord. 

 

Het bedrag voor onvoorzien dient te worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per 

programma. Tot nu toe is steeds één budget voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is 

geen reden om daar nu van af te wijken. Uit praktische overwegingen brengen wij het budget voor 

onvoorziene uitgaven in mindering op de algemene dekkingsmiddelen. 

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien: 

 

 
 

In het overzicht baten en lasten programmabegroting 2014, in het volgende hoofdstuk, zijn de 

algemene dekkingsmiddelen nader onderverdeeld. 

  

Baten -30.385 -29.666 -30.346 -29.302 -29.853 -30.146

Lasten -796 655 891 964 1.357 1.707

Saldo van baten en lasten -31.181 -29.011 -29.456 -28.339 -28.496 -28.440

Mutatie reserve beschikking -3.048 -3.216 -4.323 -1.135 -804 -1.694

Mutatie reserve toevoeging 2.764 943 4.713 1.035 946 1.587

Reservemutatie -284 -2.272 390 -100 142 -107

Resultaat -31.465 -31.283 -29.066 -28.439 -28.354 -28.547

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Realisatie
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

99 ALGEMENE DEKKING  (Bedragen x € 1.000)
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6. Overzicht baten en lasten begroting 2014 

 
  

(Bedragen x € 1.000)

1. WONEN 8.161 10.084 -1.923 9.177 11.772 -2.595 9.641 13.071 -3.430

2. VEILIGHEID 46 2.409 -2.363 3.021 5.392 -2.371 141 2.471 -2.330

3. ECONOMIE EN TOERISME 7.203 7.621 -417 4.981 6.533 -1.552 5.031 5.973 -943

4. ONTWIKKELING EN ZORG 5.040 20.035 -14.996 4.135 21.140 -17.005 4.415 18.169 -13.754

5. LEEFOMGEVING 5.491 9.636 -4.144 5.604 9.626 -4.022 5.377 8.899 -3.522

6. MOBILITEIT 150 5.847 -5.697 191 4.145 -3.954 145 3.780 -3.636

7. BURGER EN BESTUUR 665 6.173 -5.508 415 3.132 -2.717 542 3.961 -3.420

A. OMSCHRIJVING PROGRAMMA 26.756 61.804 -35.048 27.524 61.740 -34.216 25.290 56.325 -31.035

1. LOKALE HEFFINGEN 6.048 26 6.022 6.268 6.268 6.442 6.442

2. ALGEMENE UITKERINGEN 21.001 21.001 20.007 20.007 20.120 11 20.109

3. DIVIDEND 19 19 72 72 200 200

4. SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE 2.355 192 2.163 2.163 201 1.962 2.424 433 1.991

5. OVERIGE ALG. DEKKINGSMIDDELEN 962 709 252 1.254 448 806 1.161 406 754

B. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 30.385 927 29.457 29.764 649 29.115 30.346 851 29.496

6. ONVOORZIEN 0 0 21 -21 40 -40

B. ONVOORZIEN 0 0 21 -21 40 -40

Saldo van baten en lasten 57.141 62.731 -5.590 57.289 62.411 -5.122 55.637 57.216 -1.579

1.  WONEN 1.303 1.684 -382 1.308 1.781 -474 25 0 25

2.  VEILIGHEID 76 76 163 163 83 83

3.  ECONOMIE EN TOERISME 1.879 278 1.601 140 878 -738 30 240 -210

4.  ONTWIKKELING EN ZORG 2.010 1.211 799 4.722 1.282 3.440 1.679 1.309 370

5.  LEEFOMGEVING 989 283 706 1.404 70 1.334 1.725 -8 1.734

6.  MOBILITEIT 1.617 415 1.202 110 250 -140 0 0

7.  BURGER EN BESTUUR 1.805 500 1.305 500 1.235 -735 0 0

9. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 3.048 2.764 284 3.216 943 2.272 4.323 4.713 -390

C. MUTATIES RESERVES 12.726 7.135 5.590 11.562 6.440 5.122 7.865 6.253 1.612

Reservemutaties 12.726 7.135 5.590 11.562 6.440 5.122 7.865 6.253 1.612

Resultaat 69.867 69.867 0 68.851 68.851 0 63.502 63.469 34

C. MUTATIES RESERVES

 Realisatie
2012

baten

Realisatie
2012

lasten

Realisatie
2012

saldo

Begroting
2013

baten

Begroting
2013

lasten

Begroting
2013

saldo

Begroting
2014

baten

Begroting
2014

lasten

Begroting
2014

saldo

B. ONVOORZIEN

 Realisatie
2012

baten

Realisatie
2012

lasten

Realisatie
2012

saldo

Begroting
2013

baten

Begroting
2013

lasten

Begroting
2013

saldo

Begroting
2014

baten

Begroting
2014

lasten

Begroting
2014

saldo

B. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

 Realisatie
2012

baten

Realisatie
2012

lasten

Realisatie
2012

saldo

Begroting
2013

baten

Begroting
2013

lasten

Begroting
2013

saldo

Begroting
2014

baten

Begroting
2014

lasten

Begroting
2014

saldo

A. OMSCHRIJVING PROGRAMMA

 Realisatie
2012

baten

Realisatie
2012

lasten

Realisatie
2012

saldo

Begroting
2013

baten

Begroting
2013

lasten

Begroting
2013

saldo

Begroting
2014

baten

Begroting
2014

lasten

Begroting
2014

saldo
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7. Paragrafen 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen voor. De zeven 

voorgeschreven paragrafen zijn: 

1) lokale heffingen; 

2) weerstandsvermogen; 

3) onderhoud kapitaalgoederen; 

4) financiering; 

5) bedrijfsvoering; 

6) verbonden partijen; 

7) grondbeleid. 

Daarnaast kent deze begroting de paragrafen: 

8) demografische ontwikkelingen. 

 

De paragrafen handelen over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. De paragrafen 

geven een doorsnede van de programmavelden. 

 

In de Financiële verordening zijn afspraken gemaakt over het opstellen (bijstellen) van diverse nota’s 

welke een relatie hebben met de voorgeschreven paragrafen. Met uitzondering van de paragraaf 

Verbonden partijen zijn alle voorgeschreven paragrafen gekoppeld aan een nota. 

 

De paragrafen gaan in op de kaders voor het beheer die belangrijk zijn voor de uitvoering van ons 

beleid. 

 

De paragraaf “demografische ontwikkelingen” is voor onze gemeente niet verplicht. Met ingang van de 

begroting 2012 hebben we deze wel opgenomen. Het is nu het tweede jaar waarin we samen met de 

gemeente Tubbergen anticiperen op de toekomst. 

 

Met ingang van deze begroting hebben we, in het kader van de uitvoering Gebiedsvisie Noordoost 

Twente, een nieuwe paragraaf toegevoegd.  
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7.1. Lokale heffingen 

Inleiding 

Op grond van artikel 9, tweede lid van het Besluit begroting en verantwoording bevat de begroting en 

de jaarrekening ten minste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf moet volgens 

artikel 10 ten minste de volgende vijf sub-paragrafen bevatten: 

1) de geraamde inkomsten; 

2) het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 

3) een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; 

4) een aanduiding van de lokale lastendruk; 

5) een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

 

Algemeen 

De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de 

raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe 

bestemde verordening. Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt 

limitatief welke belastingen door een gemeente mogen worden geheven. Daarnaast kan bij wet aan 

de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen, een voorbeeld 

hiervan vormt de afvalstoffenheffing welke zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet Milieubeheer. 

 

Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Dinkelland geheven ? 

 

De gemeentelijke heffingen bestaan uit “belastingen” en “rechten”.  

 

Belastingen 

Een “belasting” is een gedwongen betaling aan de overheid als zodanig, waar geen rechtstreekse 

individuele tegenprestatie van de overheid tegenover staat en die krachtens algemene regels wordt 

geheven. De opbrengsten van de meeste belastingen gaan in principe rechtstreeks naar de algemene 

middelen van gemeente.  

 

De gemeente Dinkelland heft de volgende belastingen: 

 onroerende-zaakbelastingen (OZB) (artikel 220 t/m artikel 220i Gemeentewet); 

 afvalstoffenheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer); 

 rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet); 

 hondenbelasting (artikel 226Gemeentewet); 

 toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet); 

 forensenbelasting (artikel 223 Gemeentewet); 

 precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet); 

 bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones). 

 

De gemeente Dinkelland heft de volgende belastingen niet:  

 roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen (artikel 221 Gemeentewet); 

 reclamebelasting (artikel 227 Gemeentewet); 

 Parkeerbelasting (artikel 225, 234 en 235 Gemeentewet); 

 Watertoeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet); 

 Baatbelasting (artikel 222 Gemeentewet). 

 

Rechten (retributies) 

“Rechten” zijn in tegenstelling tot belastingen betalingen aan de overheid waar wel een individuele 

tegenprestatie van de overheid tegenover staat. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld  
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reinigingsrechten en gemeentelijke leges. Zowel gemeentelijke belastingen als ook gemeentelijke 

rechten worden geheven op basis van gemeentelijke belastingverordeningen. 

 

De gemeente Dinkelland heft de volgende rechten:  

 Reinigingsrechten (artikel 229 Gemeentewet); 

 leges (artikel 229 Gemeentewet); 

 marktgelden (artikel 229 Gemeentewet). 

 

Wettelijke ontwikkelingen 

Op 1 januari 2013 heeft het Kadaster de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) in productie 

genomen. De LV WOZ is het centrale systeem waarin de gegevens uit de door de gemeenten 

gehouden basisregistratie WOZ worden opgenomen. De LV WOZ neemt de verstrekking van deze 

gegevens aan geautoriseerde afnemers van de gemeente over. Begin dit jaar kwam het eerste deel 

van de voorziening beschikbaar. De ambitie is om in 2013 zoveel mogelijk gemeenten aan te sluiten 

en dus gebruik te laten maken van de LV WOZ. Aanvankelijk was het de bedoeling dat alle 

gemeenten vóór 1 januari 2014 zich zouden aansluiten. Inmiddels is gebleken dat dit niet haalbaar is. 

De gemeente Dinkelland is ingedeeld in de groep die in het najaar van 2013 moet aansluiten. Echter 

de huidige belastingprogrammatuur van onze gemeente is niet geschikt om een koppeling te maken 

met de LV WOZ. De noodzaak bestaat derhalve te komen tot aanschaf van nieuwe programmatuur  

die deze koppeling wel mogelijk maakt. Momenteel is een voorstel in voorbereiding om die aansluiting 

samen met de gemeente Tubbergen te realiseren. E.e.a. zal wel consequenties hebben voor de 

aansluitdatum op de LV WOZ. 

 

Nadat alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ wordt het voor alle burgers mogelijk om de 

WOZ-waarde van andere dan hun eigen woningen op te vragen. De Waarderingskamer en de VNG 

zijn voorstander van de openbaarheid van de WOZ-waarden. De openbaarheid zal de transparantie 

en acceptatie van de waardering vergroten doordat de burger beter en eenvoudiger dan nu de 

waardeverhouding tussen de eigen woning en die van anderen kan controleren. In eerste instantie zal 

het openbaar stellen van de WOZ-waarden wellicht kunnen leiden tot meer vragen en bezwaren, doch 

op termijn wordt verwacht dat het aantal bezwaren zal gaan afnemen. 

 

Macronorm OZB 

Het kabinet heeft bepaald, dat de opbrengststijging voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) 

landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging 

voor een bepaald jaar aangeeft. Dit betekent, dat de totale opbrengst van alle gemeenten samen niet 

meer dan een jaarlijks vast te stellen percentage hoger mag zijn dan in het voorgaande jaar. De door 

de minister van Financiën vastgestelde macronorm voor het jaar 2013 bedroeg 2,76%. De macronorm 

voor 2014 is nog niet bekend. Het is nog maar de vraag of de huidige systematiek om de 

opbrengstijgingen te beperken blijft bestaan. Omdat alle gemeenten tezamen de macronorm in 2012 

en 2013 hebben overschreden, heeft de VNG met de minister van Binnenlandse Zaken afgesproken 

om voor 2014 op zoek te gaan naar een nieuwe indicator voor het vervangen van de huidige 

macronorm voor de OZB.  

 

De WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Door deze jaarlijkse 

hertaxatie sluit de WOZ-waarde van een onroerende zaak beter aan op de marktwaarde. Voor het 

belastingjaar 2014 moeten de gemeenten de waarde van alle onroerende zaken vaststellen naar de 

waardepeildatum 1-1-2013. Deze nieuwe waarde geldt voor het belastingjaar 2014 als 

heffingsgrondslag voor de onroerende zaakbelastingen, voor de BIZ, voor de waterschapslasten, 

alsmede als basis voor het woningforfait van de inkomstenbelasting.  

Daarnaast worden WOZ-waarden, maar ook de gegevens die daaraan ten grondslag liggen, meer en 

meer breder ingezet. Hierbij moet gedacht worden aan de bepaling van de erfbelasting (successie), 
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planschade, de bepaling van de hoogte van de opstalverzekering en voor de verstrekking van 

(tweede) hypotheken.  

 

Uit onderstaande grafiek blijkt, dat de huizenmarkt in het tijdvak tussen de vorige peildatum 1-1-2012 

en de nieuwe peildatum 1-1-2013 landelijk sterker is gedaald dan in de voorgaande tijdvakken.  

 

 
  Bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van Kadaster en CBS 

 

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

 

Ten aanzien van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en rechten in de begroting 2014 van 

de gemeente Dinkelland zijn de richtlijnen voor de programma- en productenbegroting 2014 als 

uitgangspunt genomen. Daarbij is o.a. aangegeven: 

1) de onroerende-zaakbelastingen jaarlijks dusdanig te indexeren dat jaarlijks een gewenste 

meeropbrengst van 2% ontstaat.  

2) de afvalstoffenheffing jaarlijks te indexeren met 2%.  

3) de rioolheffingen conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor 2014 met 2% te verhogen en 

daarnaast jaarlijks te indexeren met 2%. 

4) de reinigingsrechten jaarlijks te indexeren met 2%. 

5) het beleid “de vervuiler betaalt” voort te zetten, hetgeen tot uitdrukking komt in een 100% 

kostendekkendheid van de tarieven van de rioolheffing en de reinigingsheffingen 

(afvalstoffenheffing/reinigingsrecht). Voor beide taken geldt dat incidentele over- en onderdekking 

wordt verrekend met een ingestelde (tariefegalisatie)reserve om sterke fluctuaties te dempen. 

6) de hondenbelasting jaarlijks te indexeren met 2%. 

7) de toeristenbelasting niet te indexeren. 

8) de forensenbelasting jaarlijks te indexeren met 2%. 

9) De leges, huren en tarieven zwembad/sporthal Dorper Esch en sportzalen jaarlijks te indexeren 

met 2%. 
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Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen 

 

Onroerende zaakbelastingen 

Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” worden van binnen de gemeente gelegen onroerende 

zaken twee directe belastingen geheven: 

 een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende 

zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht 

of persoonlijk recht gebruikt. 

 een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens 

eigendom, bezit of beperkt recht. 

 

Voor de belastingheffing is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend.  

 

De herwaarderingswerkzaamheden voor het belastingjaar 2014  zullen op zijn vroegst in november 

van dit jaar worden afgerond. Het is daarom niet mogelijk om nu al de nieuwe OZB-tarieven voor het 

belastingjaar 2014 te berekenen. In december zullen de nieuwe tarieven, die moeten resulteren in een 

meeropbrengst van 2% ten opzichte van 2013,  ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. De 

aanslagen voor het belastingjaar 2014 zullen vervolgens met dagtekening 28-02-2014 worden 

verstuurd. 

 

Afvalstoffenheffing 

Deze belasting wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan 

de gemeente een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. Er wordt een 

tariefdifferentiatie naar eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens toegepast, waarbij 

het tarief van een eenpersoonshuishouden € 60 lager is dan van een meerpersoonshuishouding. Het 

uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met 

een tariefegalisatiereserve. 

 

Tarieven afvalstoffenheffing 2013 * 2014 

Éénpersoonshuishouden € 171,00  € 175,60  

Meerpersoonshuishouden € 231,00  € 235,60  

* In de tarieven van de afvalstoffenheffing 2013 is geen rekening gehouden met de eenmalige lastenverlichting van € 50. 

 

Reinigingsrechten 

Deze rechten worden geheven voor zowel het genot van door het gemeentebestuur verstrekte 

diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of 

inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.  

Reinigingsrechten zijn, in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing, van toepassing op kleine bedrijven 

met bedrijfsafval die qua omvang en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval. Het tarief 

wordt vermeerderd met omzetbelasting. 

 

Tarief reinigingsrechten 2013 2014 

Tarief exclusief 21% btw € 231,00  € 235,60  
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Rioolheffingen 

Belastingplichtig voor de rioolheffing is de gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of 

indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.  

 

Ten aanzien van de exploitatielasten van gemeentelijke rioleringsvoorzieningen wordt uitgegaan van 

100% kostendekking. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met een egalisatiereserve 

om sterke tarieffluctuaties op te vangen. 

 

In het GRP 2009-2011 (verlengd 2012) is op basis van het toenmalig opgestelde kostendekkingsplan 

een verhoging van het tarief vastgesteld met jaarlijks 6% t/m 2017. 

Uitgangspunt hierbij waren de forse investeringen voor verbeterings- en vervangings-investeringen. 

Na uitvoering van de verbeteringsmaatregelen t/m 2011 blijkt dat de investeringen lager zijn 

uitgevallen dan geraamd.  

 

Onlangs is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Dit plan is 

gebaseerd op rioolinspecties die zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Op basis van dit nieuwe plan moet 

het tarief van de rioolheffingen voor het belastingjaar 2014 met 4% (inclusief 2% inflatiecorrectie) 

verhoogd worden en vanaf 2015 met 6% (inclusief 2% inflatiecorrectie). 

 

Tarief rioolheffing 2013 2014 

Rioolheffing (basistarief tot 300m3) € 224,40  € 233,40  

 

Hondenbelasting 

Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente. Jaarlijks 

vinden er meerdere controles op de aangifteplicht plaats. Hondenbezitters, die hun hond(en)niet tijdig 

hebben aangemeld ontvangen een boete van € 100. Voor het jaar 2014 is, conform de 

uitgangspunten van de programma- en productenbegroting 2014, uitgegaan van een trendmatige 

indexering van 2%. Er zijn in de gemeente Dinkelland ongeveer 2.463  geregistreerde honden 

alsmede 7 kennels. 

 

Tarieven hondenbelasting 2013 2014 

eerste hond € 54,80  € 55,90  

tweede hond € 109,60  € 111,80  

elke volgende hond € 139,00  € 141,80  

kenneltarief € 303,40  € 309,50  

 

Toeristenbelasting 

Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de 

gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet in de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen.  

 

Jaarlijks vindt er een controle op de aangiftes toeristenbelasting plaats. Insteek hierbij is niet alleen de 

aangiftes op juistheid en volledigheid te controleren, maar ook om de exploitanten, daar waar nodig, te 

adviseren bij een doelmatiger opzet van de administratie zodat het invullen van de aangifte 

toeristenbelasting eenvoudiger en sneller kan geschieden. 

 

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 (verwerkt in 

najaarsbericht 2013); 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 
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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).  

 

Tarieven Toeristenbelasting (prijs per persoon per nacht) 2013 2014 

Hotel, pension, appartement, boerderijkamer € 1,60  € 1,60  

recreatiewoningen, niet beroepsmatig verhuurde ruimten   € 1,00  € 1,00  

Kampeermiddelen: mobile kampeeronderkomens, stacaravans € 0,60  € 0,60  

Groepsaccommodaties (kampeerboerderij) € 0,60  € 0,60  

 

Forensenbelasting 

Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te 

hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde 

woning beschikbaar te houden. Voor het jaar 2014 is, conform de uitgangspunten van de programma- 

en productenbegroting 2014, uitgegaan van een trendmatige indexering van 2%.  

 

Tarief forensenbelasting 2013 2014 

Forensenbelasting: vast bedrag per gemeubileerde woning € 275,00  € 280,00  

 

Precariobelasting 

Deze directe belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de 

openbare dienst bestemde gemeentegrond. De raad heeft besloten om de precariobelasting te 

beperken tot de horecaterassen. De precariotarieven zijn sinds 2007 niet aangepast en luiden als 

volgt: 

 

Precariobelasting 2013 2014 

Vaste terrassen     

- Binnenstad Ootmarsum € 12,00  € 12,00  

- Overige delen van de gemeente € 9,50  € 9,50  

      

Tijdelijke terrassen     

- Binnenstad Ootmarsum € 4,00  € 4,00  
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Bedrijfs Investeringzones (BIZ) 

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die 

zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, 

ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone.  

 

De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-

zone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De BIZ-bijdrage wordt 

geheven van degenen die op 1 januari van het betreffende kalenderjaar in de BI-zone gelegen 

onroerende zaken gebruiken.  

Indien een onroerende zaak op 1 januari van het betreffende kalenderjaar niet in gebruik is, wordt de 

BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar van die zaak. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die van 

die zaak het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft.  

 

De raad heeft op 20 december 2011 de Verordening BI-zone Denekamp 2012 en de Verordening BI-

zone Ootmarsum 2012 vastgesteld. Voor 2014 wordt een opbrengst verwacht van in totaal € 123.000. 

De BIZ-opbrengsten worden één op één overgeheveld naar de Stichting Ondernemersfonds 

Dinkelland. 

 

Leges 

Leges worden geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte 

diensten, genoemd in de verordening en in de daarbij behorende tarieventabel. 

De legestarieven worden in 2014 met 2% geïndexeerd en afgerond op in de praktijk hanteerbare 

tarieven. 

 

Bij de leges geldt de wettelijke norm dat de tarieven in de legesverordening niet zodanig mogen 

worden vastgesteld dat de baten de lasten overtreffen, waardoor er dus feitelijk winst op deze 

producten wordt gemaakt. Uit jurisprudentie mag geconcludeerd worden dat het niet noodzakelijk is 

dat elk tarief niet meer dan kostendekkend is. Echter, de belastingrechter wil in bepaalde situaties toch 

een specifieker inzicht met betrekking tot de lasten en baten per soort leges. In verband hiermede is 

het gewenst om in elk geval per categorie dienst (bijvoorbeeld omgevingsvergunningen) een analyse 

te hebben van de kosten en de opbrengsten, zodat de tarieven ook transparant worden.  

 

Soort heffing/belasting Rekening Begroting Begroting 

(bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014 

Onroerende-zaakbelastingen 5.341 5.485 5.664 

Afvalstoffenheffing + reinigingsrecht * 2.185 1732 2.290 

Rioolheffing 2.428 2.484 2.577 

Hondenbelasting 150 148 151 

Toeristenbelasting  305 375 450 

Forensenbelasting  134 131 140 

Precariobelasting 12 14 14 

BIZ-belasting 115 116 123 

Totaal 10.670 10.985 11.409 
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Lokale lastendruk 

 

Om een indruk te geven van de lastendrukontwikkeling als gevolg van aanvaard beleid worden hierna 

de gevolgen voor een eenpersoonshuishouding en een meerpersoons-huishouding met of zonder 

eigen woning weergegeven. In deze vergelijking zijn meegenomen de onroerende-zaakbelastingen, 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Bij de berekening van de lokale woonlasten is uitgegaan van 

een gemiddelde woningwaarde van € 260.000. 

 

Soort huishouden OZB Afval- Riool- Totaal Stijging t.o.v. 

  gemiddelde  stoffen- heffing 2014 2013* 

  woning heffing basis-     

  € 260.000    tarief     

Huurder van een woning           

éénpersoonshuishouding n.v.t. € 175,60  € 233,40  € 409,00  € 13,80 (3,4%)   

meerpersoonshuishouding n.v.t. € 235,60  € 233,40  € 469,00  € 13,80 (3,0%)  

            

            

Eigenaar van een woning           

éénpersoonshuishouding € 335,00  € 175,60  € 233,40  € 744,00  € 19,60 (2,6%)  

meerpersoonshuishouding € 335,00  € 235,60  € 233,40  € 804,00  € 19,60 (2,4%)  
*In dit overzicht is de eenmalige lastenverlichting ad € 50 in 2013 buiten de berekening van het stijgings-percentage gelaten. 

 

Kwijtscheldingsbeleid 

 

Kwijtschelding is één van de wijzen waarop een schuld tenietgaat. Kenmerk van kwijtschelding is dat 

het gaat om belastingschuldigen die niet in staat zijn anders dan met buitengewoon bezwaar de 

belasting te betalen. 

 

Onroerende-
zaakbelastingen 

50% 

Afvalstoffenheffing 
+ reinigingsrecht * 

20% 

Rioolheffing 
23% 

Hondenbelasting 
1% 

Toeristenbelasting  
4% 

Forensenbelasting  
1% 

Precariobelasting 
0% 

BIZ-belasting 
1% 

Procentuele verdeling lokale heffingen begroting 2014 
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Op grond van artikel 255 van de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid om belastingplichtigen, die 

een inkomen en een vermogen beneden bepaalde minimum normen hebben, kwijtschelding te 

verlenen van hun belastingschuld. De gemeenten beschikken hierin over een zekere mate van 

beleidsvrijheid. De gemeente Dinkelland hanteert, evenals de meeste gemeenten, 100% (maximaal) 

van de bijstandsnorm als inkomensnorm waar beneden kwijtschelding wordt verleend. 

 

Bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek vindt eerst een vermogenstoets plaats. Onder 

vermogen wordt verstaan: “de waarde in het economisch verkeer van de bezittingen verminderd met 

de schulden die hoger bevoorrecht zijn dan de belastingen”. De belangrijkste afwijkingen op dit 

uitgangspunt zijn: 

 inboedel blijft bij de bepaling van het vermogen buitenbeschouwing voor zover de executiewaarde 

hiervan niet meer bedraagt dan € 2.269; 

 een auto blijft bij de bepaling van het vermogen buiten beschouwing voor zover de 

executiewaardewaarde hiervan niet meer bedraagt dan € 2.269; 

 voor degene, die op 31 december 1999 65 jaar of ouder was, blijft bij de bepaling voor het 

vermogen een bedrag van € 2.269 aan financiële middelen buiten beschouwing; 

 bank- en girosaldi blijven bij de bepaling van het vermogen buiten beschouwing voor zover die 

saldi niet meer bedragen dan het totaalbedrag van het voor de verzoeker geldend normbedrag 

van de kosten van bestaan, de te betalen woonlasten tot een bepaald bedrag, de niet door de 

werkgever ingehouden premies ziektekostenverzekering, de premie voor een zorgverzekering als 

bedoeld in de Zorgverzekeringswet en de premie, bedoeld in artikel 17 van de Algemene Wet  

Bijzondere Ziektekosten, verminderd met de normpremie, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de 

zorgtoeslag, voor zover reeds begrepen in de bijstandsnorm zoals die voor de belastingschuldige 

geldt. 

 

Is het vermogen ontoereikend om de aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, dan wordt overgegaan 

tot de bepaling van de belastingcapaciteit (netto-besteedbaar inkomen). Het netto-besteedbaar 

inkomen bestaat uit alle inkomsten (loon e.d) verminderd met bepaalde uitgaven, zoals huur, 

hypotheekrente en zorgpremie. Als het netto-besteedbaar inkomen per maand lager is dan het 

normbedrag (100% bijstandsnorm) wordt in principe volledige kwijtschelding verleend.  

 

Gemeenten mogen zelf bepalen welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding. In 

de gemeente Dinkelland geldt kwijtschelding uitsluitend voor de volgende heffingen: 

 afvalstoffenheffing 

 rioolheffing 

 onroerende-zaakbelastingen 

 

Geen kwijtschelding wordt verleend voor: 

 hondenbelasting 

 reinigingsrechten 

 leges 

 toeristenbelasting 

 forensenbelasting 

 precariobelasting 

 BIZ 

 

In de begroting 2014 wordt rekening gehouden met 210 kwijtscheldingsverzoeken, waarvan er naar 

verwachting 195 geheel of gedeeltelijk zullen worden gehonoreerd. Het totaalbedrag aan kwijt te 

schelden lokale heffingen wordt voor 2014 geraamd op € 80.000. Het gemiddelde 

kwijtscheldingbedrag per verzoek bedraagt daardoor ongeveer € 410. Dit bedrag is ongeveer € 20.000 

hoger dan in 2013. Een oorzaak is de stijging van het aantal aanvragen i.v.m. de financieel-

economische crisis.  
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7.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
1. Aanleiding en achtergrond  

  

De Gemeente Dinkelland acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering 

beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op 

verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan 

toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht 

in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. 

Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de 

geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend. 

  

 2. Risicoprofiel  

  

Bij de inventarisatie zijn in totaal 109 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht wordt 

echter alleen het aantal risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de 

benodigde weerstandscapaciteit. 

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's 

Risic

onum

mer 

Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed 

R132 Het niet verkopen van 

gemeentelijk vastgoed 

tegen taxatiewaarde 

Financieel - Lagere 

inkomsten 

30% max.€ 4.800.000 16.43% 

R66 Onvoorziene 

weersomstandigheden 

(langdurige vorst) 

Financieel - Onvoorziene 

werkzaamheden aan het 

wegdek 

30% max.€ 4.000.000 13.75% 

R128 Eénmalige verlaging van 

grondprijzen 

Financieel - negatief 

resultaat complexen 

20% max.€ 3.350.000 7.71% 

R127 Economische 

omstandigheden 

Financieel - 

verhaalbaarheid van 

exploitatiebijdrages in 

gesloten 

exploitatieovereenkomst

en 

50% max.€ 1.000.000 5.80% 

R93 Overschrijden van 

termijnen 

Financieel - Het niet 

binnenhalen van 

subsidies 

10% max.€ 4.000.000 4.53% 

R4 Leningen waarvoor de 

gemeente rechtstreeks 

garant staat zonder 

tussenkomst WSW 

Financieel - 

garantstellingen of 

borgstellingen waarvoor 

de gemeente 

rechtstreeks garant staat 

10% max.€ 3.238.000 3.91% 

R133 Landinrichting Saasveld 

Gammelke 

Financieel - Uitwerking 

financiële afspraken 

40% max.€ 750.000 3.50% 

R131 Vertraging in de 

kaveluitgifte 

woningbouwterreinen 

van 1 jaar 

Financieel - Renteverlies 40% max.€ 700.000 3.19% 

R38 Verhoogde vraag naar 

voorzieningen (WMO) 

Financieel - verhoging 

van het budget 

90% max.€ 300.000 3.12% 



 

Begroting 2014 gemeente Dinkelland – pagina 58 

R126 Tegenvallers en 

onvoorziene uitgaven 

binnen de investering 

(o.a. bodemsanering, 

kabels en leidingen, etc.) 

Financieel - financiële 

tegenvallers 

10% max.€ 2.500.000 2.80% 

 

Totaal grote risico's:  € 24.638.000 

Overige risico's:  € 11.445.000 

Totaal alle risico's:  € 36.083.000 

  

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is 

dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 7.457.121 (benodigde 

weerstandscapaciteit). 

 

3. Beschikbare weerstandscapaciteit  

 

De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de 

organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 

 

 

Tabel 2: Beschikbare  weerstandscapaciteit    

Weerstand 2014 2015 2016 2017 

Algemene reserve 7.449.000 7.000.000 7.000.000 7.500.000 

Onvoorzien 40.000 40.000 40.000 40.000 

Reserve grondexploitatie 2.502.000 2.967.000 2.992.000 3.018.000 

Reserve vastgoed 801.000 801.000 801.000 801.000 

Totale weerstandscapaciteit 10.792.000 10.808.000 10.833.000 11.359.000 

 

 

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  

 

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 

financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare 

weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur 

weergegeven. 

Risico's:  

 

Bedrijfsproces 

Financieel  

Imago / politiek 

Informatie / strategie 

Juridisch / Aansprakelijkheid  

Letsel / Veiligheid 

Materieel 

Milieu 

Personeel / Arbo 

Product 

 Weerstandscapaciteit :  

 

Algemene reserve 

Onvoorzien 

Reserve grondexploitatie 

Reserve vastgoed 

       

 Weerstandvermogen  
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De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de 

beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 

 

 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
 =  

€ 10.792.000 
 = 1.45 

Benodigde 

weerstandcapaciteit 

€   7.457.121 

 

 

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering 

van het berekende ratio. 

 

Tabel 3: Weerstandsnorm 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende  

F <0.6 ruim onvoldoende 

 

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

 

5. Ontwikkelingen  

 

Noaberkracht 

Een aantal geïnventariseerde risico’s vallen met ingang van 2013 onder Noaberkracht. Voor de 

berekening van het weerstandsvermogen zijn deze voor 2013 nog meegenomen voor de gemeente 

Dinkelland. Met ingang van 2014 zullen de risico’s worden verdeeld over de organisaties. 

 

Risicobeheersing 

In 2014 zal in het kader van risicomanagement de nadruk liggen op risicobeheersing. 

Risicobeheersing berust op 3 pijlers, nl.: 

 Het voorkomen (preventie) van risico’s 

 Het beperken en beheersen van risico’s 

 Ondersteuning van bovenstaande 

 

Ratio weerstandsvermogen 

Op basis van het meerjarig verloop van de algemene reserve, reserve grondexploitatie en reserve 

vastgoed ontwikkelt de ratio zich als volgt: 

 

  2014 2015 2016 2017 

Beschikbare 

weerstandscapaciteit 10.792.000 10.808.000 10.833.000 11.359.000 

Ratio 1,45 1,45 1,45 1,52 
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Ontbreken van een vangnetregeling gemeenten na decentralisaties 

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) pleit voor een aparte vangnetregeling om gemeenten 

de helpende hand te bieden als zij door de decentralisaties werk, langdurige zorg en jeugd in 

financiële problemen komen. Hiermee kan worden voorkomen dat gemeenten onder financieel 

curatele (‘artikel 12’) moeten worden gesteld. 

 

Door de verandering van aard en omvang van het gemeentelijk takenpakket moet de bestaande 

systematiek − waarbij gemeenten in financiële nood aanspraak kunnen maken op een aanvullende 

uitkering (artikel 12 Financiële-verhoudingswet) − tegen het licht worden gehouden. In de ogen van de 

Rfv moet tijdelijk een aparte vangnetregeling worden ingebouwd om gemeenten tegemoet te kunnen 

komen, als deze worden geconfronteerd met onverwachte kosten en bijzondere situaties waardoor zij 

financieel in de knel dreigen te komen. 

Te denken valt aan de situatie waarin een gemeente te maken krijgt met een onevenredige zwaar 

beroep op bepaalde voorzieningen. 

Daarbij verwijst de Rfv naar de huidige vangnetregeling rondom de bijstandswet, waar gemeenten bij 

overschrijding van het toegekende budget met tien procent een beroep kunnen doen op een 

Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) of de Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU).  

Met de decentralisaties zijn landelijk miljarden gemoeid. Juist het signaal dat er nog geen 

vangnetregeling is wijst erop dat het wel degelijk mogelijk is dat er grote verdeelverschillen kunnen 

ontstaan. Of Dinkelland en/of Tubbergen een nadeelgemeente kunnen worden kan nu nog niet 

bepaald worden. Dit is afhankelijk van de verdeelsleutel die wordt gehanteerd. Deze verdeelsleutel 

wordt vermoedelijk aan het eind van dit jaar landelijk vastgesteld. Het is goed om nu al een signaal af 

te geven dat er een kans bestaat om nadeelgemeente te zijn/worden. Wellicht dat er in de 1ste 

bestuursrapportage 2014 hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven. 

Over de hoogte van de bedragen kan nog geen indicatie gedaan worden. 

 

Zolang er geen vangnetregeling voor de decentralisaties is ingesteld blijven de financiële risico’s bij de 

gemeenten. 
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7.3. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Inleiding 

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de vraag of en hoe de duurzame instandhouding 

is gewaarborgd van de fysieke gemeentelijke infrastructuur. Dit betreft: 

1) wegen en bruggen 

2) riolering en water 

3) groen 

4) openbare verlichting 

5) speeltoestellen 

6) gebouwen 

 

Op de hiervoor genoemde gebieden zijn reeds deels onderhoudsplannen opgesteld. In de 

onderhoudsplannen wordt een bepaald kwaliteitsniveau aangegeven. Goede onderhoudsplannen en 

consequente uitvoering daarvan is noodzakelijk. Door het onderhoud conform planvorming uit te 

voeren kunnen aansprakelijkheidsstellingen tot een minimum worden beperkt. 

 

Begin 2009 is begonnen met het vervangen van het Beheersysteem Openbare Ruimte. Aan de 

implementatie van het beheersysteem wordt nog gewerkt. Het systeem bestaat uit de onderdelen: 

 Riool 

 Wegen 

 Groen 

 Openbare Verlichting 

 Verkeerstekens 

 Kunstwerken 

 Kabels en leidingen 

 Gebouwen 

 

Alle onderdelen zullen deel gaan uitmaken van het integrale beheersysteem openbare ruimte (IBOR). 

De afzonderlijke onderdelen kunnen ook zelfstandig worden gebruikt. Integraal betekent in deze zin 

dat  bijvoorbeeld wijzigingen met betrekking tot groen die gevolgen hebben voor wegen direct vertaald 

worden naar het beheersysteem wegen. Daarnaast zullen bij reconstructies van wegen riool en groen 

zoveel mogelijk integraal worden meegenomen. Het integrale karakter van het systeem maakt het een 

sterk instrument om gestructureerd beleid uit te stippelen ten aanzien van de kwaliteit van de 

openbare ruimte. 

  

Door middel van beeldkwaliteitplannen, binnen het traject IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), 

wordt door de raad bepaalt welke kwaliteit men wenst in de openbare ruimte. Een beeldkwaliteitplan 

bestaat uit foto’s van de openbare ruimte met hierop per niveau een foto met behorend onderhoud 

volgens een landelijk veel toegepaste systematiek. Heeft men een keuze voor een bepaald niveau 

onderhoud gemaakt, dan is hieraan een bepaald maatregelenpakket gekoppeld met bijbehorende 

kosten.  

 

Het bestek voor het uitvoeren van de werken, gebruikt als basis de maatregelenpakketten uit het 

beheersysteem openbare ruimte. Met behulp van het bestek worden de werkzaamheden uitgevoerd. 

Na uitvoering kan men, door het gebruik van de vooraf gedefinieerde beelden, controleren of aan de 

eisen voldaan is. Uiteindelijk moeten de beelden overeen komen met de vooraf gedefinieerde. Het is 

aan de raad om eventuele wijzigingen aan te brengen in de kwaliteit van de beelden 
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Beeldkwaliteit nulmeting 

In 2013 heeft een nulmeting volgens het IBOR systeem plaatsgevonden. Hiervoor zijn de 

beeldmeetlatten van de Noaberkracht Dinkelland Tubbergen gebruikt. Op 400 meetpunten binnen de 

gemeente is de kwaliteit bepaald. Daarvan waren 80 punten in het buitengebied gesitueerd en 320 

punten binnen de bebouwde kom. 

De resultaten zijn gepresenteerd aan de raadscommissie. In de loop van 2013 zal de besluitvorming 

rond de gewenste beeldkwaliteit plaatsvinden.  

In de onderstaande grafiek zijn de resultaten van de nulmeting op hoofdgroepen voor de hele 

gemeente weergegeven.  

 

Nulmeting gemeente Dinkelland 2013 

 

 
 

In 2013 zal de raad gevraagd worden een uitspraak te doen over de gewenste kwaliteit. Op 

onderdelen moet een inhaalslag gemaakt worden om op het gewenste niveau te komen. 

 

1. Wegen en bruggen 

 

Basisgegevens/uitgangspunten: 

Oppervlaktes binnen de bebouwde kom:  

Wegen:  

Onderdeel: Oppervlakte (ha): 

Asfaltverharding   31,3 

Elementenverharding              76,3 

Betonverharding     0,3 

Totaal Wegen:            107,9 

 

 

Oppervlaktes buiten de bebouwde kom:   

Wegen:  

Onderdeel: Oppervlakte (ha): 

Asfaltverharding 127,8 

Elementenverharding     3,0 

Zand- en grindwegen              41,1 

Betonverharding      3,3 

Totaal Wegen: 175,2 
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A.Beleidskader 

Uitgangspunt voor het onderhoud is dat de verkeersveiligheid gewaarborgd moet blijven. De wegen 

moeten een aanvaardbaar veilig onderhoudsniveau houden.  

We onderscheiden 2 kwaliteitsystemen in de openbare ruimte: 

- beeldkwaliteit. Deze systematiek is gebaseerd op het gewenste beeld en bepalend voor het budget. 

Deze systematiek is gericht op dit moment. 

- CROW systematiek voor wegbeheer. Deze systematiek is een technische benadering, met name 

voor het bepalen voor de onderhoudsmaatregelen op wegen. Deze systematiek geeft tevens een 

doorkijk op de kwaltiteitsontwikkeling in de toekomst. 

 

In het integraal beheersysteem (GBI) wordt alle relevante informatie van de verharding vastgelegd 

zoals lengte en breedte, soort verharding, ouderdom, de huidige kwaliteit en de geschiedenis. De 

kwaliteit van de verhardingen worden jaarlijks vastgesteld met een inspectie conform de CROW 

methodiek. Op basis van deze informatie worden de benodigde maatregelen bepaald en wordt de 

jaarlijkse onderhoudsplanning opgesteld. Met het GBI wordt het onderhoud berekend voor de korte, 

middellange en lange termijn. De berekening voor de korte termijn is op basis van de inspectiecijfers, 

de berekening voor de middellange en lange termijn op basis van cyclisch onderhoud. Na de 

winterperiode wordt per jaar het onderhoud definitief bepaald. Daarnaast vindt er afstemming plaats 

met betrekking tot rioolonderhoud, reconstructies en herinrichtingen, openbare verlichting en 

nutsonderhoud.  

 

Maandelijks worden de wegen buiten de bebouwde kom globaal visueel geïnspecteerd, waarbij 

eventuele gevaarlijke situaties direct worden hersteld. Deze inspectie is met name gericht op het 

borgen van de veiligheid.Ook kunnen burgers klachten en verzoeken over de openbare ruimte melden 

bij het klant contact centrum of via e-mail doorgeven. 

 

B. + C. Budget 

Het benodigde budget is een afgeleide van de kwaliteit. In de onderstaande grafieken wordt een 

indruk gegeven van het kwaliteitsniveau van de verschillende verhardingssoorten volgens de 

objectieve CROW methodiek. Lichte schade betekent dat er rekening moet worden gehouden dat er 

over ca. 5 jaar onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Bij matige schade worden 

onderhoudsmaatregelen verwacht binnen 3 tot 5 jaar. Ernstige schade betekent dat er binnen een jaar 

onderhoud noodzakelijk is.  
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Asfaltverharding 

 

 
 

Verticale as: % van het totale areaal asfaltwegen 

Horizontale as: jaar  

Leeswijzer: vanwege de nieuwe systematiek is er nog geen vergelijkingsmateriaal aanwezig dan 

alleen het jaar 2012. 

 

Het is van groot belang de asfaltverhardingen goed te beschermen om het indringen van vocht in de 

asfaltconstructie tegen te gaan. Als de constructie niet goed is beschermd ontstaan er in de 

winterperiode grote scheuren en gaten in de asfaltweg. Zo kan een gehele deklaag van een asfaltweg 

binnen enkele dagen in los grind veranderen met alle mogelijke gevolgen. Het herstel van deze 

schades kost veel geld.  

  

Elementenverharding 

 

 
Verticale as: % van het totale areaal elementenverharding 

Horizontale as: jaar  

 

In de grafiek is af te lezen dat ruim 9,5% van de totale klinker- en tegelverhardingen ernstige schade 

vertoont. Veel schades worden veroorzaakt door boomwortels. Voor de veiligheid en aansprakelijkheid 
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is het noodzakelijk deze schade zo snel mogelijk te verhelpen. Er zullen daarom zoveel mogelijk 

situaties integraal in het groen- en verhardingenonderhoud worden aangepakt.  

 

Uit beleidskader voortvloeiende consequenties 

Het maatregelenpakket 2014 zal gericht zijn op het uitvoeren van sobere onderhoudsmaatregelen om 

zoveel mogelijk schade te consolideren en de verkeersveiligheid te borgen. 

Weginspecties zullen in de toekomst beeld geven over het kwaliteitsverloop. Voor dit moment is alleen 

de CROW inspectie 2012 beschikbaar.  

 

Vertaling financiële consequenties in de begroting 2014 

In de begroting 2014 zijn de volgende budgetten opgenomen voor onderhoud wegen en bruggen. 

Onderhoudsbudgetten wegen en bruggen (in € 1.000)   Begroting Begroting 

Beinvloedbare budgetten (inclusief uren medewerkers en tractie) 2013 2014 

Budgetten voor asfalt-, elementenverharding, zandwegen , onderhoud     

bruggen, reconstructies en duikers     1.788 1.902 

 

 

2. Riolering en water 

 

A.Beleidskader 

In april 2013 is het GRP 2013-2018 door de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen 

vastgesteld.  

Er is voor Dinkelland en Tubbergen één GRP opgesteld waarbij het beleid bij beide gemeenten zoveel 

mogelijk is geharmoniseerd. Voor de meeste aspecten is dat goed gelukt, echter ten aanzien van de 

drukriolering blijft er een verschil qua beleid. Tubbergen gaat in het buitengebied geen grootschalige 

gebieden van drukriolering voorzien, terwijl in Dinkelland dat wel het geval is.  

Belangrijk onderdeel uit het GRP is de invulling van de verbrede rioolheffing, ten aanzien van het 

betaalbaar houden van de rioolkosten. Qua beleid is ervoor gekozen om toe te groeien naar een 

ideaalcomplex, waarbij gespaard wordt voor rioolvervangingen zodat deze direct kunnen worden 

afgeschreven. Daarmee lopen de kapitaalslasten niet te hoog op.  

 

B. Noodzakelijk budget 

 

In het meerjarenprogramma 2013-2018 is rekening gehouden met de investeringen die noodzakelijk 

zijn voor het onderhouden van het rioolstelsel. Daarnaast is het beperken van de regenwateroverlast 

in stedelijk gebied een belangrijk aspect waar de komende jaren op geïnvesteerd moet worden.  

In het GRP 2013-2018 is aan de hand van de noodzakelijke investeringen berekend welk riooltarief 

doorberekend moet worden aan de burgers. Vanwege de vervangingspiek van de riolering uit de jaren 

70, zullen op termijn de vervangingskosten toenemen. Vooral omdat er langdurig werd afgeschreven 

op de investeringen, waardoor de totale kapitaalslasten hoog oplopen. Daarom is er in het GRP 2013-

2018 de keuze gemaakt om toe te werken naar een ideaal complex waarbij investeringen uiteindelijk 

direct worden afgeschreven.  

 

C. Beschikbaar budget 

 

Volgens wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is per 1-1-2010 de verbrede 

rioolheffing ingevoerd. In het GRP 2013-2018 is een overzicht opgenomen waarin staat aangegeven 

welke watertaken worden doorberekend aan de rioolheffing.  

De belangrijkste aanpassingen daarin zijn: 

• Het doorberekenen van onderhoud wadi’s aan de rioolheffing (75% van de kosten) 

• Het doorberekenen van onderhoud sloten en duikers aan de rioolheffing ( 50% van de kosten) 

• Het niet-doorberekenen van onderhoud sloten in het buitengebied 
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Het tarief voor rioolheffingen bedraagt voor 2013 € 224,00 per aansluiting Voor 2014 wordt het tarief 

met 4 % (2% inflatiecorrectie) aangepast.  

 

Vertaling financiële consequenties in de begroting 2014 

In de begroting 2014 zijn de volgende budgetten opgenomen voor onderhoud riolering. 

Onderhoudsbudgetten riolering (in € 1.000)   Begroting Begroting 

Beinvloedbare budgetten (exclusief uren medewerkers en tractie) 2013 2014 

Onderhoud riolering, rioolinspecties, reiniging riolering en onderhoud     

aan de gemalen       913 925 

 

3. Groen  

 

A.Beleidskader 

De inventarisatie van het openbaar groen is nagenoeg afgerond en biedt de basis voor de 

implementatie van het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).  

De gemeente heeft op basis van het Nieuw Burgerlijk Wetboek een zorgplicht voor haar bomen. Door 

het uitvoeren van de VTA inspectie zal aan deze zorgplicht worden voldaan. Naar verwachting zal in 

2015 een totaaloverzicht van de kwaliteit van de bomen kunnen worden gegeven.  

 

Er is op dit moment nog niet exact bekend hoeveel bomen de gemeente Dinkelland in bezit heeft. Er 

is een begin gemaakt met de inventarisatie. Vooralsnog wordt een aantal van 40.000 aangehouden.  

Bij de bomeninspectie (VTA-inspectie) zal de inventarisatie verder verfijnd worden.  

 

Gemeentelijk Groenplan Dinkelland 

Voor het openbare groen binnen de kernen is het Gemeentelijk Groenplan Dinkelland 2005 van 

toepassing. Na invoering van het IBOR kunnen keuzes gemaakt worden in de kwaliteitniveaus.  

 

B. + C. Vertaling financiële consequenties in de begroting 2014 

Het in 2013 opgestarte IBOR traject  “Sturen op beeldkwaliteit” zal nadere invulling geven aan de 

financiele behoeften. De raad kan op basis van verschillende kwaliteiten en de daarbij horende 

budgetten invulling geven aan de beeldkwaliteit.  

 

Vertaling financiële consequenties in de begroting 2014 

In de begroting 2014 zijn de volgende budgetten opgenomen voor onderhoud groen. 

Onderhoud groen (in € 1.000)     Begroting Begroting 

Beinvloedbare budgetten (inclusief uren medewerkers en tractie) 2013 2014 

Groen binnen/buiten bebouwde kom, beekdalen, houtwallen, groenbeheer 

en structuurplan, onderhoud speelveldjes en onderhoud bomen             1.125                1.086 

 

 

4. Openbare Verlichting 

 

A.Beleidskader 

De openbare verlichting zal in het GBI beheersysteem worden opgenomen. Dit is van groot belang 

voor het planmatig onderhoud. Gegevens over aantallen, soort verlichting, energieverbruik en 

ouderdom worden in het beheersysteem vastgelegd.  

 

Het beleidsplan openbare verlichting is in concept gereed. In het beleidsplan worden de 

uitgangspunten en keuzes voor het beleid beschreven. Afstemming van het plan met het beleid van 

de gemeente Tubbergen zal nog plaatsvinden om zo het beleid zoveel mogelijk te harmoniseren. Bij 
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de openbare verlichting speelt de sociale veiligheid en verkeersveiligheid een belangrijke rol. 

Daarnaast houden we rekening met milieuaspecten, lichthinder en lichtvervuiling. Bij vervanging of 

nieuw te plaatsen verlichting worden de plannen getoetst aan het beleidsplan. 

 

Uit beleidskader voortvloeiende consequenties 

Het onderhoud aan de openbare verlichting is uitbesteed. De werkzaamheden worden op dezelfde 

wijze uitgevoerd als in de gemeente Tubbergen en vijf andere Twentse gemeenten. Defecte lampen 

en scheefstand van masten worden binnen 5 werkdagen hersteld. Ook de schadeafhandeling is in dit 

contract ondergebracht. Burgers kunnen storingen melden bij het klant contact centrum. Zij zorgen 

ervoor dat de meldingen bij de aannemer terecht komen.   

 

Grootschalig onderhoud en vervanging worden zoveel mogelijk planmatig opgepakt samen met het 

onderhoud aan verhardingen en riolering. In de besluitvorming van IBOR zal nader worden ingegaan 

op de benodigde vervangingsinvesteringen van de openbare verlichting.  

 

B. + C. Vertaling financiële consequenties in de begroting 2014 

In de begroting 2014 zijn de volgende budgetten opgenomen voor onderhoud verlichting. 

Onderhoud straatverlichting (in € 1.000)     Begroting Begroting 

Beinvloedbare budgetten (inclusief uren medewerkers en tractie) 2013 2014 

Onderhoud en reparaties       122 123 

 

5. Speeltoestellen 

 

A.Beleidskader 

De lijn die op dit moment wordt gehanteerd is dat er binnen genormeerde afstanden speelplaatsen 

beschikbaar dienen te zijn voor kinderen van verschillende leeftijden. Daar waar mogelijk worden 

buurtspeelplaatsen aangelegd in combinatie met speelvoorzieningen op basisscholen. Het onderhoud 

vloeit voort uit het Attractiebesluit, waarin de gemeente als beheerder van de speelplaatsen 

verantwoordelijk is gesteld voor kindveilige speeltoestellen. 

 

Uit beleidskader voortvloeiende consequenties 

Conform het Attractiebesluit zullen de speeltoestellen worden geïnspecteerd op veiligheid, worden de 

logboeken aangepast en de nodige reparaties uitgevoerd. Daarnaast worden op basis van een 

programma de verouderde speeltoestellen vervangen en worden indien nodig de ondergronden van 

aangepast in verband met een goede valdemping. 

 

B. + C. Vertaling financiële consequenties in de begroting 2014 

In de begroting 2014 zijn de volgende budgetten opgenomen voor onderhoud aan speeltoestellen. 

Onderhoud speeltoestellen (in € 1.000)     Begroting Begroting 

Beinvloedbare budgetten (inclusief uren medewerkers en tractie) 2013 2014 

Onderhoud en reparaties       125 154 

 

6. Gebouwen 

 

Inleiding 

De gemeente Dinkelland heeft de verantwoording voor het onderhoud over gebouwen op 61 locaties. 

De gebouwen worden zowel gebruikt voor onderwijsdoeleinden, de ‘eigen’ bedrijfsvoering (door 

Noaberkracht) als voor maatschappelijke doeleinden. Het betreffen 15 schoolgebouwen (waarvan 1 

leegstaand) en 14 sportaccommodaties (waarvan 4 gymzalen).  

De overige 32 accommodaties worden gebruikt voor maatschappelijke en/of culturele doeleinden, 

door de ‘eigen’ bedrijfsvoering (Noaberkracht Dinkelland - Tubbergen) of zijn in gebruik door derden. 
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Van deze accommodaties staan er 7 geheel of gedeeltelijk leeg in afwachting van verdere 

ontwikkelingen. De brandweerposten Denekamp en Weerselo zijn in 2013 overgedragen en de post in 

Ootmarsum is verhuurd aan de Veiligheidsregio. 

 

Bij schoolgebouwen is de gemeente als economisch eigenaar belast met het onderhoud van de 

buitenzijde. Het beheer en onderhoud (van de binnenzijde) ligt bij het schoolbestuur (juridisch 

eigenaar). De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 

verschillende sportaccommodaties en overige panden. Voor sommige locaties zijn nadere afspraken 

gemaakt met de gebruiker over het beheer en onderhoud. 

 

A.Beleidskader  

U hebt in 2010 de beleidsnota gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Hierin is een verdeling gemaakt 

naar een bedrijfsvoeringsvoorraad, een maatschappelijke voorraad, een monumentale voorraad en 

een bovenmatige voorraad. Deze nota en het daadwerkelijk verkopen van af te stoten panden, zal 

bepalend zijn voor de mate van te plegen onderhoud aan te behouden en af te stoten panden.  

 

U hebt in december 2012 besloten om een reserve vastgoed in te stellen en ons te mandateren tot 

verkoop van de gebouwen. Dit om daarmee de financiële claims op bepaalde locaties te dekken. 

 

B. + C. Financiële aspecten 

De doelstelling om te komen tot marktconforme dan wel kostendekkende huren in de door de 

gemeente geëxploiteerde gebouwen speelt over lange termijn. Enerzijds dienen langdurige bestaande 

contracten doorlopen en gerespecteerd te worden.  Anderzijds leiden bij het afsluiten van nieuwe 

contracten andere zwaarwegende belangen er soms nog toe dat van deze lijn afgeweken wordt. Sinds 

1 januari 2013 maakt het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen om niet gebruik van 

het gemeentehuis en de gemeentewerf. Omdat Noaberkracht juridisch een andere entiteit is zal dit 

gebruik ook formeel worden geregeld. 

 

In 2014 zal het geplande grootonderhoud en vervangingen plaatsvinden overeenkomstig het huidige 

meerjarenonderhoudsplan (MOP). De geraamde bedragen verschillen per begrotingsjaar. Zij zijn 

echter in de nota gemeentelijke gebouwen voor de gehele looptijd van het (MOP)  zichtbaar. Het 

gebouwonderhoud vindt plaats op basis van een meerjarenonderhoudsplanning die, vanwege 

betrouwbaarheid van de gegevens, elke 2 jaar wordt geactualiseerd. Voor 2014 staat de actualisatie 

op de rol. Deze actualisatie zal gezamenlijk voor  de gemeente Dinkelland en Tubbergen aanbesteed 

worden. De financiële consequenties hiervan zullen opgenomen worden in de begroting voor de 

komende jaren (2015 e.v.).  

 

Verkoop van locaties leidt tot het afbouwen van de financiële claim en beperken van het resterende 

risico. De verkoopresultaten worden sterk beïnvloed door de economische conjunctuur. 

 

Vertaling financiële consequenties in de begroting 2014 

In de begroting 2014 zijn de volgende budgetten opgenomen voor onderhoud aan speeltoestellen  

Onderhoud gebouwen (in € 1.000)     Begroting Begroting 

Beinvloedbare budgetten  2013 2014 

Meerjarig onderhoudsplan       309 166 

Vervangingsinvesteringen       133 0 

Totaal       442 166 
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7.4. Financiering 

 
Algemeen 

Per 1 januari 2001 geldt de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Doel van deze wet is 

het bevorderen en transparant maken van het financieringsbeleid van de overheden. Het belangrijkste 

uitgangspunt hierbij is het beheersen van de financiële risico’s. Hierbij staat het renterisico centraal. 

Om een grens te stellen aan het te lopen renterisico kent de wet Fido een tweetal randvoorwaarden, 

namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 

 

Kasgeldlimiet en korte financiering 

De kasgeldlimiet heeft als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op korte 

leningen (< 1 jaar) te beheersen. De limiet is bepaald op 8,5% van de totale begroting. 

 

Een kasgeldlimiet van € 5,40 miljoen betekend dat Dinkelland in 2014 tot een bedrag van € 5,40 

miljoen met kort geld ( looptijd < 1 jaar) mag financieren. 

 

Kasgeldlimiet € (x 1 miljoen) 

Begrotingstotaal 2014 € 63,5 

Vastgesteld percentage          8,50% 

Kasgeldlimiet   €  5,40 

 

Renterisiconorm en lange financiering 

De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het risico van een rentewijziging. 

Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 

20% van het begrotingstotaal. Er mag dus maar 1/5
e
 deel van de totale begroting aan 

rentegevoeligheid onderhevig zijn. 

 

Renterisiconorm € (x 1 miljoen) 

Begrotingstotaal 2014 € 63,5 

Vastgesteld percentage        20% 

            

Renterisiconorm € 12,7 

Renterisico: herfinanciering + renteherziening                  €   5,0  

Ruimte                  €   7,7 

 

In 2014 wordt beperkt renterisico gelopen. Deze blijft echter binnen de renterisiconorm. 

 

Leningen 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de opgenomen geldleningen: 

Leningen (opgenomen) € (x 1 miljoen) 

Beginstand per 1 januari 2014 € 36,0  

      

Bij: 

nieuwe leningen t.b.v. 

investeringen                    €      0  

            

Af: reguliere aflossingen                    €   7,2  

  vervroegde aflossingen                    €      0  

Eindstand per 31 december 2014 € 28,8  

 

 



 

Begroting 2014 gemeente Dinkelland – pagina 70 

 

Algemene ontwikkelingen 

 

Schatkistbankieren 

In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 verplicht gaan 

schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Schatkistbankieren verplicht alle decentrale overheden om 

hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Overtollig verwijst naar  alle middelen 

die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.  Hierdoor zal de 

Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld 

dalen. De rente die vergoed wordt zal gelijk zijn aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op 

leningen die ze op de markt aangaat.  

 

Het wetsvoorstel is op 4 juli 2013 door de Tweede Kamer aanvaard.  Bij de onderhandeling over het 

financieel akkoord is afgesproken dat er twee aanvullingen op het schatkistbankieren komen: 

 De mogelijkheid voor gemeenten om overtollige financiën aan andere overheden uit te lenen en 

daarmee een beter rendement te halen dan bij de schatkist. 

 Een zogenaamde doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum 

van €  250.000 per gemeente en een plafond van €  2,5 miljoen. Als de overtollige financiën lager 

zijn dan de drempels hoeft een gemeente niet te gaan schatkistbankieren. 

 

De decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te 

verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan 

schatkistbankieren veranderd daar niets aan. 

 

Pas nadat ook de Eerste Kamer zich heeft uitgesproken over het wetsvoorstel, wordt 

schatkistbankieren voor decentrale overheden wettelijk verplicht. De verwachting is dat 

schatkistbankieren in november/december 2013 zal ingaan. 

 

Single Euro Payments Area (SEPA) 

Nationale betalingssystemen (overschrijvingen en incasso’s) gaan over op Europese standaarden. Dit 

moet uiterlijk 1 februari 2014 zijn gerealiseerd. Daarna zijn de huidige rekeningnummers en 

betaalmiddelen niet meer te gebruiken. 

 

De invoering van SEPA heeft ook grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van Dinkelland. Enkele 

veranderingen die doorgevoerd moeten worden zijn: 

Dinkelland gaat gebruik maken van een langer rekeningnummer, IBAN (International Bank Account 

Number). 

Alle rekeningnummers in de administraties moeten worden omgezet naar IBAN. Denk bijvoorbeeld 

aan de salarisadministratie, de uitkeringsadministratie, de financiële administratie en de belastingen. 

De standaarden van de meeste betaalmiddelen worden vervangen door nieuwe SEPA-standaarden. 

Dit heeft gevolgen voor overschrijvingen en incasso’s. Met name de incasso’s verschillen van de 

huidige. Daarnaast krijgen we voor het verzenden van grote hoeveelheden overschrijvingen en 

incasso’s te maken met nieuwe technische standaarden. 

Aanpassing betaalkaartsystemen, zoals pinautomaten bij de balies in de gemeentehuizen en 

zwembad Dorper Esch. 

 

De voorbereidende werkzaamheden om de datum van 1 februari 2014 te kunnen halen, zijn in 2013 

uitgevoerd. 

 

EMU Saldo 

Het EMU saldo is in grote lijnen het exploitatiesaldo voor bestemming plus de afschrijvingen min de 

investeringen over een bepaald jaar. Begin 2014 is het EMU-saldo 7,435 miljoen.  
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7.5. Bedrijfsvoering 

 

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, 

communicatie, organisatie, planning en control en huisvesting. N.a.v. de samenwerking tussen 

Dinkelland en Tubbergen is de bedrijfsvoering onderdeel geworden van de begroting Noaberkracht. 

Dit betekent dat de bedrijfsvoering in de begroting Noaberkracht wordt toegelicht. In juli heeft u, als 

nadere informatie, onze voorgangsrapportage ontvangen die betrekking heeft op ontwikkelingen 

binnen de organisatie Noaberkracht. In deze paragraaf staan wij stil bij onderwerpen die voor u van 

belang zijn.  

 

De burger verwacht van de gemeente dat deze rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, 

doelmatig, doeltreffend en alert is. Daaruit vloeien criteria voort voor de uitkomsten van de 

bedrijfsvoering.  

 

Het welslagen van de begrotingsprogramma's is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van 

de bedrijfsvoering. Bovendien is de bedrijfsvoering bij een externe gerichtheid van het bestuur 

zichtbaar geworden voor de burgers en daarmee een factor voor het imago van de gemeente. Voor 

het bestuur is inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering daarmee van groot belang. Daartoe zijn de 

financiële verordening, de verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken en de 

controleverordening (artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet) vastgesteld. 

 

Deze paragraaf bedrijfsvoering geeft op hoofdlijnen inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De 

voor u van belang zijnde onderwerpen komen hierbij aan de orde: 

 Communicatie; 

 Informatievoorziening; 

 Centrale inkoopcoördinatie. 

 

Communicatie 

 

Interactie, transparantie, acceptatie en verwachtingen 

De gemeente Dinkelland vindt het belangrijk dat inwoners en stakeholders (kunnen) bijdragen aan de 

ontwikkelingen in de gemeente. Door mee te praten, mee te beslissen, zelf ideeën aan te dragen, 

maar ook door zelf initiatief te nemen (zelfredzaamheid). Hoe meer verantwoordelijkheid burgers zelf 

nemen, hoe kleiner de rol van de overheid kan worden. Uiteindelijk speelt de overheid dan alleen nog 

maar een ondersteunende rol: burgers en bedrijven nemen het initiatief en de overheid voegt zich 

daar pas bij als het nodig is. Zo vindt een omslag plaats van burgerparticipatie (burgers doen met de 

overheid mee) naar overheidsparticipatie (de overheid doet met burgers mee). Dit sluit aan bij de 

inhoudelijke opgave ‘meer samenleving, minder overheid’. 

 

Anderzijds willen we dat communicatie bijdraagt aan de acceptatie van de gemeente en het 

gemeentelijk beleid. We willen draagvlak voor onze plannen en geloofwaardige bestuurders die in 

samenhang, consequent en transparant kunnen opereren. Van belang is dat inwoners en andere 

stakeholders begrijpen wat wij als gemeenten in al hun facetten willen betekenen, wat we daar 

concreet aan bijdragen en ondernemen, wat zij van hun gemeente kunnen verwachten en wat de 

gemeenten van hen verwacht. 
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Informatievoorziening  

Informatievoorziening zorgt voor de samenhang in processen, informatiestromen, gegevens en 

techniek. Ingezet wordt op vergaande digitalisering. Door een flexibele inrichting kan worden 

ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. 

 

 

Digitale dienstverlening 

Om te kunnen voldoen aan onze eigen ambities en aan de landelijke uitgangspunten van het 

Nationaal Uitvoering programma (NUP), werken we samen met het Klant Contact Centrum (KCC) aan 

het formuleren van de eisen en wensen voor de inrichting van de digitale dienstverlening. 

 

Basisregistraties 

Het stelsel van basisregistraties speelt een belangrijke rol in de verbetering van de dienstverlening van 

de overheid. Dit stelsel is volop in ontwikkeling. Alle overheidsinstanties leveren een bijdrage. Ook de 

komende jaren worden er weer een aantal belangrijke stappen gezet. 

 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

Bij de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt er samengewerkt 

met het waterschap, de provincie en de 14 Twentse gemeenten. De implementatie moet op 1 januari 

2016 zijn afgerond. Omdat de BGT o.a. gaat dienen als een bron voor beheer openbare ruimte, de 

BAG en de WOZ grijpt de BGT in op vele processen. De procesveranderingen en de implementatie 

van de software zullen voor een groot deel in 2014 plaatsvinden.  

 

Basisregistraties Wet Onroerende Zaken (WOZ)  en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Op 1 januari 2014 moeten we zijn aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. 

Procesveranderingen zullen in 2013 worden doorgevoerd.  

 

Basisregistratie personen (BRP) 

In 2015 moet worden aangesloten op de landelijke database van de BRP. Hiervoor moeten in 2014 de 

nodige voorbereidingen worden getroffen, waaronder aanpassingen in de processen en de vervanging 

van de software door verschillende burgerzakenmodules. 

  

Basisregistratie kadaster (BRK) 

Het kadaster is verantwoordelijk voor de basisregistratie kadaster. Het kadaster gaat de gegevens 

vanaf medio 2013 op een andere wijze leveren. Uiterlijk in de eerste helft van 2014 moeten de 

gemeentelijke gegevensstromen en de software die gebruik maken van  kadastrale gegevens hierop 

worden aangepast. 

 

Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

De basisregistratie ondergrond gaat in per 1 januari 2015. TNO is verantwoordelijk voor de 

basisregistratie. Voor gemeenten geldt de verplichting aan te leveren en af te nemen van de BRO. De 

exacte consequenties zijn op dit moment nog niet helder in beeld. 

 

Wat gaat het kosten? 

Voor de aansluiting op de BRK en de BRO zijn de financiële gevolgen opgenomen in de begroting. 

We rekenen op een eenmalige investering voor Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen van ongeveer  

€ 75.000. Het aandeel van de gemeente Dinkelland wordt daarom ingeschat op € 43.000 (deels 

eenmalig en deels af te schrijven in 5 jaar) Voor additionele onderhoudskosten wordt het aandeel van 

onze gemeente geschat op € 5.000. 
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Centrale inkoopcoördinatie 

De inkoopfunctie wordt gedefinieerd als: Het geheel van activiteiten dat in organisaties wordt vervuld 

om producten (werken, leveringen en diensten) van externe bronnen te betrekken tegen de voor de 

organisatie meest gunstige voorwaarden. 

 

De organisatie Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen streeft  namens de gemeente Dinkelland ook naar 

verdere regionale inkoopsamenwerking, tussen de acht Twente plattelandsgemeenten. Naast 

kennisuitwisseling kunnen hier ook gezamenlijke aanbestedingen uit resulteren. In een aantal dossiers 

zoals de transities in het sociale domein wordt regio breed opgetrokken. 

 

Jaarlijks dienen de gemeenten een aanbestedingskalender op te stellen. Hierin zullen alle voorziene 

aanbestedingen opgenomen worden. Deze komen uit het contractenregister (aflopende contracten 

van dat jaar) en uit de geplande projecten voor het komende jaar. 

  



 

Begroting 2014 gemeente Dinkelland – pagina 74 

7.6. Verbonden partijen 

 

Algemeen 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 

zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de 

gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde 

van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet 

verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar 

verplichtingen niet nakomt. 

 

Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is 

een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. 

 

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren verbonden 

partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de 

programma’s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over bij 

die programma’s. De tweede reden betreft de kosten – het budgettaire beslag- en de financiële risico’s 

die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire 

gevolgen. 

 

Bij de jaarrekening 2013 zullen ook het eigen vermogen, vreemd vermogen het resultaat van de 

verbonden partijen in deze paragraaf worden opgenomen.  

 

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

 

Naam Verbonden partij Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

    

Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen– 

   

Het  openbaar lichaam 

Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen is een 

samenwerkingsverband van 

de gemeenten Tubbergen 

en Dinkelland in de vorm 

van een 

gemeenschappelijke 

regeling 

(gemeenschappelijke 

regeling Werkorganisatie 

Tubbergen-Dinkelland). De 

vestigingsplaats is 

Denekamp. 

1. In naam van de 

deelnemende 

bestuursorganen is het 

openbaar lichaam in 

ieder geval belast met:  

a. beleidsontwikkelin

g en 

beleidsvoorbereidi

ng;  

b. uitvoering van het 

door de 

gemeentelijke 

bestuursorganen 

vastgestelde 

beleid;  

c. inkoop en 

aanbesteding van 

opdrachten, 

behoudens voor 

zover het de 

bedrijfsvoering 

betreft;  

d. uitvoering van 

door de 

rijksoverheid 

opgedragen 

medebewindstake

n;  

Het algemeen bestuur van 

het openbaar lichaam 

bestaat uit de leden van de 

aan de regeling 

deelnemende 

bestuursorganen. 

Het algemeen bestuur wijst 

al zijn leden aan als leden 

van het dagelijks bestuur. 

 

In het algemeen bestuur  

heeft elk lid een gewogen 

stem. Het gewicht van de 

stem wordt bepaald door de 

factor één te delen door het 

ter vergadering aanwezige 

aantal leden van het college 

van de gemeente waaruit 

het betreffende lid afkomstig 

is. 

De gemeente Dinkelland 

draagt voor 56,35% bij aan 

de begroting van de 

gemeenschappelijke 

regeling. 
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Naam Verbonden partij Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

    

e. toezicht op en 

handhaving van 

de hiervoor 

genoemde 

uitvoering. 

2. In eigen naam is het 

openbaar lichaam in 

ieder geval belast met: 

a. de bedrijfsvoering; 

b. inkoop en 

aanbesteding van 

opdrachten ten 

behoeve van de 

bedrijfsvoering. 

 

Het openbaar lichaam voert 

uitsluitend taken uit voor 

bestuursorganen van 

Dinkelland en Tubbergen.  

    

Regio Twente    

Het regionaal openbaar 

lichaam Regio Twente is 

een samenwerkingsverband 

van alle 14 Twentse 

gemeenten in de vorm van 

een gemeenschappelijke 

regeling. 

Regio Twente is gevestigd 

in Enschede. 

Regio Twente vervult 

werkzaamheden op het 

gebied van verkeer en 

vervoer, volkshuisvesting, 

ruimtelijke ordening, 

economische zaken, 

veiligheid, volksgezondheid, 

recreatie en toerisme. Sinds 

1 januari 2006 is Regio 

Twente een zogenaamde 

plusregio in het kader van 

de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, waardoor op 

onderdelen sprake is van 

verplichte samenwerking. 

De gemeenteraad benoemt 

uit zijn midden én uit het 

midden van het college een 

(plaatsvervangend) lid ten 

behoeve van het algemeen 

bestuur (Regioraad). De 

stemverhouding binnen de 

Regioraad is gebaseerd op 

het inwonertal van de 

deelnemende gemeenten. 

 

Dinkelland heeft in de 

Regioraad 26.054 van de in 

totaal 626.938 stemmen. De 

Regioraad heeft uit zijn 

midden de burgemeester 

van Dinkelland aangewezen 

als lid van het Dagelijks 

Bestuur van Regio Twente. 

De deelnemende 

gemeenten betalen een 

jaarlijkse bijdrage, naar rato 

van het inwonertal. De 

bijdrage van Dinkelland voor 

2014 is geraamd op  

€  933.838. 

 

    

Veiligheidsregio Twente    

Het openbaar lichaam 

Veiligheidsregio Twente is 

een verplicht 

samenwerkingsverband van 

alle 14 Twentse gemeenten 

in de vorm van een 

gemeenschappelijke 

regeling. De 

gemeenschappelijke 

regeling is op 1 januari 

2011 in werking getreden. 

Veiligheidsregio Twente is 

gevestigd in Enschede.  

Veiligheidsregio Twente 

heeft tot doel de 

brandweerzorg, de 

rampenbestrijding, de 

crisisbeheersing en de 

geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen 

en rampen bestuurlijk en 

operationeel op regionaal 

niveau te integreren 

teneinde een doelmatige en 

slagvaardige hulpverlening 

te verzekeren, mede op 

basis van een 

gecoördineerde 

voorbereiding. De 

verplichting tot instelling van 

en deelname aan een 

veiligheidsregio vloeit 

rechtstreeks voort uit de 

Wet veiligheidsregio’s die 

Op grond van artikel 11 van 

de Wet veiligheidsregio’s 

vormen de burgemeesters 

van de deelnemende 

gemeenten het algemeen 

bestuur. Elk lid van het 

algemeen bestuur beschikt 

in de vergadering over één 

stem. Indien het gaat om de 

vaststelling van de 

begroting, wijzigingen 

daarvan en de jaarrekening, 

beschikt een lid van het 

algemeen bestuur over het 

aantal stemmen dat wordt 

bepaald door het aantal 

inwoners van zijn gemeente 

bij aanvang van het 

kalenderjaar waarin de 

stemming plaatsvindt 

(analoog aan de 

De bijdrage van Dinkelland 

voor 2014 is geraamd op  

€ 1.535.192. 
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op 1 oktober 2010 in 

werking is getreden. 

Met ingang van 2013 zal de 

gemeentelijke brandweer 

worden overgeheveld naar 

de Veiligheidsregio. 

stemverhouding binnen 

Regio Twente). 

    

EUREGIO    

EUREGIO is een 

grensoverschrijdend 

samenwerkingsverband van 

131 Nederlandse en Duitse 

overheden. EUREGIO is 

een eingetragener Verein 

(e.V.) naar Duits recht. Via 

Regio Twente is Dinkelland 

indirect lid van EUREGIO. 

EUREGIO is gevestigd in 

Gronau (D) 

EUREGIO heeft tot doel het 

stimuleren, ondersteunen 

en coördineren van 

regionale 

grensoverschrijdende 

samenwerking.  

De EUREGIO-raad is het 

politieke orgaan van 

EUREGIO. De 

samenstelling is gebaseerd 

op een partijpolitieke en 

regionale sleutel. De uitslag 

van de 

gemeenteraadsverkiezingen 

bepaalt welke partijen in de 

EUREGIO-raad 

vertegenwoordigd zijn. Het 

inwonertal bepaalt het 

aantal zetels per 

deelnemende gemeente. 

Dinkelland bezet 2 van de 

41 Nederlandse zetels; één 

collegelid van Lokaal 

Dinkelland en één raadslid 

van het CDA. 

De jaarlijkse bijdrage 

bedraagt € 0,35 per 

inwoner. De afdracht maakt 

onderdeel uit van de 

jaarlijkse bijdrage aan Regio 

Twente. 

    

WOT    

Het openbaar lichaam 

Werkvoorzieningschap Oost 

Twente (WOT) is een 

samenwerkingsverband van 

Dinkelland, Losser en 

Oldenzaal in de vorm van 

een gemeenschappelijke 

regeling. WOT is gevestigd 

in Oldenzaal. 

Het WOT voert voor de 

deelnemende gemeenten 

de Wet sociale 

werkvoorziening uit. Het 

WOT is 100% 

aandeelhouder van Top 

Craft BV, het 

uitvoeringsbedrijf van het 

WOT. 

Het college wijst uit haar 

midden twee 

(plaatsvervangende) leden 

ten behoeve van het 

algemeen bestuur aan. In 

het algemeen bestuur heeft 

Dinkelland 2 van de 6 

stemmen. Één collegelid is 

daarnaast lid van de Raad 

van Commissarissen van 

TopCraft BV. 

De gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten 

hebben inmiddels een 

besluit genomen tot 

liquidatie. Per 1 januari 

2013 bedroeg het aandeel 

in de eenmalige 

desintegratiekosten voor 

onze gemeente : 

€ `1.607.000 dat is ruim 

€ 50.000 minder dan het 

jaar ervoor. 

    

Crematoria Twente    

Het Openbaar Lichaam 

Crematoria Twente (OLCT) 

is een samenwerkings-

verband van 13 Twentse en 

Achterhoekse gemeenten 

door middel van een 

gemeenschappelijke 

regeling. OLCT is gevestigd 

in Enschede. 

Het OLCT is 

verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Wet op de 

lijkbezorging. Per 1 januari 

2000 zijn deze taken 

ondergebracht in 

Crematoria Twente / Oost- 

Nederland B.V. 

De gemeenteraad benoemt 

uit zijn midden, dan wel uit 

het midden van het college, 

één (plaatsvervangend) lid 

ten behoeve van het 

algemeen bestuur, op 

aanbeveling van het 

college. Door de 

gemeenteraad is thans een 

raadslid benoemd in het 

algemeen bestuur. 

Crematoria Twente / Oost-

Nederland B.V. keert 

jaarlijks dividend uit aan 

OLCT, die het dividend aan 

de deelnemende 

gemeenten uitkeert naar 

rato van het aantal 

crematies per deelnemende 

gemeenten.  Er is geen 

winstuitkering geraamd. 

    

Stadsbank Oost 

Nederland 

   

Het openbaar lichaam 

Stadsbank Oost Nederland 

is een samenwerkings-

verband van 22 Twentse en 

Achterhoekse gemeenten 

door middel van een 

De Stadsbank Oost 

Nederland is een 

intergemeentelijke 

kredietbank die zich ten 

behoeve van ingezetenen 

van de deelnemende 

De gemeenteraad benoemt 

uit zijn midden, dan wel uit 

het midden van het college, 

één (plaatsvervangend) lid 

ten behoeve van het 

algemeen bestuur. Door de 

De bijdrage is deels 

gebaseerd op een vast 

bedrag per inwoner en 

deels op de afname van 

producten.  De bijdrage voor 

2014 is begroot op  
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gemeenschappelijke 

regeling. Stadsbank Oost 

Nederland is gevestigd in 

Enschede. 

gemeenten op 

maatschappelijk en zakelijk 

verantwoorde wijze 

bezighoudt met krediet-

verstrekking, budgetbeheer, 

schuldhulpverlening, 

preventie en voorlichting. 

gemeenteraad is thans een 

collegelid benoemd in het 

algemeen bestuur. 

€  84.500. 

    

Alte Weberei    

Kultur- und 

Tourismuszentrum “Alte 

Weberei” Nordhorn (D) – 

Denekamp (NL) 

Betriebsgesellschaft mbH is 

een vennootschap naar 

Duits recht (GmbH), 

waarvan de “aandelen” in 

handen zijn van de VVV 

Nordhorn, de vereniging 

cultuurcentrum Alte Weberei 

en Dinkelland. Alte Weberei 

is gevestigd in Nordhorn 

(D). 

De Alte Weberei is het 

Cultuur- en 

Toerismecentrum in 

Nordhorn dat zich ten doel 

stelt om 

grensoverschrijdende 

cultuur en toerisme verder 

te ontwikkelen.  

In de raad van 9 oktober 

2012 is besloten om uit 

“Kulturcentrum alte Weberei 

Betriebsgesellschaft mbH’ 

te treden en de aandelen te 

verkopen aan Nordhorn. In 

het najaar van 2013 zal 

door het bestuur van 

Nordhorn een beslissing 

worden genomen. 

Dinkelland wordt in de 

vennootschapsvergadering 

vertegenwoordigd door de 

gevolmachtigd 

portefeuillehouder 

grensgebied. 

Dinkelland heeft € 5.112 

bijgedragen in het 

inlegsaldo van de GmbH en 

heeft daarmee voor 20% 

zeggenschap. De GmbH 

keert geen winst uit. 

    

Cogas    

De aandelen van de 

Naamloze Vennootschap 

Cogas Holding zijn in 

handen van 9 Overijsselse 

gemeenten. Cogas is 

gevestigd in Almelo 

Cogas voorziet ondermeer 

in de behoefte aan 

openbare nutsvoorzieningen 

in de gemeenten die in de 

vennootschap deelnemen 

en in haar concessie- en 

machtigingsgebieden. 

Dinkelland valt onder het 

verzorgingsgebied van 

Cogas. 

Dinkelland wordt in de 

Algemene vergadering van 

Aandeelhouders. 

vertegenwoordigd door een 

gevolmachtigd raadslid. 

 

Dinkelland bezit 463 

aandelen (9,1%), waarop 

jaarlijks dividend wordt 

uitgekeerd. De uitkering aan 

Dinkelland in 2014 bedraagt 

€  926.000. 

    

Enexis Holding N.V.    

In 2009 is besloten om het 

belang in de commerciële 

activiteiten van Essent NV 

te verkopen aan RWE en 

om aandelen te gaan 

houden in Enexis Holding 

N.V. (voormalige Essent 

Netwerk BV). De aandelen 

van de naamloze 

vennootschap Enexis 

Holding zijn in handen van 6 

provincies en 130 

gemeenten. Enexis is 

gevestigd in ’s-

Hertogenbosch. 

Enexis beheert het 

energienetwerk in zeven 

provincies in Noord-, Oost-, 

en Zuid-Nederland, 

waaronder Overijssel. 

Dinkelland valt onder het 

verzorgingsgebied van 

Enexis. 

Dinkelland wordt in de 

Algemene vergadering van 

Aandeelhouders. 

vertegenwoordigd door de 

burgemeester. 

Dinkelland bezit 96.993 

aandelen (0,06%), waarop 

jaarlijks dividend wordt 

uitgekeerd. Voor 2014 is 

een uitkering geraamd van 

€  70.388. 

    

Vordering op Enexis B.V.    

4-tal leningen van Essent 

aan Enexis inzake de 

verkoop van economische 

eigendom van de gas- en 

elektriciteitsnetten. Deze 

N.v.t. N.v.t. De vordering (geldleningen) 

van Dinkeland op Enexis 

bedraagt € 550.795. ( 2 

geldleningen). In 2012 is 

Tranche A (1 geldlening) 
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lening (vordering) is niet 

verkocht aan RWE, maar 

overgedragen aan de 

aandeelhouders. 

 

volledig afgelost. In 2013 is 

Tranche B ( 1 geldlening) 

volledig afgelost. 

    

Verkoop Vennootschap 

B.V. 

   

De verkopende 

aandeelhouders hebben 

een aantal garanties 

gegeven aan RWE. Het 

overgrote merendeel van 

deze garanties is 

overgedragen aan deze 

deelneming. 

N.v.t. N.v.t. De vordering (escrow) van 

Dinkelland op Verkoop 

Vennootschap B.V. bedroeg 

€ 518.000. Door een 

schikking is in 2011 een 

bedrag van € 232.000 

ontvangen. In 2015 

ontvangen we € 260.000 

min eventuele claims die 

ondertussen worden 

ingediend. 

    

Attero Holding N.V.     

Afvalverwerkingsbedrijf 

Essent Milieu heet sinds 1 

januari 2010 Attero. 

Provincies en gemeenten, 

die ook de aandelen van 

Essent in handen hadden, 

blijven aandeelhouders. 

Essent Milieu is in 2009 

buiten de verkoop aan RWE 

gehouden. Het was de 

bedoeling om de 

afvalverwerker aan een 

andere partij te verkopen, 

maar dit is niet gelukt omdat 

er te weinig geld geboden 

werd. 

Het doel van deze holding is 

het deelnemen in 

vennootschappen die 

werkzaam zijn op het 

gebied van de 

afvalverwijdering en –

verwerking, 

recycling/verwerking en het 

geschikt maken van afval tot 

producten voor hergebruik 

en energieopwekking. 

Dinkelland wordt in de 

Algemene vergadering van 

Aandeelhouders. 

vertegenwoordigd door de 

burgemeester. 

 

Evenals het belang in 

Enexis, neemt Dinkelland 

voor 0,06% deel in Attero 

Holding B.V.  Er is geen 

dividend geraamd.  

    

Publiek Belang 

Elektriciteitsproductie 

B.V. 

   

De rechter heeft 2009 

bepaald dat Essent haar 

50% belang in NV 

Elektriciteit 

Productiemaatschappij 

Zuid-Nederland (EPZ) niet 

mag verkopen aan RWE. 

EPZ is eigenaar en 

exploitant van de 

kerncentrale in Borselle. De 

verkopende 

aandeelhouders hebben dit 

belang van Essent in EPZ 

overgenomen en zal t.z.t. 

worden verkocht. In 2011 is 

door alle partijen een 

schikkingsvoorstel 

getekend, waardoor ook de 

laatste aandelen aan RWE 

kunnen worden 

overgedragen. De 

deelneming PBE verdwijnt 

N.v.t. 

 

Dinkelland wordt in de 

Algemene vergadering van 

Aandeelhouders. 

vertegenwoordigd door de 

burgemeester. 

 

Middels de  schikking en het 

ontvangen 

schikkingsbedrag is de 

dividenduitkering 

verdwenen.  
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hierdoor. 

    

CBL Vennootschap B.V.    

Deze vennootschap 

vertegenwoordigt de 

verkopende 

aandeelhouders als 

medebeheerder van het 

Cross Border Lease (CBL) 

Fonds. Dit fonds is een 

bankrekening (escrow) 

waarop een adequaat 

bedrag aan voorziening 

wordt aangehouden. 

N.v.t. N.v.t. Er is geen dividend 

geraamd. 

    

Claim Staat Vennootschap 

B.V. 

   

Eventuele 

schadevergoedings-

vordering van Essent N.V. 

en Essent Nederland B.V. 

op de Staat der 

Nederlanden die zou 

kunnen voortvloeien uit de 

procedure waarin zij een 

verklaring voor recht vragen 

dat bepaalde bepalingen 

van de splitsingswetgeving 

onverbindend zijn. Als 

gevolg hiervan lijden de 

aandeelhouders schade. 

N.v.t. N.v.t. Er is geen dividend 

geraamd. 

    

Twence B.V.    

Op 11 mei 2011 heeft het 

algemeen bestuur van de 

Regio Twente (Regioraad) 

besloten om de aandelen 

Twence over te dragen aan 

de aan Regio Twente 

deelnemende gemeenten. 

Door de 

aandelenoverdracht wordt 

ondermeer Dinkelland 

individueel aandeelhouder 

in Twence B.V. Op 28 juni 

2011 heeft het college van 

Dinkelland, gehoord de 

gemeenteraad, besloten tot 

deelname aan Twence B.V.  

Twence B.V. is het 

afvalverwerkingsbedrijf dat 

al het huishoudelijke afval 

en veel van het bedrijfsafval 

binnen de regio Twente 

verwerkt. De oorspronkelijke 

overweging voor Regio 

Twente om in Twence B.V. 

deel te nemen was om in 

regionaal verband bedrijfs- 

en huisafval te verwerken 

waarbij de schaalgrootte 

zou resulteren in voor 

burgers (en bedrijven) 

acceptabele tarieven. 

Overeenkomstig het 

collegebesluit van 28 juni 

2011 wordt Dinkelland in de 

Algemene vergadering van 

Aandeelhouders van 

Twence B.V. 

vertegenwoordigd door de 

portefeuillehouder Afval. 

Dinkelland bezit 34.056 

aandelen (4,2%). Twence 

keert jaarlijks € 2,5 miljoen 

+ 40% van de netto winst na 

belasting als dividend uit. 

Het extra dividend boven de 

basisuitkering van € 2,5 

miljoen is tot 2018 bestemd 

voor de Agenda van 

Twente. 

    

Vitens    

De aandelen van de 

Naamloze Vennootschap 

Vitens zijn in handen van 5 

provincies en 109 

gemeenten. Vitens is 

gevestigd in Utrecht. 

Vitens is het grootste 

drinkwaterbedrijf van 

Nederland en verzorgt de 

drinkwatervoorziening voor 

5,4 miljoen mensen in de 

provincies Flevoland, 

Friesland, Gelderland, 

Utrecht, Overijssel en een 

aantal gemeenten in 

Drenthe en Noord-Holland. 

Dinkelland valt onder het 

verzorgingsgebied van 

Dinkelland wordt in de 

Algemene vergadering van 

Aandeelhouders. 

vertegenwoordigd door de 

burgemeester. 

Dinkelland bezit 43.085 

aandelen (0,858%), waarop 

jaarlijks dividend wordt 

uitgekeerd.  Er is voor 2014 

een bedrag geraamd van €  

32.754. Daarnaast is er een 

geldlening verstrekt met een 

restant-bedrag van  

€  1.510.182. 
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Vitens. 

    

Wadinko    

De aandelen van de 

Naamloze Vennootschap 

Wadinko zijn in handen van 

de provincie Overijssel en 

24 gemeenten. Wadinko is 

gevestigd in Zwolle. 

Wadinko is een regionale 

participatiemaatschappij, die 

de bedrijvigheid - en 

daarmee de 

werkgelegenheid - wil 

bevorderen in Overijssel, de 

Noord-Oostpolder en 

Zuidwest Drenthe. Wadinko 

is opgericht vanuit de 

Waterleiding Maatschappij 

Overijssel, waar ook 

Dinkelland in deelnam. 

Dinkelland wordt in de 

Algemene vergadering van 

Aandeelhouders. 

vertegenwoordigd door de 

burgemeester. 

Dinkelland bezit 93 

aandelen (3,893%), waarop 

onregelmatig dividend wordt 

uitgekeerd. Voor 2014 is  

€  46.000 geraamd. 

    

BNG    

De aandelen van de 

Naamloze Vennootschap 

Bank Nederlandse 

Gemeenten zijn voor de 

helft in handen van de Staat 

en voor de andere helft in 

handen van gemeenten, 

provincies en een 

hoogheemraadschap. BNG 

is gevestigd in Den Haag. 

De BNG heeft ten doel de 

uitoefening van het bedrijf 

van bankier ten dienste van 

overheden. De BNG is 

huisbankier van Dinkelland. 

Dinkelland wordt in de 

Algemene vergadering van 

Aandeelhouders. 

vertegenwoordigd door de 

burgemeester. 

Dinkelland bezit 16.934 

aandelen (0,03%), waarop 

jaarlijks dividend wordt 

uitgekeerd. Voor 2014 is 

geen dividend geraamd. 

 

 

DinkellandWerkt! 

Op 4 oktober jl. heeft DinkellandWerkt! haar deuren officieel geopend. Die opening is onder meer een 

gevolg van het besluit van de raad uit 2012 om voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) een lokale uitvoeringsvariant vorm te geven. Daarbij is ook besloten de samenwerking in het 

kader van de Wsw met Top-Craft BV te Oldenzaal (de GR WOT) te beëindigen. Doel was om 

uiteindelijk te komen tot een nieuwe lokale uitvoeringsorganisatie. In deze organisatie worden de 

uitvoeringstaken van de gemeente verzelfstandigd én uitvoeringstaken gericht op 

arbeidsmarktparticipatie van Wsw’ers, Wwb’ers en (op termijn) Wajongers opgenomen.  In maart 2013 

heeft de gemeenteraad van Dinkelland ingestemd met de structuur en bedrijfsvoering van 

DinkellandWerkt! DinkellandWerkt! bestaat uit een stichting en een coöperatie. De stichting heeft een 

raad van bestuur en een raad van toezicht, waarvan laatstgenoemde uitsluitend uit leden van het 

college van burgemeester en wethouders kan bestaan. De stichting heeft tot doel: 

 

1. Het exclusief ten behoeve van de gemeente Dinkelland (doen) uitvoeren van de Wsw en de 

Wwb. 

2. Het ter beschikking stellen van medewerkers vanuit de Wsw en de Wwb, waarbij de 

werkzaamheden vanuit de Wsw kunnen worden gecategoriseerd in: 

a. detachering/begeleid werken; 

b. beschut werken; 

c. groen;  

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door overeenkomsten aan te gaan met de 

gemeente Dinkelland (detachering/begeleid werken, beschut werken en groen), de coöperatie 

(detachering/begeleid werken) en zorginstellingen/leerbedrijven (beschut werken). De rijksgelden die 

de gemeente voor de uitvoering van de Wsw/Wwb ontvangt komen ten goede van de stichting.   
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Zoals gezegd is naast de stichting  tevens een coöperatie met de naam DinkellandWerkt! opgericht. 

De coöperatie heeft tot doel arbeidskrachten bij haar leden ter beschikking te stellen. De leden van de 

coöperatie zijn dan ook ondernemers/organisaties die medewerkers binnen de doelgroep in kunnen 

zetten. De coöperatie heeft een bestuur en een  algemene vergadering.  Zolang de gemeente lid is 

van de coöperatie heeft zij het recht om één bestuurder ter benoeming aan de algemene vergadering 

voor te dragen.  Naast inkomsten  uit het ter beschikking stellen van personeel ontvangt de coöperatie 

inkomsten uit contributie van haar leden en uitvoeringsvergoedingen.    
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7.7. Grondbeleid 

 
Algemeen 

De bouwgrondverkopen blijven in de eerste helft van 2013 redelijk op peil. Er is een verschuiving 

zichtbaar in de vraag van grote naar kleinere bouwkavels voor rijenwoningen en twee onder één kap 

woningen.  

Dit wordt met name veroorzaakt door aanhoudende onzekerheid in de markt, terughoudendheid van 

financiële instellingen om kredieten te verstrekken, de arbeidsmarktsituatie, discussie 

hypotheekrenteaftrek en forse bezuinigingen van de overheid. 

 

Voor de plannen Pierik en Brookhuis is de verwachting dat we eind 2013 in de buurt van de 

prognoses komen. Voor de andere woningbouwplannen lijkt de prognose niet haalbaar. 

Voor de bedrijventerreinen De Mors IV en Echelpoel III is wel belangstelling getoond in het eerste half 

jaar, maar dit heeft nog niet geleid tot verkopen. De verwachting is dat nu Echelpoel III inmiddels 

bouwrijp is opgeleverd, de belangstelling concreter wordt.  

Door continue de vinger aan de pols te houden, in te blijven zetten op een goede communicatie met 

potentiele kopers en bijsturen daar waar noodzakelijk is wordt getracht om het grondbedrijf voor de 

langere termijn financieel gezond te houden. Voorbeelden hiervan zijn uniforme en representatieve 

verkoopinformatie, startersfacilitering in de vorm van een lening, maatwerkoplossingen in uitgiftes en 

de woningmarkt. 

 

Grondbeleid  

Verschillende ontwikkelingen zijn de basis voor het gevoerde grondbeleid, te weten: 

 Conform het provinciaal beleid mag Dinkelland bouwen voor lokale (eigen) behoefte en zijn er 

afspraken gemaakt over een verschuiving van uitbreiding naar inbreiding. 

 In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt over 

het aantal woningen dat Dinkelland tot 2015 mag realiseren. Daarnaast zijn afspraken gemaakt 

over het aantal hectares waarop Dinkelland bedrijventerrein mag realiseren tot 2015. 

 Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en krimp. 

 

In de nota grondbeleid ligt vast dat de rol van de overheid kleiner zal zijn waar het gaat om het 

ontwikkelen van nieuwe locaties. Mede hierdoor zijn de prognoses voor bouwkavelverkopen periodiek 

neerwaarts bijgesteld. Conform de Woonvisie en de prestatieafspraken met de provincie kan voor de 

(middel)lange termijn worden volstaan met de bouwgrondvoorraden binnen de huidige complexen.  

 

De complexen in 2014 en verder 

Zoals gebruikelijk worden jaarlijks alle complexen geactualiseerd.  

 

A. Complexen nog niet in exploitatie 

Deze lijst omvat de complexen Ruilgronden en Euro-eiland waarvoor de raad nog geen 

grondexploitatie heeft vastgesteld. 

De verwachting is dat de boekwaarde van “complexen nog niet in exploitatie” naar beneden kan 

worden bijgesteld. Vanuit de vastgestelde beleidsnota Ruilgronden, welke betrekking zal hebben op 

het complex Ruilgronden, is aangegeven welke gronden ontwikkelpotentie hebben en welke al dan 

niet kunnen worden afgestoten. Een van de doelen van de beleidsnota Ruilgronden is het verlagen 

van de huidige boekwaarde op complex Ruilgronden.  

 

B. Complexen in exploitatie 

Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de Raad een grondexploitatie heeft 

vastgesteld. 
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Als vast onderdeel van de geactualiseerde grondexploitaties is een doorkijk voor de komende jaren. 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen. Dit met name vanuit het risico 

dat eerst de opbrengsten moeten zijn gerealiseerd. In de huidige onzekere marktomstandigheden 

wordt dus niet geanticipeerd op nog te realiseren grondopbrengsten. Dit is volgens de regels van BBV 

niet toegestaan. Door elk jaar alle grondexploitaties te actualiseren zal bij vaststelling van de 

jaarrekening een voorstel worden gedaan omtrent eventuele winstnemingen. 

De fasering van de te verwachten opbrengsten is in lijn gebracht met het vastgestelde 

woningbouwprogramma, te verwachten marktomstandigheden en de grondprijzen van 2013 zijn 

doorgevoerd. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met een verdere grondprijsverlaging dan wel 

stijging. 

 

Bouwgrondverkopen 

Woningbouw 

De verwachting is dat de trend die zich in de eerste helft van 2013 manifesteert zich zal gaan 

doorzetten in 2014. De kleinere en goedkopere kavels zullen in de belangstelling blijven staan. 

In de plannen Pierik, Brookhuis en Diezelkamp kunnen we voldoende bouwkavels in het 

eerdergenoemde segment aanbieden. Derhalve is ook de verwachting dat de prognoses voor deze 

plannen gehandhaafd kunnen blijven. 

In 2014 kunnen de plannen Deurninger Esch, Rossum Noord en Spikkert in de verkoop komen met 

respectievelijk 6, 4 en 8 te verkopen bouwkavels in 2014. Dit is nog afhankelijk van de ruimtelijke 

procedures. Gelet op de huidige onzekere marktomstandigheden zijn deze verkoopaantallen 

ambitieus. 

Bedrijventerreinen 

Algemeen beeld vanuit de eerste helft 2013 geeft aan dat voor deze kavels grote terughoudend 

aanwezig is.  

Voor het plan De Schil is geen interesse. Getracht wordt met een actievere marktbenadering jaarlijks 1 

woonwerkkavel (woonkavel met de mogelijkheid van een bedrijfshal) te kunnen verkopen. 

Echelpoel III wordt medio 2013 bouwrijp opgeleverd waardoor de eerste kavels daadwerkelijk kunnen 

worden verkocht. Voor De Mors IV en Sombeek IV dienen in de tweede helft van 2013 nog de 

bestemmingsplanprocedures te worden opgestart. De verwachting is dat in 2014 de eerste 

bouwkavels kunnen worden verkocht.  

 

Financiële situatie 

De verwachting is dat naast investeringen in de nieuwe complexen aanzienlijk meer bouwgrond zal 

moeten worden verkocht waardoor uiteindelijk de totale boekwaarde van alle complexen de komende 

jaren verder zal kunnen gaan afnemen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid daadwerkelijk verkochte 

bouwgrond. 

Het afzetrisico, door de aanhoudende onzekere marktomstandigheden, van de bouwkavels zal de 

komende tijd een steeds groter risico gaan vormen. Om dit risico voor de gemeente beheersbaar te 

houden blijven we de markt actief benaderen en houden we de gronduitgiftevoorwaarden actueel en 

faciliteren we maatwerk in bestaande plannen. 

 

Alle grondexploitaties (van de complexen in exploitatie) zijn geactualiseerd en doorgerekend op basis 

van de vastgestelde grondprijzen 2013, verwachtingen kosten bouw- en woonrijp maken en de meest 

actuele boekwaarde per 1-1-2013. Ook de fasering van de gronduitgifte is voorzichtig toegepast. Deze 

past binnen de Woonvisie en de prestatieafspraken met de Provincie. 

 

De verwachtingen voor de vastgestelde grondexploitaties voor woningbouwcomplexen zullen de 

komende jaren sterk afhankelijk zijn van de verkoopresultaten van woningbouwkavels en de hoogte 

van de gronduitgifteprijzen.  
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Voor de bedrijventerreinen zijn de vooruitzichten financieel minder positief. Dit wordt veroorzaakt 

doordat deze complexen een hoge boekwaarde hebben in combinatie met een vertragende 

kaveluitgifte. Daardoor blijven de boekwaardes van deze complexen aan de hoge kant. 

Deze grondexploitaties kunnen dus weinig tot geen financiële tegenvallers meer opvangen.  

 

Reserve grondexploitatie 

De reserve is in 2012 fors verhoogd. Mede werd dit veroorzaakt door een aantal verliesnemingen 

waar geen winstnemingen tegenover stonden. Derhalve wordt verwacht dat de reserve bestand is om 

eventuele afboekingen en/of verliesnemingen op te kunnen vangen. 

Door continue de vinger aan de pols te houden (jaarrekening, voorjaars- en najaarsbericht) zal een zo 

betrouwbaar mogelijk beeld worden geschetst. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de reserve 

grondexploitatie voor de komende jaren van voldoende omvang is. 

 

Een doorkijk van de mogelijke winstnemingen voor de komende jaren laat zien dat er in 2015 

winstnemingen zijn te verwachten volgens onderstaande tabel. 

 

 
 

Actuele raadskwesties 

 

A. Startersleningen 

In de raad is gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid voor het opnieuw invoeren van de 

startersleningen. Inmiddels is deze regeling weer van kracht geworden bij besluit van de raad van 

oktober 2013. Doel hiervan is uiteraard het mogelijk maken van verhuisbewegingen van starters in de 

woningmarkt. 

 

B. Erfpacht 

Als mogelijke oplossing voor nieuwe transacties is enkele keren het begrip erfpacht gevallen als 

middel om de koopprijs te verlagen en daarmee een transactie mogelijk te maken. In 2014 zullen we 

hier nader aandacht aan besteden. 

 

C. Motie Kerkdijk 

De provincie is bezig met een verkenning van gemeentelijke probleemexploitaties in Overijssel. In 

oktober 2013 heeft Provinciale Staten hier een standpunt over ingenomen. Hoe dit eruit zal zien is 

tijdens het schrijven van de begroting nog onduidelijk. Hiermee kan ook niet vooruitlopend op het 

besluit de impact hiervan worden geschetst. 

 

Samengevat 

De gemeente blijft nog steeds bouwkavels verkopen. Vooralsnog zijn de grondexploitaties voorzichtig 

geprognosticeerd en wordt niet geanticipeerd op winstnemingen.  

Mochten de bouwgrondverkopen verder achteruitgaan en/of verdere grondprijsverlagingen worden 

toegepast dan dient rekening te worden gehouden met een aantal grondexploitaties met tekorten. 

Hierbij zal dan een beroep op de reserve grondexploitatie moeten worden gedaan. 

De ingezette wijze van een actieve marktbenadering zal worden voortgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 

  0 0 Winstnemingen      0      440 
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7.8. Demografische ontwikkelingen 

 

Inleiding 

Demografie, te weten het wetenschappelijk bestuderen van kwantitatieve eigenschappen van de 

bevolking, de veranderingen daarin en de gevolgen daarvan, heeft zoals bekend, een aantal trends 

zichtbaar gemaakt. 

Vergrijzing (een relatieve verhoging van het aantal ouderen), ontgroening (een relatieve teruggang 

van het aantal jongeren), krimp (een verlaging van aantal inwoners) en gezinsverdunning (toename 

aandeel kleine huishoudens) zijn trends die de laatste jaren de nodige aandacht hebben gekregen. 

Deze demografische veranderingen hebben consequenties voor thema’s als bijvoorbeeld onderwijs, 

leefbaarheid, kwalitatieve en kwantitatieve woonvraag. 

 

Wat is al gedaan 

Zoals gezegd heeft demografie de laatste jaren al de nodige aandacht gekregen.  

De gebiedsvisie Noordoost Twente is vastgesteld, waarin demografie één van de thema’s is en 

waarmee een extra kader is geschapen waarbinnen opgaven die hieruit voortvloeien kunnen worden 

aangepakt.  

Zo is er een nulmeting demografische ontwikkelingen Noordoost Twente uitgevoerd. Hierin is 

beschreven hoe de bevolking zich heeft ontwikkeld en hoe deze zich de komende jaren zal 

ontwikkelen en wat de gevolgen zijn van de demografische ontwikkelingen op de beleidsthema’s 

onderwijs, werken, wonen en zorg. Eenzelfde actie is al eerder in opdracht van de gemeenten 

Tubbergen en Dinkelland uitgevoerd. 

Ter uitvoering van de gebiedsvisie zijn door onderzoeksbureaus WING en Rigo respectievelijk 

onderzoeken uitgevoerd naar de omvang van het vrijkomen van bedrijfsgebouwen in het buitengebied 

en van bebouwing in de kernen.  

Tevens is er ingezet op een gezamenlijke woonvisie voor Noordoost Twente. 

  

Binnen het vakgebied ruimtelijke ontwikkeling is beleid ontwikkeld dat ingezet kan worden tegen de 

gevolgen van de demografische ontwikkelingen.  Rood voor rood, VAB+ en het SER-ladder-principe 

kunnen hier genoemd worden.  

Zo is ook op de andere vakgebieden, zoals het vakgebied Onderwijs (scholenhuisvestingsplan) en 

zorg en welzijn (woonservicebeleid) inmiddels rekening gehouden met de deze ontwikkelingen. 

 

De term “krimp” blijkt mensen over het algemeen niet te motiveren. In Zuid-Limburg zijn bewoners en 

bestuurders “krimpmoe”. Men spreekt daarom nu liever van leefbaarheid, lokale economie etc. 

 

Wat gaan we nog doen 

Binnen het domein ‘Maatschappelijke Effecten’ wordt met een programmatische aanpak expliciet 

gestuurd op het bereiken van doelen die een zichtbare bijdrage moeten leveren aan de beoogde 

maatschappelijke effecten. Krimp of demografische ontwikkelingen zijn geen doel op zich.  

Het zijn harde randvoorwaardelijkheden die in de kwantitatieve en kwalitatieve omschrijvingen van 

doelen worden meegenomen.  Andere randvoorwaardelijkheden zijn bijvoorbeeld de rol van de 

overheid (“minder overheid, meer samenleving”) of beschikbare financiële middelen. 

Juist vanwege de sociaal-maatschappelijke impact van krimp vormen demografische ontwikkelingen 

de verbindende schakel tussen de verschillende programma’s. Elk programma wordt namelijk 

beïnvloed door de maatschappelijke effecten die demografische ontwikkelingen met zich meebrengen. 

 

Kortom: In de beleidsnota’s en uitvoeringsprogramma’s borgen we de effecten van demografische 

ontwikkelingen op het betreffende thema.  
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8. Financiële positie 

 

In dit hoofdstuk zal (meerjarig) inzicht worden verschaft in: 

1) algemene uitkering uit het gemeentefonds 

2) reserves en voorzieningen 

3) incidentele baten en lasten 

4) investeringsplan 

8.1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

In juni bent u door middel van het raadsplan 2014 geïnformeerd over de toen bekende stand van 

zaken inclusief een inschatting van de korting BTW compensatiefonds (BCF). Daarnaast is er 

geanticipeerd op een toekomstige korting op het Gemeentefonds in relatie tot de tot op dat moment 

aangekondigde rijksbezuinigingen (4,3 miljard). 

 

Meicirculaire 2013 

Jaarlijks informeert het Rijk de gemeenten, door middel van de diverse circulaires, over de 

ontwikkelingen van het Gemeentefonds en de daarmee samenhangende algemene uitkering. De 

meicirculaire is voor gemeenten belangrijk als basis voor de begroting 2014. Deze circulaire staat in 

het teken van de uitvoering van het regeerakkoord. Hierover bent u door middel van een raadsbrief 

geïnformeerd. 

De meicirculaire is weliswaar de basis voor de begroting 2014 en volgende jaren maar het college is 

zich er terdege van bewust dat er een nieuw pakket van bezuinigingen zit aan te komen vanuit Den 

Haag. Dit bezuinigingspakket (6 miljard) is nog niet door vertaald in deze meicirculaire. Mogelijk brengt 

de septembercirculaire hier meer duidelijkheid over. 

Hoewel de provincie de begroting toetst aan de meicirculaire, sluit het college de ogen niet voor de 

realiteit.  

Bij het raadsplan hebben wij al deels rekening gehouden met de gevolgen van de aankomende 

rijksbezuinigingen. Vanuit haar verantwoordelijkheid doet college in deze begroting voorstellen tot 

maatregelen om de problematiek van het pakket van aankomende bezuiniging het hoofd te bieden. 

 

Stand algemene uitkering volgens meicirculaire 2013 

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de algemene uitkering. We volgen de bedragen van 

het raadsplan 2014 richting de financiële situatie van de meicirculaire 2013 (begroting 2014). 

 
(* € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 

Stand AU t/m voorjaarsbericht 2013 20.476 20.074 20.737 21.188 21.188 

Ontwikkeling AU -86 -552 -1.066 -1.519 -1.535 

WOZ herwaardering en aanpassing -199 -239 -240 -240 -240 

Taakmutaties 51 -156 -165 -207 -207 

Mutaties integratie en decentralisatie uitk. 73 58 58 58 58 

Stand meicirculaire 2013 20.315 19.185 19.324 19.280 19.264 

      

Bruto budgettair effect  -161 -889 -1.413 -1.908 -1.924 

Effect op exploitatie -92 125 139 180 180 

Netto budgettair effect -253 -764 -1.274 -1.728 -1.744 

 

Het betreft hier de bruto mutaties. Taakmutaties, specifieke uitkeringen en (aanpassingen in) 

vereveningen hebben effect op de exploitatie. Deze worden verderop uitgewerkt om te komen tot een 

overzicht van het netto effect op de (meerjaren)begroting. 
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Ontwikkeling algemene uitkering 

Het accres 2014 is naar boven bijgesteld en hangt o.a. samen met een aantal pieken in 

infrastructurele projecten.  

 

WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven 

Met ingang van het uitkeringsjaar 2014 wordt het rekentarief verhoogd. Deze tarieven houden 

rekening met een landelijke daling van WOZ-waarden gedurende 2012 van 5,7% voor woningen en 

4,4% voor niet-woningen. In de bepaling van de rekentarieven is rekening gehouden met een inflatie 

gedurende 2012 van 1,8%. 

 

Taakmutaties 

De effecten op taakmutaties hebben o.a. betrekking op invoeringskosten jeugdzorg en transitie AWBZ 

naar Wmo, taakstellende stelposten voor korting onderwijs huisvesting, dualiseringskorting, lagere 

apparaatskosten i.vm. opschaling, afschaffing maatschappelijke stages en plicht tot hergebruik 

scootmobielen. 

 

Mutaties integratie en decentralisatie uitkeringen 

Integratie Uitkering Wmo, het Wmo-budget is meerjarig vastgesteld en wordt het jaarlijks geïndexeerd. 

In de septembercirculaire 2013 volgt het definitieve percentage. 

Impuls Brede scholen combinatiefuncties, de impuls brede scholen was per abuis niet opgenomen in 

de mei circulaire 2012 en is in de mei circulaire 2013 weer toegevoegd. 

 

Effect op exploitatie (taakmutatie in exploitatie opnemen) 

Hieronder een overzicht van de te ramen budgetten en stelposten naar aanleiding van taakmutaties.  

 

Taakmutaties (* € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 

Transitiekosten decentralisatie AWBZ 

begeleiding naar de wmo (incidenteel) 

-66 0 0 0 0 

Maatschappelijke stages 0 20 20 20 20 

Scootmobielen 0 22 37 76 76 

Korting onderwijshuisvesting 0 231 233 238 238 

Dualiseringskorting 0 -137 -140 -143 -143 

Impuls Brede scholen combinatiefuncties  -18 -18 -18 -18 -18 

Centra voor jeugd en gezin 7 7 7 7 7 

Invoeringskosten decentralisatie 

jeugdzorg (incidenteel) 

-15 0 0 0 0 

Totaal effect op exploitatie -92 125 139 180 180 

 

Transitie AWBZ naar Wmo (incidenteel) 

In aanvulling op de incidentele middelen in 2012 en 2013 is voor 2014 een bedrag van € 37 miljoen 

beschikbaar. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de transitiekosten die 

samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo per 2015. 

 

Korting onderwijs huisvesting 

In het Regeerakkoord is afgesproken dat per 1 januari 2015 € 256 miljoen uit het gemeentefonds 

wordt overgeheveld naar de begroting van het ministerie van OCW ten behoeve van scholen in het 

primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs. Doel is de taken en het budget voor het 

buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in primair- en speciaal onderwijs van  
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gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. Door deze wetswijziging komt er een uitname uit het 

gemeentefonds. Gelet op de voorgenomen herijking van het gemeentefonds zijn de exacte gevolgen 

voor het cluster educatie momenteel nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat hierover in de mei 

circulaire 2014 duidelijkheid kan worden geboden. 

 

Dualisering korting 

In de decembercirculaire 2012 is informatie verstrekt over de uitname uit het gemeentefonds vanwege 

de dualiseringscorrectie. Het kabinet kiest voor het toepassen van een dualiseringscorrectie in 

verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de 

dualisering van het gemeentebestuur. De besparing wordt gerealiseerd door een uitname uit het 

gemeentefonds van € 18 miljoen.  

 

Invoeringskosten jeugdzorg (incidenteel) 

Voor de incidentele invoeringskosten is in 2013 € 48 miljoen beschikbaar. In septembercirculaire 2012 

is de eerste tranche van € 24 miljoen verdeeld, het resterende deel is in de meicirculaire 2013 

vermeld.  
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8.2. Reserves en voorzieningen 

 

 

Omschrijving Jaar Saldo Dotatie Ont- Dekking Saldo

Bedragen x € 1.000 begin trekking i.v.m. einde

van het afschr van het

jaar jaar

Algemene reserve 2014 5.011 2.438 0 0 7.449

2015 7.449 51 500 0 7.000

2016 7.000 0 0 0 7.000

2017 7.000 500 0 0 7.500

Reserve dekking kapitaallasten accommodaties 2014 3.679 229 0 218 3.690

2015 3.690 230 0 212 3.708

2016 3.708 231 0 185 3.754

2017 3.754 233 0 161 3.826

Reserve grondexploitatie 2014 2.477 50 25 0 2.502

2015 2.502 490 25 0 2.967

2016 2.967 50 25 0 2.992

2017 2.992 51 25 0 3.018

Reserve kunst 2014 67 0 0 0 67

2015 67 0 0 0 67

2016 67 0 0 0 67

2017 67 0 0 0 67

Reserve rente egalisatie 2014 1.021 36 36 0 1.021

2015 1.021 36 36 0 1.021

2016 1.021 36 36 0 1.021

2017 1.021 36 36 0 1.021

Reserve digitalisering archief en bestemmingsplannen 2014 282 5 0 0 287

2015 287 6 0 0 293

2016 293 6 0 0 299

2017 299 6 0 0 305

Reserve ICT plan/ dienstverleningsconcept 2014 448 53 0 0 501

2015 501 150 0 0 651

2016 651 23 126 0 548

2017 548 11 100 0 459

Reserve gemeentehuis 2014 201 9 105 3 102

2015 102 0 102 0 0

2016 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

Reserve onderhoud gebouwen 2014 1.129 90 166 0 1.053

2015 1.053 85 523 0 615

2016 615 225 214 0 626

2017 626 175 463 0 338

Reserve huisvesting onderwijs 2014 1.187 1.264 245 927 1.279

2015 1.279 1.059 45 900 1.393

2016 1.393 1.085 73 879 1.526

2017 1.526 1.107 93 862 1.678

Reserve dividend WMO beheer 2014 8.000 320 320 0 8.000

2015 8.000 320 320 0 8.000

2016 8.000 320 320 0 8.000

2017 8.000 320 320 0 8.000

Reserve dekk.kap.lst. Kinderopvang brede school meander 2014 227 0 0 7 220

2015 220 0 0 7 213

2016 213 0 0 7 206

2017 206 0 0 8 198

Reserve majeure projecten 2014 556 1.240 1.220 0 576

2015 576 0 250 0 326

2016 326 0 0 0 326

2017 326 0 0 0 326

Reserve FPU 2014 84 2 72 0 14

2015 14 0 5 0 9

2016 9 0 0 0 9

2017 9 0 0 0 9

Reserve dekking kapitaallasten werf en kazernes 2014 2.336 0 0 102 2.234

2015 2.234 0 0 103 2.131

2016 2.131 0 0 104 2.027

2017 2.027 0 0 106 1.921
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Omschrijving Jaar Saldo Dotatie Ont- Dekking Saldo

Bedragen x € 1.000 begin trekking i.v.m. einde

van het afschr van het

jaar jaar

Reserve invoering Wmo en zorgloket 2014 77 50 95 0 32

2015 32 2 34 0 0

2016 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

Reserve conversie aandelen Vitens 2014 1.509 0 189 0 1.320

2015 1.320 0 189 0 1.131

2016 1.131 0 189 0 942

2017 942 0 188 0 754

Reserve Basispakketten bibliotheek 2011-2015 2014 42 0 5 0 37

2015 37 0 5 0 32

2016 32 0 0 0 32

2017 32 0 0 0 32

Reserve dekk.kap.lst archiefstellingen/digitale infoborden 2014 32 0 0 8 24

2015 24 0 0 8 16

2016 16 0 0 8 8

2017 8 0 0 8 0

Reserve dekking afschrijving sportcomplex De Es Saasveld 2014 232 0 0 18 214

2015 214 0 0 17 197

2016 197 0 0 17 180

2017 180 0 0 16 164

Reserve riolering 2014 1.692 0 503 0 1.189

2015 1.189 0 363 0 826

2016 826 0 178 0 648

2017 648 0 46 0 602

Reserve afval 2014 1.210 0 8 0 1.202

2015 1.202 41 0 0 1.243

2016 1.243 94 0 0 1.337

2017 1.337 139 0 0 1.476

Reserve Essentgelden 2014 3.438 0 3.438 0 0

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0

Reserve egalisatie algemene uitkering 2014 379 475 125 0 729

2015 729 150 460 0 419

2016 419 0 0 0 419

2017 419 0 0 0 419

Reserve dekking afschrijvingslasten gymzaal Lattrop 2014 855 0 0 38 817

2015 817 0 0 38 779

2016 779 0 0 38 741

2017 741 0 0 38 703

Reserve vastgoed 2014 801 0 0 0 801

2015 801 0 0 0 801

2016 801 0 0 0 801

2017 801 0 0 0 801

Reserve desintegratie- en frictiekosten 2014 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

2017 0 500 500 0 0

Totaal 2014 36.972 6.261 6.552 1.321 35.360

2015 35.360 2.620 2.857 1.285 33.838

2016 33.838 2.070 1.161 1.238 33.509

2017 33.509 3.078 1.771 1.199 33.617
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Toelichting reserves 

 

Algemene reserve 

De dotatie in 2014 van € 2.438.000 heeft betrekking op de opgeheven reserve Essentgelden. Tevens 

wordt in 2015 het saldo ten bedrage van € 51.000 van de reserve gemeentehuis aan deze reserve 

gedoteerd. De onttrekking in 2015 van € 500.000 betreft de restant boekwaarde van het complex 

Dorper Esch wat moet worden afgeboekt i.v.m. de privatisering van het complex. In 2017 wordt en  

€ 500.000 gedoteerd vanuit de reserve desintegratie- en frictiekosten. 

 

Reserve dekking kapitaallasten accommodaties 

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de kapitaallasten van diverse accommodaties, maar met name 

het sportcomplex Dorper Esch. 

 

Reserve grondexploitatie 

Jaarlijks worden de geprognosticeerde winstnemingen gedoteerd aan deze reserve.  

De onttrekkingen betreffen de geprognotiseerde kosten voor indirecte plankosten. 

Voor 2015 wordt een winstnemingen van € 440.000 geraamd. 

 

Reserve rente egalisatie 

Geen mutaties. Deze reserve heeft haar maximum bereikt. 

 

Reserve ICT en dienstverleningsconcept 

Deze reserve egaliseert de kosten van ICT (zowel exploitatie- als kapitaallasten) tot een constant 

niveau van € 1,3 miljoen. 

 

Reserve gemeentehuis 

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen huren en het realiseren in 

eigen beheer van het gemeentehuis in Denekamp. In 2015 is het omslagpunt bereikt en stoppen we 

met de egalisatie. Het saldo van € 51.000 wordt gedoteerd aan de algemene reserve.  

 

Reserve onderhoud gebouwen 

Jaarlijks wordt € 175.000 gedoteerd aan deze reserve. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het 

meerjarenonderhoudsplan (MOP) dat in 2010 door de raad is vastgesteld. In verband met de 

achterstand die is opgelopen in de afgelopen jaren bij de uitvoering van het MOP is de dotatie aan 

deze reserve in 2014-2015 verlaagd. Vanaf 2016 wordt dit weer gecompenseerd. 

 

Reserve onderwijshuisvesting 

Jaarlijks worden middelen toegevoegd op basis van de algemene uitkering. Uitgangspunt is daarbij 

het jaar 2003 waarop jaarlijks een index van 1,5% wordt toegepast. De reserve wordt ingezet om de 

kapitaallasten van investeringen in onderwijshuisvesting te kunnen dekken. Ook een deel van het 

onderhoud komt voor rekening van de gemeente. De reserve is in 2012 geactualiseerd aan de hand 

van het rapport “Samen scholen”, dat door de raad is vastgesteld. De korting in de meicirculaire is 1:1 

door vertaald naar een lagere dotatie aan de reserve. 

 

Reserve dividend WMO Beheer 

Jaarlijks wordt € 320.000 onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie ter compensatie 

van het structurele verlies aan dividend. 

 

Reserve dekking kapitaallasten kinderopvang brede school De Meander 

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de afschrijvingslasten van de investeringen in het gedeelte van 

de brede school waarin de kinderopvang is gevestigd. 
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Reserve majeure projecten 

In 2014 wordt er voor € 1.000.000 gedoteerd vanuit de reserve Essentgelden. Het extra dividend van 

Cogas wordt voor een bedrag van  € 240.000 gedoteerd aan de reserve.  

In 2014 en 2015 worden de volgende bedragen ten laste van deze reserve gebracht: 

 € 1.000.000 voor de Uitvoering van de gebiedsvisie Noord-Oost Twente; 

 € 100.000 voor de uitvoering van dorpsplan plus Agelo; 

 € 120.000 voor de uitvoering van de dorpsplan Tillgte; 

 € 250.000 voor de rondweg Weerselo (2015).  

 

Reserve FPU 

De onttrekkingen betreffen de FPU-verplichtingen aan medewerkers. In 2015 worden de laatste 

medewerkers die van de FPU-regeling gebruik maken 65 jaar. 

 

Reserve dekking kapitaallasten centrale gemeentewerf en kazernes 

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de kapitaallasten van de centrale gemeentewerf in Ootmarsum 

en de brandweerkazernes in Weerselo en Ootmarsum. 

 

Reserve Wmo en zorgloket 

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de kosten voor de ontwikkeling van een zorgloket. 

 

Reserve conversie aandelen Vitens 

Jaarlijks wordt een bedrag van € 188.773 onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie. 

Dit loopt parallel met de aflossing van de lening. 

 

Reserve basispakketten bibliotheek 2011-2015 

In de jaren 2011-2015 worden jaarlijks een bijdrage van € 4.620 verstrekt aan de bibliotheek inzake 

het project “basispakketten”. 

 

Reserve dekking kapitaallasten archiefstellingen en digitale informatieborden 

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de afschrijvingslasten van de investeringen in archiefstellingen en 

informatieborden in 2007. 

 

Reserve dekking kapitaallasten sportcomplex De Es Saasveld 

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de kapitaallasten van de investeringen in het sportcomplex De Es 

in Saasveld. 

 

Reserve riolering 

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de 

lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten). 

 

Reserve afval 

De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en 

de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten). 

 

Reserve Essentgelden 

Deze reserve wordt opgeheven en voor € 1.000.000 gedoteerd aan de reserve majeure projecten en 

voor € 2.438.000 aan de algemene reserve.  

 

Reserve egalisatie algemene uitkering 

Fluctuaties in de algemene uitkering worden met name veroorzaakt door de ontwikkeling van uitgaven 

van het Rijk en taakmutaties. Indien ontwikkelingen van de algemene uitkeringen hiertoe aanleiding 

geven worden bedragen gemuteerd op deze reserve. 
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Reserve dekking afschrijvingslasten gymzaal Lattrop 

De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de afschrijvingslasten van de investeringen in de gymzaal in 

Lattrop. Deze reserve is afgezonderd van de reserve majeure projecten. 

 

Reserve vastgoed 

De resultaten op de beoogde verkopen van gemeentelijke eigendommen worden binnen deze reserve 

verwerkt. 

 

Reserve desintegratie- en frictiekosten 

In 2017 komt € 500.0000 terug van Noaberkracht. Deze wordt gedoteerd aan de algemene reserve. 

 

Voorzieningen 

 

 
 

Voorziening pensioenaanspraken wethouders 

De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De 

onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde 

leeftijd bereikt hebben. 

 

Voorziening hoogrenovatieregeling 

Tot 2015 dient nog jaarlijkse een bedrag van € 5.230 betaald te worden aan een persoon die in 2006 

niet akkoord is gegaan met de afkoop van de jaarlijkse bijdragen in het kader van de 

hoogrenovatieregeling. 

 

Voorziening egalisatie wachtgeld ex-bestuurders 

De onttrekkingen betreffen wachtgeldbetalingen aan 2 ex-bestuurders. Voor deze ex-bestuurders 

loopt deze verplichting af in 2014. Het saldo van € 81.000 valt vrij ten gunste van de exploitatie. 

 

  

Omschrijving Jaar Saldo Dotatie Aan- Saldo

Bedragen x € 1.000 begin wending einde

van het van het

jaar jaar

Voorziening pensioenaanspraken wethouders 2014 1.646 99 89 1.656

2015 1.656 100 90 1.666

2016 1.666 100 91 1.675

2017 1.675 100 92 1.683

Voorziening hoogrenovatieregeling (RGSVH 1987) 2014 18 5 5 18

2015 18 1 1 18

2016 18 0 0 18

2017 18 0 0 18

Voorziening egalisatie wachtgeld wethouders 2014 95 0 95 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Totaal 2014 1.759 104 189 1.674

2015 1.674 101 91 1.684

2016 1.684 100 91 1.693

2017 1.693 100 92 1.701
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8.3. Incidentele baten en lasten 

Hieronder een overzicht van de incidentele baten en lasten: 
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1 Wonen  2014 8.744 8.719 0 25 0 

 2015 7.149 7.564 440 25 0 

 2016 5.010 4.985 0 25 0 

 2017 5.174 5.149 0 25 0 

2 Veiligheid  2014 0 0 0 0 0 

 2015 0 0 0 0 0 

 2016 0 0 0 0 0 

 2017 0 0 0 0 0 

3 Economie & Toerisme  2014 24 0 0 24 0 

 2015 160 0 0 160 0 

 2016 27 0 0 27 0 

 2017 23 0 0 23 0 

4 Ontwikkeling & Zorg  2014 357 0 0 127 -231 

 2015 905 0 0 354 -551 

 2016 170 0 0 170 0 

 2017 203 0 0 203 0 

5 Leefomgeving  2014 1.002 0 0 1.222 220 

 2015 9 0 0 9 0 

 2016 8 0 0 8 0 

 2017 13 0 0 13 0 

6 Mobiliteit  2014 0 0 0 0 0 

 2015 250 0 0 250 0 

 2016 0 0 0 0 0 

 2017 0 0 0 0 0 

7 Burger & Bestuur  2014 0 0 0 0 0 

 2015 0 0 0 0 0 

 2016 0 0 0 0 0 

 2017 0 500 500 0 0 

Algemene dekkingsmiddelen  2014 624 0 0 0 -624 

 2015 624 0 0 0 -624 

 2016 449 0 0 0 -449 

 2017 349 0 0 0 -349 

Totaal  2014 10.752 8.719 0 1.398 -635 

Totaal  2015 9.097 7.564 440 798 -1.175 

Totaal  2016 5.663 4.985 0 229 -449 

Totaal  2017 5.761 5.649 500 263 -349 
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De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen: 

 Grondexploitatie (dekking reserve); 

 Majeure projecten (dekking reserve); 

 Afboeking boekwaarde zwembad Dorper Esch in 2015 van € 500.000 (dekking reserve); 

 De terugbetaling door Noaberkracht, inzake de voorgeschoten frictie- en desintegratiekosten, 

wordt teruggestort in de hiervoor in het leven geroepen bestemmingsreserve. (2017 € 500.000 

budgettair neutraal); 

 Crisismaatregelen 2014 (€ 125.000), 2015 (€ 125.000) en 2016 (€ 100.000); 

 Extra geld voor re-integratie 2014 (€ 150.000) en 2015 (€ 150.000); 

 Onvoorzien (€ 40.000); 

 Stelpost decentralisaties, RUD en VRT (jaarlijks € 114.000); 

 Stelpost gevolgen septembercirculaire 2013 (jaarlijks € 195.000).  
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8.4. Investeringsplan 

 

Investeringen 2014 - 2017  

 

Riolering 

De investeringen in riolering zijn opgenomen in het in begin 2013 vastgestelde Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) Dinkelland/Tubbergen 2013-2018. De kapitaallasten die voortkomen uit deze 

investeringen worden gedekt uit de reserve riolering. 

 

Onderwijshuisvesting 

Het rapport ‘Samen Scholen 2030’ is door uw raad vastgesteld op 29 november 2011. Met dit besluit 

is er in de lasten, die de investeringen in het kader van de aanvragen onderwijshuisvesting met zich 

meebrengen, voorzien. 

 

Vervangingsinvesteringen 

Het jaarlijks beschikbare bedrag voor vervangingsinvesteringen van € 175.000 is met ingang van 2013 

verlaagd naar € 140.000 (zie raadsplan 2013). Dit in verband met de overgang van de brandweer naar 

de Veiligheidsregio Twente.  

Jaarlijks bepaalt het college welke activa voor vervanging in aanmerking komen. Voor de jaarschijf 

2014 schrappen we de vervangingsinvesteringen. 
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