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Programmamanagement Noaberkracht Dinkelland – Tubbergen 
 
“Een volgende stap met het doel voor ogen.” 

Voorwoord 
In deze bijlage bij de begroting 2014 willen wij u verder meenemen in het proces van programmatisch 

werken. Een werkwijze die is omarmd bij de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling 

Noaberkracht Dinkelland - Tubbergen. In eerdere informatiebijeenkomsten met u als raad hebben wij 

de eerste stappen in dit proces met elkaar gedeeld en hebben we gekeken naar bijvoorbeeld het Doel 

Inspanningen Netwerk, de zogenaamde DIN. Hierbij hebben wij ook aangegeven dat wij samen met u 

verdere stappen in dit proces om te komen tot programmamanagement, willen zetten. Deze bijlage is 

een volgende stap. Een stap om elkaar te informeren en te bepalen hoe het verdere proces en inhoud 

ingevuld gaan worden. De voorbeeld DIN’s treft u als onderdeel van deze bijlage aan. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat we op dit moment nog werken met één DIN voor de beide gemeenten. 

Uiteraard behouden beide gemeenten hun eigen begroting die is opgebouwd aan de hand van de 

thans voorliggende DIN. Een nadere uitsplitsing naar de betreffende gemeente moet nog 

plaatsvinden. 

 

Status 

De bijlage heeft niet de status van een beslisdocument, maar heeft de functie van informerend en 

opiniërend. Dit document is een vingeroefening met beleidsaccenten vanuit het collegeprogramma 

Dinkelland en coalitieakkoord Tubbergen. Deze beleidsaccenten moeten nog worden uitgesplitst naar 

de beide afzonderlijke gemeenten (want er zijn en blijven twee gemeentelijke begrotingen) en komen 

dus nog niet rechtstreeks overeen met de visies van de beide raden. 

Telkens in het proces willen wij u op de hoogte houden van het lopende proces en willen wij u 

meenemen in de nog te zetten stappen. Daarbij steeds op zoek naar input ter verbetering en 

vervolmaking. Hiermee bouwen we samen aan de nieuwe systematiek. 

Programmamanagement in de basis 
 

In de onderstaande tekst wordt in het kort weergegeven waarom wij programmamanagement als 

middel inzetten om onze doelen te bereiken. 

 

Bij een programma dient de doelgerichtheid als drijvende kracht. Een programma heeft veel doelen, 

waarvan enkele op gespannen voet met elkaar mogen staan. De op de na te streven doelen gerichte 

inspanningen kunnen het karakter dragen van een improvisatie, routine of project. 

Een programma doorloopt drie stadia: opbouw, effectuering en afbouw. En de programma-aanpak 

kent vijf processen: programmeren, besturen en autoriseren, afstemmen en samenwerken. 

 Programmeren: specificeren van doelen, inspanningen en middelen  

 Besturen: plannen opstellen, besturingscriteria formuleren en bewaken  

 Autoriseren: plannen en voorstellen tot bijsturing beoordelen en goedkeuren  

 Afstemmen: monitoren van de omgeving en anticiperen op omgevingsinvloeden  

 Samenwerken: faciliteren van de werksfeer en zorgen voor samenwerkingscondities 

Elk van deze vijf processen draagt bij aan twee dingen. Steeds dichterbij komende doelen en goede 

samenwerking. De programma-aanpak is universeel toepasbaar. Bij R&D, in de sport, voor recreatie. 

Bij industrie, overheid en dienstverlening. Programma’s vallen niet uit de lucht. U moet ze zelf maken. 

Samen met anderen. 

(Bron: Programmamanagement, Sturen op Samenhang, Gert Wijnen en Theo van der Tak, Kluwer, 

2006) 
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In onze presentaties hebben we dit telkens kernachtig weergegeven in de volgende twee afbeeldingen 

                       
Zoals hierboven weergegeven willen we nadrukkelijker sturen op doelen. Dit om u als raad in de 

positie te brengen om kaders te stellen en hier invulling aan te kunnen geven. Dit door het bepalen 

van doelen, indicatoren en ambitieniveau (Groene en Gele blokken in de DIN). De indicatoren zijn 

geen doel op zich, maar geven een indicatie en daarmee houvast. Het is goed om te beseffen dat 

indicatoren in onze complexe omgeving nooit het gehele verhaal vertellen over hoe goed of slecht we 

het doen, maar telkens vergezeld moeten gaan van een nadere beschouwing.  

Om de doelen te kunnen bereiken voeren we inspanningen uit (in de DIN de blauwe blokken, zie 

bijlage DIN). Dit is de systematiek die schuilt achter de DIN en die in de informatiebijeenkomsten ook 

uitvoeriger is behandeld. 

 

Waar willen we naartoe 

Wanneer moet het af zijn: 1 september 2014 is de komende bestuursperiode verwerkt in deze 

systematiek. Per begrotingsjaar 2015 is de “oude” systematiek afgerond en zal deze niet meer terug 

komen in de P&C cyclus.  

Vervolgstappen 

De volgende (raads)stappen worden in de periode tot 1 september 2014 nog gezet 

1. Januari 2014: Bijeenkomst met de raad over de indicatoren. Dit staat los van de ambities per 

indicator. Dit zal in een later stadium volgen. 

2. Februari 2014: Meetplan programma-indicatoren ter behandeling in de raad. In dit plan is de 

nulmeting nader uitgewerkt en zijn andere variabelen die betrekking hebben op de indicator 

als meetfrequentie etc. vastgelegd. 

3. Mei 2014: Inhoudelijke ambitiediscussie met de raad over de invulling van de indicatoren. 

4. Juni 2014: Besluitvorming ambitie niveau indicatoren programma’s. 

 

Uitgangspunten van bovenstaande planning is een voorspoedig verloop van de coalitievorming. Dit 

omdat de besluitvorming als bovenstaand hiermee nauw samenhangt en er besluiten in een “nieuwe” 

setting moeten worden genomen voor de periode 2014-2018. 

 

Overige programma’s 

Vooralsnog is in het bovenstaande uitgegaan van 3 programma’s, te weten, Economische Kracht en 

Werk, Omzien naar elkaar en Krachtige Kernen. Deze programma’s dekken nog niet de volledige 

gemeentebegroting af. Dit is wel noodzakelijk om deze systematiek door te voeren voor de gehele 

gemeentebegroting. Om te komen tot het geheel afdekken van de gemeentebegroting dient nog te 

worden bezien welke programma’s nog dienen worden toegevoegd.  
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Programma Economische Kracht & Werk 

Thema Recreatie en Toerisme 
 
Omschrijving:  

Recreatie, toerisme en horeca vormen een belangrijke (groei) motor voor de economie in Dinkelland 

en Tubbergen. Ruim 12% werkt in deze sector en de economische spin-off is groot. De sector levert 

daarmee een belangrijke bijdrage in de versterking van de werkgelegenheid en de leefbaarheid in het 

gebied.     

Door het toeristisch aanbod te versterken, ruimte te bieden aan kwalitatief ondernemerschap en het 

versterken van de toeristische aantrekkingskracht in samenwerking met partners uit het toeristische 

veld, wordt de toeristische sector de komende jaren verder versterkt.  

 
Ambitie: Verhoging van de toeristische bestedingen 
 
 
 
 
Onderwerp: Vrijetijdseconomie 

Streven naar een goede afstemming tussen vraag en aanbod op het gebied van dag- en 

verblijfsrecreatie.  

 

Kerndoelen: 

 Versterken van het dag- en verblijfsrecreatief aanbod  

 

Onderwerp: Innovatief Ondernemen 

De recreatief-toeristische sector is sterk aan trends onderhevig. Een goed ondernemerschap en een 

beleid dat dit ondernemerschap ondersteunt is van belang om de strijd met concurrerende regio’s aan 

te kunnen blijven gaan.   

 

Kerndoel: 

 Versterken van (innovatief) recreatief-toeristisch ondernemerschap 

 

Onderwerp: Evenementen 

Evenementen trekken extra bezoekers aan en zorgen voor levendigheid en bestedingen in de 

kernen/gemeenten. Het huidig aanbod aan evenementen is al groot. Winst is te behalen in spreiding, 

vernieuwing en het onderling verbinden van evenementen.   

 

Kerndoel:  

 Vernieuwen, verbinden en spreiden van aansprekende evenementen 

 

Onderwerp: Marketing 

Met een uniek landschap en een rijk aanbod aan kunst en cultuur zijn Dinkelland en Tubbergen 

aantrekkelijke toeristische gemeenten, maar het moet nog beter ‘aan de man’ gebracht worden met 

een sterker onderscheidend vermogen.  

 

Kerndoel: 

 Versterken van de naamsbekendheid en de aantrekkingskracht 
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Thema Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 
Omschrijving:  

In Dinkelland en Tubbergen is sprake van 18.735 arbeidsplaatsen en ca. 3.900 bedrijfsvestigingen. 

Door de inzet van een aantal sociaal- en ruimtelijk-economische instrumenten wordt, in nauwe 

samenwerking  met interne en externe partners, de werkgelegenheid versterkt en een evenwichtige 

en duurzame economische groei bevorderd.  

   
 
 
 
 

 

Ambitie: Behoud en versterking van de werkgelegenheid in Dinkelland en Tubbergen  

 

Bedrijventerreinen 

Realiseren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen (vestigingsruimte) in kwantitatieve en 

kwalitatieve zin.  

 

Kerndoelen:  

 Realiseren van voldoende kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen (nieuw/herstructuring) 

 

(Infra)structuur 

Het lokale bedrijfsleven kent vele overlegstructuren en belangengroeperingen. Het is van groot belang 

regelmatig met deze partners van gedachten te wisselen m.b.t. ruimtelijk-economische vraagstukken 

en ze actief te betrekken bij gemeentelijke beleidsvoornemens. Dit geldt ook voor externe partners 

zoals de regio Twente, KvK en de provincie Overijssel.     

 

Kerndoel:  

 optimaliseren en faciliteren van de verschillende economische-, organisatie- en overlegstructuren 

 

Duurzaamheid en Innovatie 

Het bedrijfsleven kent roerige tijden. De gemeente stimuleert bedrijven die investeren in kansrijke 

technologieën, innovaties en duurzame bedrijfsvoering.  

 

Kerndoelen:  

 Stimuleren en versterken van maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatief 

ondernemerschap 

 

Ondernemersloket 

Het (georganiseerde) bedrijfsleven heeft behoefte aan een specifiek loket waar een ondernemer met 

alle vragen terecht kan. De vraag van de ondernemer staat  centraal en het biedt de ondernemer een 

centrale ingang tot de gemeentelijke dienstverlening. Een goed functionerend ondernemersloket zorgt 

uiteindelijk voor een beter ondernemersklimaat en een efficiëntere werkwijze.   

 

Kerndoel:  

 Verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening aan ondernemers 
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Ruimte voor ondernemen 

Voor het versterken van de lokale economie is het van groot belang dat ondernemers de (fysieke) 

ruimte krijgen om uit te breiden en zich te ontwikkelen.  

 

Kerndoel: 

 Ruimte bieden aan nieuwe en bestaande economische initiatieven   

 

Arbeidsmarktparticipatie 

De arbeidsproductiviteit op regionale schaal blijft achter bij het landelijke gemiddelde. Dit heeft te 

maken met de economische structuur en het gemiddeld lagere opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking. Dit onderstreept het belang van een gedegen arbeidsmarktbeleid en een betere 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.    

 

Kerndoelen: 

Bevorderen arbeidsmarktparticipatie en versterken van de afstemming tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt 

Thema Agro& Food & Landschap 
 

Omschrijving: 

Innovatie en versterking van het organiserend vermogen van ondernemers staat centraal. Het 

kleinschalige groene karakter borgen, dit in samenspraak met de ontwikkeling van verschillende 

functies in het landelijk gebied. Binnen nieuwe verdienmodellen wordt landschap en markt bijeen 

gebracht. 

 

 
 
 
Ambitie: Ruimte bieden aan ondernemen en doorontwikkeling van bestaande sectoren in relatie met 

ruimtelijke kwaliteit. 

 
Duurzame (innovatieve) landbouw 

De sector is van vitaal belang voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid, gezondheid en levert 

een bijdrage aan de voedselzekerheid in de wereld. Inspelen op de steeds toenemende behoeften 

aan gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak. 

 

Kerndoel: 

  Economische potenties en economische kracht in landelijk   

 gebied optimaal benutten 

 

Participatie 

Participatie is maatwerk en zal thema- en projectgewijs worden opgepakt met een sterk innovatieve 

aanpak. Daarbij gaat het hoe de gemeente (overheidsparticipatie) meedoet in plannen van de 

inwoners/ondernemers. 

 

Kerndoel:  

 De ‘energie’ die leeft bij de mensen in verbinding brengen met overheidsdoelen.   
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Dynamische groene omgeving 

Ons buitengebied is mooi en dynamisch en dat willen we graag zo houden. Ontwikkelingen worden 

gezien als een kans; maatwerk en meer kwaliteit.  

 
Kerndoel: 

 Ingrepen in het landschap moeten uiteindelijk leiden tot een beter functionerend en herkenbaar 

landschap. 

 

Ruimte voor ondernemen 

Ruimte bieden voor sociaaleconomische ontwikkeling vanuit zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.  

 

Kerndoel: 

De ontwikkelruimte dient in evenwicht te zijn met de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit  
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DIN Overzicht en Thema’s 
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Programma Krachtige Kernen 

Thema Wonen en Ruimte 
 

Versnellen, voorzien en verbeteren 

 

Omschrijving 

Om te kunnen wonen is het belangrijk dat er voldoende aanbod is dat voldoet aan de wensen van de 

burger. Dat is een stap in prettig wonen. Maar daar aan vooraf gaat de afweging waar wij deze 

functies realiseren en hoe zij passen in het gebied. Onze gemeenten kenmerken zich door 

schoonheid, dat is waarom mensen hier graag komen, wonen en verblijven. Daar moeten we zuinig 

mee omspringen. 

Behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, waardoor mensen dit gebied waarderen en zich 

er graag (blijven) vestigen. 

 

Ambitie 

Behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, waardoor mensen dit gebied waarderen en zich 

er graag (blijven) vestigen. 

 

Ruimtelijke beleid en actualisatie 

Ruimtelijke Kwaliteit gaat over beleving, het gebruik en de betekenis van een gebied of plek. Over het 

maken van een afweging tussen nu en straks. Kortom, 

Ruimtelijke Kwaliteit gaat niet zo zeer over ‘mooi' maar vooral over ‘goed'. 

Het resultaat van menselijk handelen en natuurlijke processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt 

voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is. 

Belangrijk bij het begrijpen van de definities van Ruimtelijke Kwaliteit is dat deze uitgaan van een 

brede, gebiedsgericht benadering. Actualisatie is een middel om de ruimtelijke kwaliteit in stand te 

houden . Dit door een actueel planologisch kader te hebben voor de afweging van ruimtelijke 

initiatieven. 

 

KERNDOELEN 

 EEN ACTUEEL PLANOLOGISCH KADER VOOR HET GEHELE GRONDGEBIED 

 
Ontwikkellocaties 
Bij ontwikkellocaties staan de aan de plek en het omliggend  gebied gerelateerde maatschappelijke 

opgaven centraal en is participatie van belanghebbenden en marktpartijen vanzelfsprekend. 

Overheden stellen voorwaarden en marktpartijen, bewoners en gebruikers krijgen binnen die 

voorwaarden het recht van initiatief. De kwaliteit van de leefomgeving is een gedeelde 

verantwoordelijkheid en ook een gedeeld belang van publiek, privaat en particulier. 
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KERNDOELEN 

 VERMINDEREN VAN DE GEMEENTELIJKE VOORRAAD AAN GEBOUWEN. 

 

Nieuwe uitleggebieden 

Streven naar een goede afstemming tussen vraag en aanbod op het beleidsterrein wonen voor alle 

doelgroepen. Het mogelijk maken voor alle doelgroepen om te kunnen wonen binnen de gemeente 

met instandhouding van een evenwichtige doelgroepenverdeling. 

 
KERNDOELEN 

 VOORZIEN IN DE VRAAG NAAR WONINGEN 

 

 

Wonen in het buitengebied 

Streven naar een goede afstemming tussen vraag en aanbod op het beleidsterrein wonen voor alle 

doelgroepen met behoud van de kenmerken van het buitengebied. Verschillende functies bestaan 

naast elkaar en respecteren elkaar. Daar waar nieuwe mogelijkheden worden geschapen vindt een 

maatschappelijke wederdienst plaats. Voor wat hoort wat. 

 

KERNDOELEN 

 VERANTWOORD VOORZIEN IN DE VRAAG NAAR WONINGEN IN HET BUITENGEBIED EN INSPELEN OP DE 

TRENDS ALDAAR.  

 
Woonbeleid 

We weten wat er speelt in de markt en faciliteren de vraag in ons beleid. Doelgroepen krijgen hierin 

speciale aandacht. Wij nemen verantwoorde keuzes als oplossingen gevraagd worden. Wij treden de 

markt tegemoet en brengen potentiele kopers in de positie snel en continue over te gaan tot de 

aankoop van een kavel.  

 

KERNDOELEN 

ONS AANBOD VOLDOET AAN DE VRAAG. EEN KOPER KAN ONS AANBOD ALTIJD BENADEREN EN ADEQUAAT 

REAGEREN. WIJ ZORGEN VOOR EEN GEVRAAGDE VLOTTE AFHANDELING. 

 

  



 

Programma manegement om te komen tot een hybride begroting 2014 Dinkelland- Tubbergen – pagina 13 

 

Thema Openbare Ruimte en Veiligheid 
 

Volhoudbare structuren 

 

Omschrijving 

Onze directe leefomgeving is van belang voor het welbevinden van onze burgers. In onder andere 

veiligheidsmonitor komt dit gevoel tot uiting. We scoren als gemeenten goed. Onze burgers zijn 

tevreden over de leefomgeving en zijn bereid bij extra inspanningen ook zelf actie te ondernemen in 

bijvoorbeeld adoptie van groen. Een veilige leefomgeving gaat over mobiliteit, infra, water en 

milieuaspecten. In beleid en projecten geven we hier invulling aan. 

 

Ambitie 

Behouden en versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte, waardoor mensen de leefomgeving 

waarderen en zich er veilig voelen. 

 

 

Mobiliteit en parkeren 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid is waar het hier over gaat. Wij streven naar goede 

bereikbaarheid voor onze kernen en willen deze bereikbaarheid in goede balans brengen met 

leefbaarheid en veiligheid. 

Een goede parkeervoorziening is belangrijk voor het economisch functioneren en draagt bij aan de 

krachtige kernen.  

 
 

 
  
KERNDOELEN 

 IN STAND HOUDEN VAN DE BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID VAN VOORZIENINGEN. 

 EEN GOED EN QUA CAPACITEIT VOLDOENDE FUNCTIONEREND PARKEERSYSTEEM 

 

 

Infrastructuur 

Onze openbare ruimte is veilig en doelmatig. In de verblijfsgebieden en woonwijken is het 

gemotoriseerde verkeer ondergeschikt.  

 

KERNDOELEN 

 VERSTERKEN VAN DE INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN HET VERGROTEN VAN 

DE LEEFBAARHEID 

 

 

Water 

Ons gebied is een uniek samenspel van watersysteem en keten. Hier gaan wij zorgvuldig mee om.  

Ons rioleringssysteem voldoet aan de eisen. Door de helling in het gebied vraagt water soms wat 

extra aandacht. Wij voorkomen hiermee problemen. 
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Daar waar een rol is voor de gemeente werken wij n het robuust maken van het systeem. Verder 

werken we nauw samen met ketenpartners om goede plannen uit te voeren. 

 
KERNDOELEN 

 ROBUUSTER MAKEN VAN HET WATERSYSTEEM 
 

 
Duurzaamheid, Afval en Milieu 

Duurzaamheid hebben we vorm gegeven als energie, want we moeten keuzes maken. Op het gebied 

van afval hebben we al stappen gezet, en zullen we verder inzetten op scheiden van afval. Hierbij 

verliezen we economische argumenten niet uit het oog. 

 

 
KERNDOELEN 

 STIMULEREN VAN BEWUST OMGAAN MET AFVAL EN ENERGIE 
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Thema Maatschappelijke Voorzieningen 
 

Ruimte voor de samenleving 

 

Omschrijving 

Onder maatschappelijke voorzieningen verstaan wij onderwijshuisvesting,  binnen -en buitensport 

accommodaties, dorpsplannen, Kulturhusen/dorpshuizen/ clubgebouwen,  multifunctionele 

accommodaties (mfa) e.d.. 

 

Maar ook de zwembaden, bibliotheken, kunst en cultuur, monumenten/erfgoed, musea, 

muziekonderwijs en kernencoördinatie vallen onder dit thema.  

 

Ambities 

 Behoud van voorzieningen voor onze inwoners,  waarbij rekening wordt gehouden met  

demografische ontwikkelingen.  

 Meer maatschappelijk vastgoed in  exploitatie en beheer  bij het maatschappelijk middenveld 

(verenigingen. stichtingen e.d.). 

 

Onderwijshuisvesting 

In een tijd van schaarste is het belang van juiste keuzes nog groter. Onder andere de financiële 

situatie als ook de demografische ontwikkelingen beïnvloeden deze keuzes. In de komende periode 

maken we deze keuzes en realiseren uit te voeren projecten. 

 
KERNDOELEN 

 WERKEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIG EN DUURZAAM  ONDERWIJSHUISVESTINGSBESTAND. 

 

Binnen- en buitensport accommodaties 

De rol van de gemeente is aan het verschuiven. Verenigingen hebben duidelijke beelden als het gaat 

om hun accommodatie. Juist hier is het adagium “Minder overheid, meer samenleving” al zichtbaar. 

Privatisering van complexen of onderhoud als ook de aanleg van accommodaties verschuift naar de 

vereniging. We dragen stokjes over. 
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KERNDOELEN 

 DE ROL VAN DE GEMEENTE LAAT EEN VERSCHUIVING ZIEN VAN DOEN NAAR FACILITEREN. 

 

 
Dorpsplannen 

Inwoners stellen zelf een dorpsagenda op met een uitvoeringsplan voor hun kern waarin concrete 

projecten zijn opgenomen. In het uitvoeringsplan staat per project wat het resultaat is, welke stappen 

gezet moeten worden, wie verantwoordelijk is, wat de kosten zijn, etc. Het uitvoeringsplan heeft een 

doorlooptijd van 4 jaar. De gemeente stelt middelen beschikbaar voor het proces om te komen tot een 

dorpsplan,  is betrokken bij het proces en faciliteert de inwoners.  

 
 

KERNDOELEN 

 WE WILLEN DE BURGERS IN DE KERNEN MEER STIMULEREN BIJ REALISATIE VAN HUN IDEEËN.  

 

Kulturhusen-MFA-Openbare Voorzieningen 

Ontmoetingspunten in kernen waar verschillende functies samenkomen en activiteiten plaatsvinden, 

gerealiseerd en geëxploiteerd door inwoners zelf. De gemeente faciliteert initiatieven, stelt eventueel 

financiële middelen ter beschikking maar is niet verantwoordelijk voor het realiseren en exploiteren 

van deze accommodaties. 

 

KERNDOELEN 

 DORPSBEWONERS KUNNEN IN DE KERNEN ELKAAR ONTMOETEN TER VERBETERING VAN DE SOCIALE 

COHESIE. 
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DIN Overzicht en Thema’s 
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Programma Omzien Naar Elkaar 

Thema: Maatschappelijke ondersteuning 
 
Omschrijving:  

Maatschappelijke ondersteuning  zijn  vormen van ondersteuning en begeleiding waardoor de 

zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd. De rol van 

de gemeenten op dit gebied wordt steeds groter en belangrijker 

 

 
 

 
 
 
 
Ambitie: Elke burger wordt in  staat gesteld om zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk 

zelfredzaam te zijn in en rond de eigen woonruimte. Deels wordt dit gerealiseerd via het 

woonserviceconcept en het bevorderen van levensloopbestendig (ver)bouwen. Daar waar de burger 

het niet met eigen kracht kan redden wordt ondersteuning geboden door inzet van collectieve of 

individuele voorzieningen 

 

 

Onderwerp: Collectieve voorzieningen 

Betreft voorzieningen die voor een ieder toegankelijk zijn. 

 

Kerndoel: 

 Meer gebruik van collectieve voorzieningen met als doel minder individuele voorzieningen 

 Faciliteren en ondersteunen van collectieve voorzieningen waarbij gewerkt wordt met 

vrijwilligers, mantelzorgers e.d.   

 

Onderwerp: Individuele voorzieningen 

Betreft voorzieningen op basis van de Wmo    

 

Kerndoelen: 

 Minder individuele voorzieningen door versterken eigen kracht of hulp sociale omgeving 

en preventie 

 Versterken kwaliteit individuele voorzieningen door integrale aanpak bij meervoudige 

problemen 
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Thema: Inkomen en participatie 
 
Omschrijving:  

 Zorg dragen dat burger die recht hebben op inkomensondersteuning dat krijgen en dat mensen die er 

om vragen geholpen worden hun weg naar de arbeidsmarkt weer te vinden. 

 

 
 
 
Ambitie: Elke burger is in staat om zo lang mogelijke en zo zelfstandig mogelijk in het eigen 

levensonderhoud te voorzien en deel te nemen in de maatschappij  

 

 

Onderwerp: Minimabeleid 

Kerndoel 

 Mensen die onder 110% van het bijstandsniveau aan inkomen hebben kunnen een beroep 

doen op het minimabeleid ter vervanging van bijv. huisraad wanneer dat niet meer 

functioneert. 

 

Onderwerp: Wet Buig  

Kerndoel 

 Met de uitkeringen in de wet Buig kunnen we als gemeente uitvoering geven aan de 

inkomensondersteuning die burgers en ondernemers nodig kunnen hebben. 

 

Onderwerp: Schulddienstverlening 

Kerndoel 

 Hiermee willen we voorkomen dat burgers zo ver in de schulden terecht komen dat het 

onbeheersbaar wordt en mensen bijv. op straat terecht komen. 

 Tevens proberen we de achterliggende problematiek op te lossen zodat herhaling voorkomen 

kan worden. 

 

Onderwerp: Statushouders 

Kerndoel 

 Als gemeente hebben we een taakstelling voor het huisvesten van asielzoekers die een 

verblijfsvergunning hebben gekregen en uit het asielzoekerscentrum moeten. 
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 Ook de begeleiding voor de inburgering en opvang in de gemeente is daarbij een taak van de 

gemeente. 

 

Onderwerp: Participatiewet 

Kerndoel 

Invoeren van de nieuwe wetgeving, dat betekent: 

 Herstructureren SW bedrijven 

 Arbeidsmarktbenadering en werkgeversbenadering aanpassen aan een grotere groep 

mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeten worden geplaatst. 

 WAJONG-ers gaan voor ongeveer 60% over naar de gemeente en vallen dan onder de 

bijstand en zullen moeten worden begeleid naar werk. 

 

Onderwerp: Sociale werkvoorziening 

Kerndoel 

Mensen met een arbeidshandicap van aangepast werk voorzien. 

In voorbereiding op de nieuwe wet zullen alleen nog de mensen die beschut geïndiceerd zijn nog in 

een SW bedrijf werkzaam zijn de overigen zullen de reguliere arbeidsmarkt op moeten. De mensen 

die nu SW geplaatst zijn behouden hun SW recht na de invoering van de participatiewet. Er is vanaf 

2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. 

 

Onderwerp: Gezond opgroeien en ontwikkelen 

 

Omschrijving: 

Ieder kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ambitie: Elk gezin wordt dmv ondersteuning uit de eigen omgeving en/of dmv preventie-ondersteuning 

en /of zo licht als mogelijke zorg in staat gesteld zo gezond mogelijk in de eigen omgeving op te 

groeien en zich te ontplooien. 

  



 

Programma manegement om te komen tot een hybride begroting 2014 Dinkelland- Tubbergen – pagina 22 

 

 
Onderwerp: Maatschappelijke Zorg 

(GGZ / Verslavingszorg / Maatschappelijke Zorg) 

 

Kerndoel 

Het ontwikkelen van een sluitende zorgketen, zowel op lokaal als op regionaal niveau. 

 

 Invoeren Vis 2 

Met behulp van o.a. Vis 2 (registratiesysteem) wordt gewerkt aan een sluitende aanpak in de lokale 

zorgketen. 

 

 Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De wet schrijft een stappenplan voor bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

leerplichtambtenaren, de logopedist en de cliëntondersteuners dienen volgens deze wet te handelen. 

Daarnaast wordt voorgesteld de Wmo-consulenten en de Wwb-consulenten vanwege hun 

cliëntencontacten ook conform deze wet te laten handelen (het Rijk dringt hier ook op aan).  

Inmiddels hebben de Wmo-consulenten al een scholingsdag gehad. 

Naast de implementatie binnen Noaberkracht dient ook toezicht gehouden te worden op organisaties 

die ondersteuning bieden (plaatselijke AMW en welzijnsstichtingen) en is de kinderopvang ook 

verplicht conform deze wet te handelen (GGD houdt op deze laatste toezicht) 

 

 Ontwikkelingen van beleid op het gebied van Maatschappelijke zorg (Wmo prestatievelden 7, 

8 en 9. 

Maatschappelijke opvang bieden, waaronder vrouwenopvang (7), openbare geestelijke 

gezondheidszorg bevorderen (8) en verslavingsbeleid bevorderen zijn taken die veelal in 

regionaal verband worden opgepakt. De centrumgemeenten spelen hierbij een belangrijke rol.  

Voor de subregio Almelo is gemeente Tubbergen de trekker. 

 

Onderwerp: Gezondheid 

Kerndoel  

In de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid “Vitale Coalities, betere gezondheid, meer participatie” zijn voor 

de komende jaren de volgende ambities afgesproken: 

 een gezonde leefstijl bevorderen (met extra aandacht voor de categorie lager opgeleiden) en 

meer bewegen voor vooral ouderen teweegbrengen. 

 het vrijwilligerswerk onder senioren bevorderen. 

Vitale coalities is een werkwijze. Een werkwijze waarbij ambtenaren vanuit verschillende 

beleidsvelden en personen uit allerhande organisaties (scholen, sportverenigingen, 

welzijnsorganisaties, de 1ste lijnszorg, de zorgverzekeraar2, Roset3 enz.) door slim combineren een 

bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van het gezondheidsbeleid. 

 

Onderwerp: Jeugdzorg 

Kerndoel 

Maatschappelijke problemen binnen een gezin worden dmv één integrale benadering van het gezin 

mbv 1 ondersteuningsplan voor het gehele gezin verholpen met daarin opgenomen 1 totaalbudget en 

aan het plan gekoppeld 1 gezinsregisseur. 

 

Het doel is tevens om met 14 Twentse gemeenten samen een vraaggestuud, effectief, efficiënt en 

betaalbaar jeugdzorgstelsel te ontwikkelen voor o.a. gemeenten Dinkelland en Tubbergen. 

Daarbij wordt het “recht op zorg” vervangen door een “plicht tot adequate opvoeding”. 

Ieder kind moet immers gezond en veilig kunnen opgroeien. 

  

http://www.invoeringwmo.nl/content/7-8-en-9-maatschappelijke-opvang-openbare-geestelijke-gezondheidszorg-verslavingsbeleid
http://www.invoeringwmo.nl/content/7-8-en-9-maatschappelijke-opvang-openbare-geestelijke-gezondheidszorg-verslavingsbeleid
http://www.invoeringwmo.nl/content/7-8-en-9-maatschappelijke-opvang-openbare-geestelijke-gezondheidszorg-verslavingsbeleid
http://www.invoeringwmo.nl/content/7-8-en-9-maatschappelijke-opvang-openbare-geestelijke-gezondheidszorg-verslavingsbeleid
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Onderwerp: Onderwijs 

Kerndoel  

Kinderen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs een passende plek te geven en daarnaast 

taalachterstanden te bestrijden door het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie. 

 Passend onderwijs 

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat 

kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf augustus 2014 

komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek 

te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Momenteel zijn de samenwerkingsverbanden op zowel het primair als het voortgezet onderwijs druk 

doende een plan van aanpak te ontwikkelen. Zowel de gemeente Dinkelland als de gemeente 

Tubbergen zijn op ambtelijk niveau betrokken bij dit proces. Gemeenten hebben echter geen 

beslissingsbevoegdheid inzake deze planontwikkeling. 

 Voor en vroegschoolse educatie (VVE) 

Kinderen die uitval vertonen op een van de ontwikkelingsgebieden kunnen voor een 3
e
 en evt. 4

e
 

dagdeel VVE geïndiceerd worden door JGZ / consultatiebureau. 

Zowel Dinkelland als Tubbergen subsidiëren dit aanbod. 

Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn beide gemeenten op de goede weg. Ouderbetrokkenheid 

is nog een punt van aandacht. 

  



 

Programma manegement om te komen tot een hybride begroting 2014 Dinkelland- Tubbergen – pagina 24 

 

 

DIN Overzicht en Thema’s 
 
 

 
.   
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