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1. Inleiding 

 
Het raadsperspectief 2016 is de aftrap van een nieuwe Planning & Control (P&C) cyclus voor het jaar 

2016. De gemeente Dinkelland is gestart met programmasturing. Deze programmasturing is leidend 

en is verweven in de P&C cyclus. Het raadsperspectief 2016 is voor de eerste keer opgebouwd 

volgens deze programmasturing. 

 

 
In het raadsperspectief 2016 staan de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes, die in de komende 

jaren bepalend zijn voor het beleid en de begroting. Het te voeren beleid heeft het coalitieprogramma 

2014 – 2018 “Nieuw Perspectief”  als basis. Daarnaast hebben uw raadsfracties van de gemeente 

Dinkelland beleidsambities kunnen aandragen. Aan de hand van dit richtinggevende document  

voert uw raad het debat over de kaders voor de programmabegroting 2016.  

 

Na de behandeling van het raadsperspectief 2016 in de raadsvergadering gaat het college de door uw 

raad aangegeven kaders omzetten in concrete voorstellen en verder uitwerken in de 

programmabegroting 2016. In de maanden juli, augustus en september 2015 wordt deze 

programmabegroting 2016 opgesteld evenals het meerjarenperspectief 2017 - 2019. In de 

raadsvergadering van november 2015 wordt deze begroting aan uw raad voorgelegd ter 

besluitvorming. 

 

Ten aanzien van het behandelingsproces van het raadsperspectief 2016 kunnen wij uw raad 

meedelen dat behandeling is voorzien in twee avonden, namelijk op 23 en 30 juni 2015. De eerste 

avond is bedoeld voor het onderlinge debat en de tweede avond is richtinggevend (in de zin van het 

meegeven van de door de raad gewenste kaders) van aard. 

 
 

Overzicht P&C cyclus:  

einde cyclus start cyclus
Raadsperspectief 

2016

Programmabegroting 
2016

1e 
Programmajournaal 

2016

2e 

Programmajournaal 
2016

Jaarstukken 
2016
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2. Leeswijzer 

Programmasturing 

Voor de gehele P&C cyclus is programmasturing leidend met andere woorden programmasturing is 

verweven in de P&C cyclus. De P&C documenten zullen evenals de programmabegroting 2015 

worden opgebouwd uit vier programma’s, die op hun beurt zijn onderverdeeld in thema’s. Het vullen 

van deze programma’s door het formuleren van beoogde maatschappelijke effecten, doelen en 

indicatoren heet programmasturing.  

Programmasturing is dus de manier waarop uw raad invulling geeft aan zijn rol van kadersteller en 

regievoerder van beleid. De geactualiseerde P&C cyclus is afgestemd op programmasturing en heeft 

als doel uw raad de middelen in handen te geven om een nog betere invulling te geven aan sturing en 

control. 

 

Programmasturing houdt in dat vier programma’s onderscheiden worden, deze zijn: 

 Krachtige Kernen (KK) 

 Economische Kracht en Werk (EK&W) 

 Omzien naar elkaar (ONE) 

 Burger & Bestuur (B&B) 

Het vijfde programma Algemene Dekkingsmiddelen is een wettelijk voorgeschreven programma. 

 

Vanaf de programmabegroting 2015 zijn bovengenoemde programma’s voor het eerst verwerkt.  

Aan de hand van het eerder genoemde programmasturing is het instrument Doel Inspanningen 

Netwerk (DIN)) gebruikt om in grote lijnen de thema’s, doelen, indicatoren en inspanningen te 

benoemen per programma. Hierdoor ontstaat een bundeling van een (groot) aantal inhoudelijke 

inspanningen (waaronder projecten) en hun onderlinge samenhang in relatie met de na te streven 

doelen. Deze DIN is opgebouwd uit verschillende niveaus: 

 

 Strategische programmadoelen  

Voorbeeld EK&W: Versterken van de economische positie van Dinkelland en Tubbergen 

 

 Thema’s (rood) 

Voorbeeld Vrijetijdseconomie : Verhogen van de toeristische bestedingen en de toeristische 
werkgelegenheid in Dinkelland en Tubbergen 

 

 Ideaaldoelen (groen) 

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 
 
Verblijven:  In Dinkelland en Tubbergen verblijven de komende jaren meer gasten  
Beleven:  Gasten beleven Dinkelland en Tubbergen intensiever en besteden meer 

 

 Indicatoren (geel) 

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 
 
Het aantal overnachtingen in NOT (prestatie indicator) 
Aantal bedrijven in sector vrijetijdseconomie binnen  Dinkelland en Tubbergen (prestatie indicator) 
De beleving van vrijetijdseconomie binnen Dinkelland en Tubbergen (belevingsindicator) 

 

 Inspanningen en resultaten (blauw) 

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 
 
Ruimte bieden voor ondernemers (inspanning) 
Drie vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen mogelijk maken (resultaat) 
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De kleuren van elk afzonderlijk niveau worden gebruikt om intern op een overzichtelijk manier de 

programma DIN’s grafisch weer te geven.  

Vanaf de programmabegroting 2015 zijn de programma’s opgebouwd volgens bovengenoemde DIN’s. 

Deze DIN’s zijn in dit raadsperspectief 2016 verder geactualiseerd met de begroting 2015 als basis. 

 

Hoofdstukkenstructuur 

In hoofdstuk 3 worden de bovengenoemde programma’s verder uitgewerkt. Begonnen wordt met de 

actualisatie van de DIN. Daarna worden per programma en per thema de in de begroting 2015 

benoemde resultaten geactualiseerd voor het raadsperspectief 2016. Dit houdt in dat op procesmatig 

en financieel gebied wordt weergegeven wat de mutaties hieromtrent zijn binnen de benoemde 

resultaten. Bij procesmatig wordt bedoeld het continueren, beëindigen, bijstellen  of vervangen van 

een benoemd resultaat. Bij nieuwe resultaten is de optie om deze op te nemen in de begroting 2016  

danwel meerjarenbegroting. Op financieel gebied wordt in richtinggevende zin aangegeven of er 

meer, minder, gelijkblijvende middelen of procesgelden voor het benoemde resultaat beschikbaar 

moeten worden gesteld (t.o.v. de begroting 2015). Gelijkblijvend bij afronding van een resultaat 

betekent dat er geen financiële consequenties zijn voor 2016 (en verder): er is geen tekort en ook 

geen overschot. De menskracht wordt ingezet voor een andere inspanning. De betekenis van 

procesgelden wordt aan het begin van hoofdstuk 3 uitgelegd. 

Ook kan de optie pm (pro memorie) worden aangegeven. Hiermee wordt bedoeld dat er wel financiële 

effecten kunnen optreden, maar de grootte ervan op dit moment nog niet ingeschat kan worden. 

De algehele actualisatie is verwerkt volgens onderstaand format: 

 

 

Daar waar nodig zijn in de programma’s ook de vervangingsinvesteringen, nieuwe investeringen en 

andere van belang zijnde ontwikkelingen benoemd. 

 

De door uw raadsfracties ingediende beleidsambities zijn in hoofdstuk 4 samengevat in een schema 

en voorzien van een korte reactie door het college van B&W op basis van dit ingediende format. De 

oorspronkelijke beleidsambities zijn als bijlage toegevoegd. 

 

In april 2015 is door uw raad de beleidsnota Reserves & Voorzieningen 2015 – 2018 vastgesteld. In 

hoofdstuk 5 wordt de uitwerking van de financiële gevolgen van deze beleidsnota en de daarmee 

gepaard gaande actualisatie in beeld gebracht.. 

 

Hoofdstuk 6 is een samenvatting van alle financiële mutaties uit de voorgaande hoofdstukken. Het 

saldo uit het 1
e
 programmajournaal 2015 dient als uitgangspunt voor het meerjarig begrotingssaldo.   

 

In het laatste hoofdstuk 7 wordt er aandacht geschonken aan de financiële uitgangspunten waarmee 

in de begroting 2016 rekening zal worden gehouden. 

 

 

 

 

  

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

themanaam  

Benoeming resultaat  Continueren, beëindigen, 
bijstellen of vervangen   

Meer,  minder,  
gelijkblijvend of 
pm 
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3. Programmavelden 

 
Financiële consequenties uitvoeren specifieke ambities coalitieaprogramma 
 

Zoals we in de leeswijzer bij dit raadsperspectief hebben weergegeven werken we met ingang van de 

vastgestelde begroting 2015 volgens het principe van programmasturing (doelsturing). Het vullen van 

de vier programma’s in termen van beoogde maatschappelijke effecten, doelen, indicatoren en soms 

ook resultaten (projecten en activiteiten) vindt zijn oorsprong in het coalitieprogramma 2014-2018. Aan 

de hand van het eerder genoemde programmasturing is het instrument Doel Inspanningen Netwerk 

(DIN)) gebruikt om in grote lijnen de thema’s, doelen, indicatoren en inspanningen te benoemen per 

programma. Hierdoor ontstaat een bundeling van een (groot) aantal inhoudelijke inspanningen 

(waaronder projecten) en hun onderlinge samenhang in relatie met de na te streven doelen.  

In dit hoofdstuk worden de bovengenoemde programma’s verder uitgewerkt. Begonnen wordt met de 

actualisatie van de DIN. Daarna worden per programma en per thema de in de begroting 2015 

benoemde resultaten geactualiseerd voor het raadsperspectief 2016. Dit houdt in dat op procesmatig 

en financieel gebied wordt weergegeven wat de mutaties hieromtrent zijn binnen de benoemde 

resultaten. 

Voor een groot aantal zaken is het ons gelukt te komen tot een goede onderbouwde actualisatie in 

zowel tijd als geld. Deze treft u aan in het vervolg van dit hoofdstuk. In een aantal gevallen is ons dat 

echter (nog) niet gelukt, omdat veel zaken rondom die activiteiten nog volop in ontwikkeling zijn.  

De reden hiervan is meerledig: 

 Programmasturing is gebaseerd op behalen van doelen. Inherent aan deze aanpak is dat bij 

de start van het programma nog niet duidelijk is welke inspanningen moeten worden verricht. 

Middelen dienen feitelijk op programma of doelenniveau te worden geraamd en gaandeweg 

aan de inspanningen te worden gekoppeld. Dit hebben we nog niet gedaan.  

 Veel inspanningen zitten nog in de beginfase en is nog geen goede financiële onderbouwing 

mogelijk. 

 Veel inspanningen zijn überhaupt niet goed te onderbouwen omdat we gebruik maken van 

initiatieven en de bijbehorende dynamiek  in de samenleving. We passen de techniek van 

interactieve- en organische  processen toe. Deze zijn moeilijk vooraf te begroten. 

 

Wat we echter al weten is dat we middelen nodig hebben om snel te kunnen schakelen als zich 

initiatieven uit de samenleving aandienen maar ook om bepaalde projecten verder op te kunnen 

starten dan wel te begeleiden. Gezien de omvang van de specifieke ambities zoals hiervoor benoemd 

kunnen we echter al wel stellen dat dat niet volledig gaat lukken en dat ook de gemeente extra zal 

moeten bijdragen in de procesgelden. 

Daarnaast zijn wij van mening dat ook financiële ruimte moet worden gereserveerd voor zogenaamde 

project- en programmagelden. Hierbij valt te denken aan het (mede)uitvoeren van concrete projecten 

en activiteiten die voortkomen uit de hiervoor benoemde processen. Uiteraard hanteren we hierbij het 

principe om derden zoveel mogelijk aan zet te laten zijn. 

Wij streven er naar om bij de begroting 2016 bovenstaand verder te kunnen concretiseren zodat 

daadwerkelijke besluitvorming tijdens deze begrotingsbehandeling 2016 kan plaatsvinden. 

 

Hoewel we op dit moment (nog) niet kunnen komen tot een concrete onderbouwing van zowel 

de proces- als de programmagelden weten we al wel dat extra middelen benodigd zijn. Ons 

voorstel is om bij de begroting 2016 te komen met een nadere concrete onderbouwing. De 

daadwerkelijke besluitvorming over de bestemming en besteding van dit bedrag zal dus ook 

plaatsvinden tijdens de begrotingsbehandeling 2016. Dit uiteraard aan de hand van een 

meerjarige en goed onderbouwde toelichting per ambitie. 
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3.1 Programma Krachtige Kernen (KK) 

 
Strategisch programmadoel  (wat willen we bereiken) 

In de begroting van 2015 is onder het programma Krachtige Kernen het strategisch programmadoel 

opgenomen en vertaald naar ambities. Deze ambities zijn overeenkomstig  het  coalitieprogramma.  

De geformuleerde ambities vragen voor 2016 en verdere jaren op onderdelen aanpassing. Deze zijn 

verwoord in de onderstaande teksten. Het geheel maakt dat we met onderstaande 

aanvullingen/wijzigingen voor de komende jaren werken aan geactualiseerde ambities. Dit betekent 

dat we: 

 Samen met de samenleving werken aan processen en plannen die de leefbaarheid op de 

lange termijn dienen. 

 Op zoek blijven naar levensvatbare en duurzame constructies om als partner in de 

samenleving een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van 

Dinkelland. 

 De demografische ontwikkelingen onderkennen en van hieruit zoeken naar oplossingen die 

volhoudbaar zijn. 

 Verbindend willen optreden om netwerken te faciliteren en initiatieven te vermeerderen.  

3.1.1 Thema Wonen en Vastgoed  

 
 
 
Op het gebied van wonen plaatsen wij de demografische ontwikkelingen centraal. Deze bieden geen 

ruimte voor ontwikkeling van, naast de huidige in exploitatie genomen gebieden,  nieuwe wijken en 

grootschalige plannen.  

 

Onze ideale doelen zijn gericht op twee pijlers:  

 HUISVESTEN - afstemming woningbouwprogramma anticiperend op demografie en 

 HERONTWIKKELEN – (her)invulling bestaand vastgoed of locaties waarbij fysiek en digitale 

bereikbaarheid leidend zijn. 
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Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven op dit moment niet te worden 

bijgesteld. Er zijn op dit moment  geen trends en ontwikkelingen die dit noodzakelijk maken. 

 

 
 

Vervangingsinvesteringen, nieuwe investeringen (toelichting middelen uit de tabel) 
 
Centrumgebied herontwikkelen 

Gebiedsontwikkeling is een vervolg op een eerdere sociaal maatschappelijke discussie, waarin helder 

is geworden welke fysieke opgave noodzakelijk is om lokale duurzame ambitie mogelijk te maken. 

Een dergelijk proces is dus gericht op het realiseren van hieruit voortkomende fysieke projecten. 

  

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

HUISVESTEN 

Start kaveluitgifte plan 
Commanderie 
 

Continueren 
 

Gelijkblijvend  

Prestatieafspraak 
Woningbouwverenigingen 
 

Continueren 
 

Gelijkblijvend  

5 Initiatieven ontplooien die tot 
beweging leiden in de 
woningmarkt 
 

Bijstellen 
Er wordt nagedacht over 
een andere invulling om 
beter te kunnen 
rapporteren 

Gelijkblijvend  

HERONTWIKKELEN 

1 Centrumgebied herontwikkelen 
 

Vervangen 
Resultaat wordt  
vervangen door  proces 
gebiedsontwikkeling 3.0   

Procesgelden Financiering uit proces- 
en programmagelden  
inzake uitvoeren 
specifieke ambities 
coalitieprogramma 

4 Vastgoedlocaties verkocht Continueren 
 

Gelijkblijvend  

Invulling geven aan het 
Kloostercomplex Ootmarsum 
 

Continueren Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat     

Bestemmingsplannen vaststellen 
die voorzien in 
woningbouwlocaties  

Opnemen in begroting 
2016 

Gelijkblijvend 
 

 

Totaal  Procesgelden  
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3.1.2 Thema Mobiliteit en Bestendigheid  

 

 
 
Het thema Mobiliteit en Bestendigheid zorgt voor: 

 Een beter en veiliger verkeerssysteem. 

 Het bewuster omgaan met de afval- en waterstromen. 

 Het bewuster omgaan met energie. 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven niet te worden bijgesteld. Er 

zijn geen trends die aanpassing van de ideaaldoelen noodzakelijk maken. 

 

Een nieuwe ontwikkeling die wij wel graag melden, is het elektrisch rijden. Dit neemt niet alleen een 

steeds grotere plaats in binnen het ideaal doel ‘Verplaatsen’, maar is ook te plaatsen binnen het ideaal 

doel ‘Bestendigen’. Ten aanzien van ‘Verplaatsen’ is onderscheid te maken in voertuigcategorieën, 

waarbij met name de elektrische fiets om redenen van verkeersveiligheid extra aandacht krijgt. Uit het 

oogpunt van ‘Bestendigen’ is met name van belang welke positie de gemeente gaat innemen ten 

aanzien van de laadvoorzieningen. Vooralsnog wordt voor 2016 alleen rekening gehouden met enkele 

kleine investeringen ten behoeve van de plaatsing van e-laadpalen voor elektrische voertuigen nabij 

het gemeentehuis. 

 

Het college heeft de ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid. De focus zal 

worden verbreed van wat nu vooral energiemaatregelen betreft naar het verbreden van duurzaamheid 

naar People, Planet, Profit (3P's). Nader afbakenen moet nog gebeuren, om te zorgen dat we kunnen 

komen tot een doelgerichte aanpak. Een aanpak die alle programma's raakt. De hiervoor benodigde 

middelen willen wij financieren middels de hierboven genoemde aangegeven proces- en 

programmagelden inzake uitvoeren specifieke ambities coalitieprogramma. 

 

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

VERPLAATSEN 

5 Initiatieven t.b.v. verbeteren 
verkeersveiligheid 
 

Continueren  
 

+ € 2.655.000 Zie hieronder bij nieuwe 
investeringen 

2-4 Initiatieven t.b.v. 
bereikbaarheid / doorstroming 
 

Continueren 
Het resultaat wordt 
aangepast tot 5 

+ € 435.000 Zie hieronder bij nieuwe 
investeringen 
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De aangegeven € 3.105.000 aan benodigde extra middelen en de procesgelden worden hieronder 
verder toegelicht: 
 

Vervangingsinvesteringen, nieuwe investeringen (toelichting middelen uit de tabel)  

 

“Beleidsimpuls Fietsverkeer”: investering voor het veiliger maken van kruisingen van de Churchillstraat 

in Denekamp voor fietsers. Besluitvorming vindt in 2015 plaats. De gevraagde investering bedraagt  

€ 105.000 voor 2016. Nodig om de meest onveilige kruisingen voor fietsers in Dinkelland veiliger te 

maken. Tevens nodig uit oogpunt van een Duurzaam Veilige inrichting van wegen. 

 

Fietsverbinding Reestman: ten behoeve van de ontwikkeling van plan Reestman heeft tijdelijk een 

noodweg gefungeerd als verbinding tussen Reestman en de Abdijweg. De noodweg gaat vervallen en 

door deze te vervangen door een fiets- en wandelpad langs de Middensloot wordt tegemoet gekomen 

aan de wensen van de samenleving. De investering bedraagt € 50.000 en de uitvoering is, afhankelijk 

van de ontwikkelingen rondweg, in 2016 gepland. 

 

initiatieven. 

2 Initiatieven t.b.v. een goed 
parkeersysteem 

Continueren + € 15.000 Zie hieronder bij nieuwe 
investeringen 

STROMEN 

3 Initiatieven t.b.v. reductie 
hoeveelheid restafval en wijzigen 
inzamelsysteem alsmede t.b.v. 
water 
 

Bijstellen 
De inspanningen 
“Waterloket” en 
“Verordeningen op afvoer 
hemel- en grondwater” 
zijn afgerond. 
Het resultaat wordt 
aangepast tot 2 
initiatieven voor afval en 
6 initiatieven voor water. 

Via reserve Zie hieronder bij nieuwe 
investeringen 

VERZELFSTANDIGEN 

5 Initiatieven t.b.v. duurzaamheid 
 

Continueren 
Voor een deel zijn het 
initiatieven van derden. 

Procesgelden Financiering uit proces- 
en programmagelden  
inzake uitvoeren 
specifieke ambities 
coalitieprogramma 

5 Initiatieven t.b.v. 
energiebesparing 
 

Continueren 
Dit zijn met name 
initiatieven van derden, 
waarbij de gemeente 
eventueel faciliteert. 

Procesgelden Financiering uit proces- 
en programmagelden  
inzake uitvoeren 
specifieke ambities 
coalitieprogramma 

Nieuw resultaat     

Uitvoeringsplan duurzaamheid Opnemen in begroting 
2016 

Procesgelden Financiering uit proces- 
en programmagelden  
inzake uitvoeren 
specifieke ambities 
coalitieprogramma 

Totaal  + € 3.105.000  
+ Procesgelden 
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Dusinksweg Ootmarsum, 2e fase: investering in de 2
e
 fase van de Dusinksweg wordt geraamd tussen 

de € 2 en € 2,5 miljoen, afhankelijk van de daadwerkelijke invulling. Het college zal met een voorstel 

komen.  Uitvoering is vanwege procedures niet eerder mogelijk dan in 2017. 

 

Herinrichting Marktstraat/Denekamperstraat te Ootmarsum 

In de Toekomstvisie Ootmarsum (2005) is benoemd dat het wenselijk is de verbinding tussen het 

historisch centrum van Ootmarsum met winkelcentrum Meijerij te versterken. In de lijst majeure 

projecten staat dit opgenomen. Aansluitend hierop ligt er een vraag van de Stadsberaad Ootmarsum 

om de kruising Molenstraat/Marktstraat anders in te richten. Verder staat in het Gemeentelijk 

Rioleringsplan de vervanging van de riolering in de Denekamperstraat (tussen rotonde en 

Molenstraat) gepland. Deze drie aspecten samen maken het wenselijk om de 

Marktstraat/Denekamperstraat in zijn geheel opnieuw in te richten, waarbij de entree van Ootmarsum 

duidelijk verbeterd kan worden. Hierbij willen we tevens de kans aangrijpen om het parkeerterrein op 

de hoek Oostwal/Marktstraat op te waarderen. Op basis van een eerste globale raming verwachten wij 

dat voor deze herinrichting een bedrag van € 840.000 benodigd is. Vanuit de reserve majeure 

projecten is nog € 185.000 voor de ‘verbinding Meijerij’ beschikbaar en vanuit het GRP is een bijdrage 

van ca. € 220.000 (aandeel rioleringskosten in deze herinrichting) beschikbaar. Totaal is derhalve een 

dekking van ca. 405.000 beschikbaar. Blijft over een tekort in 2016 van € 435.000.  

 

Parkeeronderzoek centra: investering voor het uitvoeren van parkeeronderzoek in de centra van 

Denekamp en Ootmarsum (tevens input voor het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2020-2030). 

Nodig voor het beoordelen van de kwaliteit van het parkeersysteem ((elektrisch) fietsen en 

gemotoriseerd verkeer). De gevraagde investering is € 15.000 voor het onderzoek in beide centra in 

2018. 

 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023: investering voor opstellen nieuw GRP voor Dinkelland 

en Tubbergen samen (als vervanging van het vigerende GRP 2013-2017). Totale investering is  

€ 40.000 voor beide gemeenten, waarvan ca. € 22.500 (ca. 57%) wordt gevraagd voor Dinkelland. 

Investering voor het jaar 2017 (is start proces). De kosten zullen via de reserve verlopen. 

 

Elektrisch rijden: investering voor het realiseren van twee e-laadpalen in het centrum van Denekamp 

bij het gemeentehuis. Gevraagde investering is gepland voor het jaar 2016 en zullen via de proces- en 

programmagelden inzake uitvoeren specifieke ambities coalitieprogramma verlopen. De investering is 

nodig in verband met de voorbeeldfunctie en het goede gastheerschap van de gemeente op het 

gebied van duurzaamheid/e-rijden. 

 

Energieloket 2.1: Het Energieloket 2.0 loopt tot 1 oktober 2015 en wordt op kosten van provincie 

Overijssel verlengd tot 1 januari 2016. Er komt een Energieloket 2.1 voor de periode 2016-2018. Het 

Energieloket is nodig om inwoners voor zowel het premie- als lening stelsel in aanmerking te laten 

komen. De kosten voor de deelnemende gemeenten bedragen € 60.000 voor de periode 2016-2018. 

De investering dient in 2016 beschikbaar te zijn en zullen via de proces- en programmagelden inzake 

uitvoeren specifieke ambities coalitieprogramma verlopen. 

 

Duurzaamheidsnota: Dinkelland en Tubbergen gaan samen duurzaamheidsbeleid vormgeven. De 

investering voor het opstellen van de Duurzaamheidsnota is voor 2016 en zal via de proces- en 

programmagelden inzake uitvoeren specifieke ambities coalitieprogramma verlopen. 

 

Uitvoeringsplan thema Duurzaamheid/ verbreding thema Volhoudbaarheid: Het college heeft de 

ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid. De focus zal worden verbreed van 

wat nu vooral energiemaatregelen betreft naar een breder programma van duurzaamheid, de 3P's. 

Nader afbakenen moet nog gebeuren, om te zorgen dat we kunnen komen van een allesomvattend 
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breed begrip naar een doelgerichte aanpak: een aanpak die alle programma's raakt. Voor Dinkelland 

is een bedrag nodig in 2016 voor dit uitvoeringsplan en zullen via de proces- en programmagelden 

inzake uitvoeren specifieke ambities coalitieprogramma verlopen. 

 

Resume: 

- “Beleidsimpuls Fietsverkeer”  €    105.000 2016 

- Fietsverbinding Reestman  €      50.000 2016 

- Dusinksweg Ootmarsum 2
e
 fase max. € 2.500.000 2017 

- Herinrichting Marktstraat  €    435.000 2016 

- Parkeeronderzoek centra  €      15.000 2018 

- GRP 2018-2023 Noaberkracht  via reserve 2017 

- Elektrisch rijden/e-laadpalen  procesgelden 2016 

- Energieloket 2.1   procesgelden 2016 

- Duurzaamheidsnota   procesgelden 2016 

- Uitvoeringsplan Duurzaamheid procesgelden 2016 

 
Rijksbelasting op verbranden 

De Twentse gemeenten leveren jaarlijks circa 130.000 ton afval ter verbranding aan bij Twence. Op 

deze hoeveelheid wordt met ingang van 1 januari 2015 een belasting van € 13 per ton geheven. Een 

bedrag van circa € 1,7 miljoen voor de Twentse gemeenten samen.  

In de aandeelhoudersvergadering van april 2015 is de besluitvorming inzake dit onderwerp 

aangehouden, omdat er geen eensluidend antwoord omtrent wie nu welke kosten gaat dragen kon 

worden geformuleerd. Twence heeft de opdracht meegekregen te zoeken naar kostenbesparingen om 

deze rijksbelasting binnen Twence op te kunnen vangen. In september 2015 vindt er een ingelaste 

AvA plaats om alsnog tot een besluit te komen. Voorlopig gaat men ervan uit dat de 

verbrandingsbelasting in rekening wordt gebracht bij de gemeenten. Dit betekent voor Dinkelland, met 

ruim 6.600 ton restafval, een totaalbedrag van afgerond € 86.000 per jaar. Op basis van het 

uitgangspunt 100% kostendekkend,  zullen deze aanvullende kosten via het tarief afvalstoffenheffing 

worden doorberekend aan de inwoners. 

 

Onkruidbeheersing 

Met ingang van 31 december 2015 is het gebruik van chemische middelen bij onkruidbestrijding op 

verhardingen in het geheel niet meer toegestaan. Dit zal meerkosten veroorzaken. Alternatieven 

(borstelen, branden, heet water en hete lucht) zijn voorhanden, maar die zijn vaak arbeidsintensiever 

en daardoor nog duurder. 

Op dit moment is er nog geen keuze gemaakt op welke wijze de onkruidbeheersing in onze gemeente 

vanaf 2016 zal plaatsvinden. Landelijk zijn er op grote schaal onderzoeken gaande naar alternatieve 

methoden. Deze ontwikkelingen zullen nauwgezet gevolgd worden. De verwachting is dat in de 

tweede helft van 2015 een keuze gemaakt kan worden.  

Uitgaande van een toekomstige eenheidsprijs van € 0,15 per m2 verharding, zal het budget met 

ingang van 2016 moeten worden verhoogd met circa € 45.000. 
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Veiligheidsregio Twente (VRT) 

De begroting 2016 van de VRT op basis van de huidige financieringssytematiek laat een jaarlijks 

hogere gemeentelijke bijdrage zien van € 23.000 (zie tabel regel 2), met name te verklaren door 

autonome ontwikkelingen zoals stijging loon- en prijscompensatie.. Bij de regionalisatie van de 

brandweer in 2012 is afgesproken dat uiterlijk 2015 de huidige financieringssystematiek, welke 

gebaseerd is op in 2012 ingebrachte gemeentelijke begrotingen, geëvalueerd zou worden. In de 

programmabegroting van de VRT 2016 die nu voorligt, wordt een nieuwe financieringssystematiek 

voorgesteld op basis van het thans geldende CEBEON-bekostigingsmodel. Het CEBEON-model is het 

verdeelmodel met maatstaven dat is ontwikkeld voor het sub cluster Brandweer en Rampenbestrijding 

binnen de verdeling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. 

In het voorliggende voorstel, waarover in het AB van 29 juni 2015 een besluit zal worden genomen, 

betekent deze nieuwe financieringssystematiek voor Dinkelland  een structureel lagere gemeentelijke 

bijdrage (herverdeeleffect) van € 90.000 (tabel regel 3 minus regel 1). Gezien de omvang van de 

voordelige en nadelige herverdeeleffecten wordt een ingroeiregeling van drie jaar voorgesteld. De 

eerste drie jaren leveren de “voordeel gemeenten” naar rato voor 75%, 50% en 25% bij aan de 

“nadeelgemeenten” vanuit het solidariteitsprincipe. Na drie jaar (2019) komt het volledige 

herverdeeleffect (€ 90.000) ten gunste  van de gemeente Dinkelland, welke verwerkt wordt in een 

lagere gemeentelijke bijdrage. Regel 4 in de tabel laat de uiteindelijke te ramen gemeentelijke 

bijdragen zien wanneer ingestemd wordt met de nieuwe financieringssystematiek. Dit betekent vanaf 

2017 lagere bijdragen voor de gemeente Dinkelland van € 23.000 oplopend tot € 69.000 in 2019. Voor  

de jaarschijf 2016 is het effect nagenoeg nihil. 

 

 
 

Het CEBEON-model maakt dus deel uit van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. 

Opgemerkt moet worden dat onlangs het voorstel voor de 2
e
 fase van groot onderhoud van dit 

Gemeentefonds is gepubliceerd. Dit onderhoud heeft tot gevolg dat het sub cluster Brandweer en 

Rampenbestrijding ook veranderd met als direct gevolg een verandering van het CEBEON-model. 

Volgens voorlopige cijfers zou de gemeente Dinkelland hierdoor jaarlijks € 52.000 (excl. 

ingroeiregeling) meer moeten bijdragen aan de VRT. Het voorstel voor de 2
e
 fase van groot 

onderhoud Gemeentefonds ligt op dit moment ter advies bij de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Een definitief besluit moet nog 

plaatsvinden. 

  

Gemeente Dinkelland basis 2016 2017 2018 2019

 gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2015 huidige systematiek 1.535.812 1.535.812 1.535.812 1.535.812

1 gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2016 huidige systematiek 1.558.938 1.558.938 1.558.938 1.558.938

2 verschil gemeentelijke bijdrage 2016 t.o.v. bijdrage 2015 huidige systematiek 23.126 23.126 23.126 23.126

3 gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2016 na ingroeiregeling huidige CEBEON systematiek 1.535.983 1.513.028 1.490.073 1.467.118

verschil gemeentelijke bijdrage 2016 CEBEON systematiek 

4 versus gemeentelijke bijdrage 2015 huidige systematiek huidige CEBEON systematiek 171 -22.784 -45.739 -68.694
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3.1.3 Thema Maatschappelijke Voorzieningen 

 

 
Leeswijzer: het groene blok in de rij resultaat staat voor het feit dat dit resultaat is afgerond. Het doorgehaalde resultaat 1 nota 
monumentenbeleid houdt in dat de inspanningen hiervoor zijn komen te vervallen. 

 

Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol van de 

gemeente (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren). 

 

Onze inspanningen zijn gericht op ideale doelen:  

 Verzelfstandigen - samenleving gaat zelfstandig(er) om met exploitatie, beheer en 

dienstverlening over voorzieningen en 

 Samenbrengen en ontwikkelen - Mensen en functies beter samenbrengen en gerichter 

faciliteren bij ontwikkelingen. 

 

Met het afronden van verzelfstandigen ontstaat behoefte aan een nieuw ideaal doel. Met het nieuw 

ideaal doel willen we toekomstbestendige en bereikbare voorzieningen realiseren. O.a. de analyse 

van maatschappelijk vastgoed zal hieronder moeten vallen. 
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Vervangingsinvesteringen, nieuwe investeringen per thema (toelichting middelen uit de tabel) 

 

Samenlevingsprocessen participatie en leefbaarheid  

Dit gaat over het proces om samen met de kern nader in te zoomen op het instand houden van  

leefbaarheid. Het gaat over het in kaart brengen van wat er is en wat in stand kan worden gehouden. 

Over de wijze waarop oplossingen kunnen worden gevonden voor het overbruggen van deze 

verschillen in behoefte over de tijd. Hierin is urgentiebesef, het op orde krijgen van de analyses en het 

proces om het groei denken te begeleiden naar krimp denken van belang. De hiervoor benodigde 

middelen zullen via de proces- en programmagelden inzake uitvoeren specifieke ambities 

coalitieprogramma verlopen. 

 

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

VERZELFSTANDIGEN 

Voetbal en tennisaccommodaties 
zijn verzelfstandigd 

Beëindigen 
Is afgerond 

Gelijkblijvend  

Haalbaarheidsonderzoek Dorper 
Esch 

Beëindigen 
Is afgerond 

Gelijkblijvend  

SAMENBRENGEN & ONTWIKKELEN 

Prestatieafspraak met bibliotheek Continueren Gelijkblijvend  

1 Nota monumentenbeleid Continueren Gelijkblijvend  

2 Initiatieven gefaciliteerd vanuit 
de samenleving die leiden tot een 
concreet plan 

Beëindigen 
Is afgerond 

Gelijkblijvend  

Prestatieafspraken met 
muziekschool 

Continueren Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat    

Samenlevingsprocessen 
participatie en leefbaarheid 

Opnemen in begroting 
2016 

Procesgelden Financiering uit proces- 
en programmagelden  
inzake uitvoeren 
specifieke ambities 
coalitieprogramma 

TOEKOMSTIG BESTENDIGE EN BEREIKBARE VOORZIENINGEN 

Beleidsdocumenten waarin 
toekomstige rol gemeente is 
vastgelegd  

Opnemen in begroting 
2016 

Gelijkblijvend Vooralsnog in eigen 
dienst  

1 Nota voor nieuwe kaders voor 
accommodatiebeleid Dinkelland 

Opnemen in begroting 
2016 

Gelijkblijvend Vooralsnog in eigen 
dienst 

Scenario’s Openluchtbad 
Ootmarsum 

Opnemen in begroting 
2016 

Gelijkblijvend Vooralsnog in eigen 
dienst 

Totaal  Procesgelden  
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Voortgang ombuigingstaakstellingen per thema  

 

Stand van zaken op ombuigingen maatschappelijke voorzieningen 

 

In de begroting 2015 is besloten om op korte termijn aan de slag te gaan met een brede heroriëntatie 

op onze maatschappelijke voorzieningen en de daaraan gekoppelde activiteiten. Dit is een 

programma overstijgende ombuiging, die omwille van de helderheid onder dit thema terug te vinden 

is, maar waarvan de uitwerking programma ONE en KK in samenwerking komen met een voorstel. 

De inschatting was dat deze actie minimaal een structurele ombuiging van € 200.000 op zou kunnen 

leveren.  

Parallel aan deze heroriëntatie willen we ook kijken hoe we de activiteiten het best kunnen (laten) 

uitvoeren. Uiteraard geldt dat alleen voor activiteiten die eerst langs de lat van “”waarom vraag”” zijn 

gelegd. Mocht blijken dat bepaalde activiteiten bijdragen aan de gesteld doelen en dus uitgevoerd 

moeten blijven worden dan komen we automatisch bij de ”hoe vraag”. Hoe gaan we deze activiteiten 

(laten) uitvoeren. Hiervoor zijn naar onze mening verschillende scenario’s denkbaar. We kunnen de 

uitvoering overlaten aan de samenleving, we kunnen de uitvoering oppakken samen met andere 

partners (eventueel gemeentegrensoverschrijdend) en tot slot kunnen we de uitvoering zelf ter hand 

nemen. Uiteraard kijken wij bij mogelijke samenwerkingen in eerste instantie naar de gemeente 

Tubbergen zonder daarbij andere partners op voorhand uit te sluiten. Wij zien hier wel degelijk kansen 

maar het is nog te vroeg hiervoor een bedrag te noemen. 
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3.2 Programma Economische Kracht & Werk (EK&W) 

 
Strategisch programmadoel  (wat willen we bereiken) 

In de begroting van 2015 is onder het programma Economische Kracht en Werk het Strategisch 

programmadoel opgenomen en vertaald naar ambities. Deze ambities zijn overeenkomstig  het  

coalitieprogramma.  

De geformuleerde ambities zijn voor 2016 en verdere jaren valide en actueel en behoeven niet te 

worden bijgesteld. Dit betekent dat we: 

 op zoek blijven naar levensvatbare en duurzame constructies om als partner in de 

samenleving een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van Dinkelland. Het 

partnerschap met Duitsland maakt hier onderdeel van uit. 

 de demografische ontwikkelingen als kans zien. 

 meer ruimte willen bieden aan bijzondere initiatieven van ondernemers en een nieuw 

planologisch perspectief willen bieden aan detailhandel, industrie, etc. 

  

Resultaten EKW breed: 

 

 

 

  

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

n.v.t.    

Nieuw resultaat  
 

   

Alliantie aangaan met 
onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen en  
Uitvoeringsagenda 3 O´s met 
concrete acties 

Opnemen in  begroting 
2016 en 
meerjarenbegroting 

Gelijkblijvend   

Actieprogramma voor 
grensoverschrijdend 
samenwerken. 

Opnemen in  begroting 
2016 en 
meerjarenbegroting 

Gelijkblijvend  

Totaal  Gelijkblijvend  
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3.2.1 Thema Vrijetijdseconomie 

 

 
 
Het thema vrijetijdseconomie zet in de verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, 

versterken en vernieuwen. Onze inspanningen zijn gericht op twee pijlers: 

 VERBLIJVEN - meer gasten verblijven in Dinkelland 

 BELEVEN - gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven niet te worden bijgesteld. Er 

zijn geen trends en ontwikkelingen die dit noodzakelijk maken. 
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RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

VERBLIJVEN 

2 Vastgestelde 
bestemmingsplannen voor 
recreatieterreinen die uitbreiding 
mogelijk maken 

Continueren Gelijkblijvend Bijstelling van 3 naar 2 
vastgestelde 
bestemmingsplannen. Er 
zijn minder initiatieven 
dan verwacht. 

Aantal afgehandelde 
ondernemersinitiatieven in de 
vrijetijdssector 

Continueren Gelijkblijvend  

Voorstel deregulering 
vrijetijdssector en verbetering 
dienstverlening i.s.m. verbetering 
dienstverlening algemeen 

Beëindigen 
In 2015 afgerond en niet 
van toepassing voor 
2016  

Gelijkblijvend Dit betrof inventarisatie. 
Voor 2016 vervolg 
opnemen onder 
Ondernemen en 
arbeidsmarkt/ 
Verbetering 
dienstverlening aan 
bedrijven 

Resultaat onderzoek vraag en 
aanbod in de verblijfsrecreatie 
vertaald in concrete actiepunten 

Beëindigen 
In 2015 afgerond en niet 
van toepassing voor 
2016  

Gelijkblijvend  

BELEVEN 

 

Ondersteunen van 2 nieuwe 
belevingsconcepten of 
arrangementen / evenementen 
 

Continueren Gelijkblijvend  

Ondersteunen van 10 projecten 
voortvloeiend uit ‘Art & Spirit’ 
 

Continueren Gelijkblijvend  

2 Grensoverschrijdende 
arrangementen / evenementen 

Continueren Gelijkblijvend  

Verbetering toeristische 
samenwerking Noordoost Twente 

Continueren Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat     

n.v.t.    

Totaal  Gelijkblijvend  
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3.2.2 Thema Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 

 
 
Het thema Ondernemen en Arbeidsmarkt zet in op behoud en versterking van de werkgelegenheid. 

Onze inspanningen zijn gericht op ideaal doelen: 

 ONDERNEMEN -  verbeteren ondernemersklimaat 

 ARBEIDSMARKT -  bevorderen arbeidsmarktparticipatie 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven nu niet te worden bijgesteld. 

Er zijn geen trends en ontwikkelingen die dit noodzakelijk maken 
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RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

ONDERNEMEN 

Uitbreiding van bedrijventerreinen 
in Ootmarsum en Denekamp 

Continueren Gelijkblijvend  

Herstructurering van drie 
bestaande terreinen 

Beëindigen 
In 2015 afgerond en niet 
van toepassing voor 
2016  

Gelijkblijvend  

Verbetering dienstverlening aan 
bedrijven 

Continueren  pm  

Vergroten van de vitaliteit van de 
kernen (centrumgebieden) 

Continueren pm Loopt door tot eind 2018 

Nieuw resultaat     

Diverse acties/ uitvoeren 
uitvoeringsagenda’s  n.a.v. 
onderzoeken die in 2015 zijn 
uitgevoerd 
 

Opnemen in begroting 
2016 en 
meerjarenbegroting 

Gelijkblijvend Betreft mogelijk: 
= uitvoeringsagenda 
verbeteren 
ondernemersklimaat 
 

ARBEIDSMARKT 

Betere afstemming / verbinding 
tussen gemeentelijke kaartenbak 
en het bedrijfsleven realiseren  

Continueren  pm Loopt door tot eind 2018 

De jeugdwerkloosheid is beter in 
beeld en wordt minder door 
realisatie project bestrijden 
jeugdwerkloosheid 

Continueren pm  

Een betere afstemming tussen 
vraag en aanbod van 
arbeidskrachten realiseren door 
het opstellen van een 
marktbewerkingsplan 

Continueren pm  

Nieuw resultaat     

n.v.t.    

Totaal   pm  
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3.2.3 Thema Plattelandseconomie 

 

 
 

Het thema Plattelandseconomie zet in op het versterken van de landbouw en de 

plattelandsondernemers in samenhang met de ruimtelijke kwaliteit. Onze inspanningen zijn gericht op 

de ideaal doelen: 

 ONTWIKKELEN - duurzame ontwikkeling van de agrarische sector 

 TRANSFORMEREN - meer perspectief voor plattelandsondernemers 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven nu niet te worden bijgesteld. 

Er zijn geen trends en ontwikkelingen die dit noodzakelijk maken. 
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RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

ONTWIKKELEN 

Verbeteren landbouwstructuur 
door stimuleren van 
kavelruilprojecten 

Continueren Gelijkblijvend  

Samen met de sector faciliteren 
van minimaal 1 project op het 
gebied van energieopwekking, 
ammoniakreductie en/of 
mestaanwending 

Continueren Gelijkblijvend  

Deelname proces Samen Werkt 
Beter (SWB), waarbij in de 1

e
 

instantie 3 verkenningen worden 
uitgevoerd voor de gebieden 
Lemselermaten, Achter de Voort, 
Agelerbroek en Voltherbroek en 
Bergvennen en Brecklenkampse 
Veld. 

Continueren Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat     

 Deelname proces Samen Werkt 
Beter (SWB), vervolgproces 
Planuitwerkingen Lemselermaten, 
Achter de Voort, Agelerbroek en 
Voltherbroek en Bergvennen en 
Brecklenkampse Veld. 

Opnemen in begroting 
2016 en 
meerjarenbegroting 

* * kosten voor rekening 
provincie  

TRANSFORMEREN 

5 Initiatieven ondersteunen m.b.t. 
nieuwe verdienlocaties 

Continueren Gelijkblijvend  

Ondersteuning Leaderprogramma 

2015-2020 

 

Continueren Gelijkblijvend  

Partner Gebiedsontwikkeling 
Noordoost-Twente 2012-2015 

Continueren Gelijkblijvend  

Uitvoering actieprogramma’s 
(n.a.v. evaluaties)  
Cascobeleid en Kapbeleid 
(inclusief 1 loket voor 
vergunningen m.b.t. uitvoering 
kapverordening) 

Beëindigen 
In 2015 afgerond en niet 
van toepassing voor 
2016 

Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat    

Voortzetting Partner 
Gebiedsontwikkeling Noordoost-
Twente 2016…… 

Opnemen in begroting 
2016 

Gelijkblijvend  

Totaal   Gelijkblijvend  
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3.3  Programma Omzien Naar Elkaar (ONE) 

 
Algemene financiële opmerking programma Omzien naar Elkaar 

 

Bij nagenoeg alle resultaten binnen het programma Omzien naar Elkaar is onder de actualisatie van 

de financiën weergegeven “binnen de bestaande middelen (kaasstolp sociaal domein)”. Deze 

werkwijze past binnen de besluitvorming waartoe bij het vaststellen van de begroting 2015 is besloten, 

namelijk dat alle oude en nieuwe taken binnen het sociaal domein gedekt moeten worden binnen de 

bestaande budgetten vermeerderd met de extra middelen die we krijgen vanuit het rijk voor de nieuwe 

taken. Om nu te voorkomen dat het beeld ontstaat dat alles zonder problemen en zonder risico’s 

opgelost kan worden binnen de kaasstolp is het van belang dat een en ander in de juiste context 

wordt geplaatst. Dit begint bij het bepalen van de omvang en de reikwijdte van deze kaasstolp. Om dit 

goed helder te krijgen zijn we op dit moment bezig met het doorlopen van de volgende stappen: 

1. Bepalen omvang en reikwijdte sociaal domein (kaasstolp gedachte) 

2. Komen tot een reële raming van de bedragen binnen de kaasstolp 

3. Bepalen probleemstelling 

4. Oplossingen 

 

Het ligt in onze bedoeling om de uitkomsten van de eerste drie stappen, dus tot het bepalen van de 

probleemstelling, eind juni 2015 in beeld te hebben zodat we dit kunnen betrekken bij het behandelen 

van het raadsperspectief. Aan de hand van deze probleemstelling kunnen daarna richtinggevende 

uitspraken worden gedaan over mogelijke oplossingen. Deze richtinggevende uitspraken kunnen 

daarna verder worden uitgewerkt zodat ze kunnen leiden tot besluitvorming bij de begroting 2016. 

 

Zonder vooruit te willen lopen op de uitkomsten van de eerste twee stappen die resulteren in stap 3, 

het bepalen van de probleemstelling, achten wij het van wezenlijk belang u nu al enkele eerste 

bevindingen mee te geven. Dit vooral om u in de gelegenheid te stellen de informatie uit dit 

raadsperspectief in het juiste (meerjarige)perspectief te kunnen plaatsen. En dan met name in de zin 

van het (meerjarige) financiële perspectief. 

Naast het bepalen van de omvang en de reikwijdte van het sociaal domein (de kaasstolp) waarbinnen 

sprake is van een aantal nog in te vullen taakstellingen verwachten we vooral uit stap 2, het reëel 

ramen, een aantal mogelijke tegenvallers. De eerste ervaringscijfers op het gebied van de WMO maar 

vooral op het gebied van de jeugdzorg wijzen uit dat onze raming 2015 (gebaseerd op de historische 

vergoeding van het rijk) bij lange na niet voldoende is om de kosten te dekken. Daarnaast verwachten 

we in meerjarig perspectief dat we onze ramingen op het gebied van de participatiewet en dan met 

name voor het onderdeel WSW naar boven moeten bijstellen. 

Parallel aan het reëel ramen van de uitgavenposten verwachten we via de meicirculaire 2015 meer 

duidelijk te krijgen over de hoogte van de verschillende rijksvergoedingen (de inkomsten). Deze 

duidelijkheid gaat niet alleen over de hoogte maar ook over de herverdeeleffecten en de 

overgangsregeling.  

 

Pas als we een reëel beeld hebben van de zowel de (oude en nieuwe) uitgaven en de verschillende 

rijksvergoedingen kunnen we, samen met de conclusies uit stap 1, komen tot een duidelijk en helder 

beeld van het probleem (stap 3 – bepalen probleemstelling). Zoals we eerder al hebben aangegeven 

ligt het in onze bedoeling dit beeld voor eind juni helder te hebben. Probleem is echter dat het rijk nog 

steeds aan het sleutelen is met de verschillende rijksvergoedingen en aangeeft dat de meicirculaire 

2015 op zijn vroegst begin juni zal verschijnen. Daarbij geeft het rijk aan dat deze datum maar ook de 

inhoud van de circulaire afhankelijk is van een aantal nog te nemen besluiten die behoorlijk onder druk 

staan door de opgestarte lobby’s.  
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Al met al kunnen we in samenvattende zin concluderen dat we nog steeds onvoldoende 

duidelijkheid hebben over de hardheid van de cijfers (zowel de uitgaven als de inkomsten) 

maar dat we al wel tal van risico’s kunnen kwalificeren en soms zelfs kwantificeren. Dit heeft 

ons doen besluiten om naast een incidentele verhoging van het weerstandsvermogen met € 1 

miljoen zeer terughoudend om te gaan met structureel nieuw beleid. Naar onze mening is alle 

meerjarige financiële ruimte, in afwachting van meer duidelijkheid over het bepalen van de 

probleemstelling binnen de kaasstolp van het sociaal domein (stap 3), nodig om de zorg voor 

onze inwoners nu en in de toekomst te waarborgen.  

 
Strategisch programmadoel  (wat willen we bereiken) 

In de begroting van 2015 is onder het programma Omzien naar Elkaar het Strategisch programmadoel 

opgenomen en vertaald naar ambities. Deze ambities zijn overeenkomstig het coalitieprogramma.  

De geformuleerde ambities zijn voor 2016 en verdere jaren valide en actueel en behoeven niet te 

worden bijgesteld. Dit betekent dat:  

 we willen bereiken dat elke inwoner in staat is om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te 

zijn op elk leefgebied. De eigen kracht van de inwoner staat hierbij centraal en de rol van de 

gemeente verandert van ‘zorgen voor’’ naar ‘zorgen dat’;  

 we bij ondersteuning uitgaan van een integrale aanpak en maatwerk;   

 we zorg en ondersteuning betaalbaar, bereikbaar en benaderbaar willen houden voor de 

mensen die dat echt nodig hebben; 

 we initiatieven gaan ondersteunen, die passen binnen de visie van goed noaberschap, mits 

deze initiatieven een aantoonbaar rendementen opleveren. 

 

Indicatoren (wat gaan we toetsen) 

De indicatoren in het sociaal domein zijn volop in ontwikkeling. Gelet op de nieuwe taken wordt 

momenteel gewerkt aan een uniforme set indicatoren voor het sociaal domein, die gemeente breed 

ingezet kunnen worden. De in deze DIN genoemde indicatoren bestaan voor het grootste deel uit 

bestaande indicatoren en zijn beleidsindicatoren. Ze geven dus inzicht in de uitwerking van het 

gemeentelijke beleid.  
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3.3.1 Thema Zelf 

 

 
 
Het thema ‘zelf’ zet in op het versterken en behouden van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid.  

Voor 2016 en verdere jaren zijn de in 2015 gestelde ideale doelen niet meer actueel. Daarom zijn 

deze als volgt aangepast: 

 Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen. 

 Sociaal netwerk en vrij toegankelijke voorzieningen versterken en de inzet ervan bevorderen 

(prioriteit). Vrijwilligers beter toerusten. 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven niet te worden bijgesteld. Er 

zijn geen trends en ontwikkelingen die dit noodzakelijk maken. 

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Preventieve en collectieve voorzieningen Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project ‘heroriëntatie 
vrij toegankelijke voorzieningen’ 

Vrijwilligers Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project ‘heroriëntatie 
vrij toegankelijke voorzieningen’ 

Maatschappelijke stage Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project ‘heroriëntatie 
vrij toegankelijke voorzieningen’ 
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Mantelzorg Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project ‘heroriëntatie 
vrij toegankelijke voorzieningen’ 

Jeugd en jongeren Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project ‘heroriëntatie 
vrij toegankelijke voorzieningen’ 

Lang zult u wonen Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Tegenprestatie Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Heroriëntatie maatschappelijk middenveld Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project ‘heroriëntatie 
vrij toegankelijke voorzieningen’ 

Nieuwe resultaten 2016    Wat gaan we hiervoor doen? 

Heroriëntatie vrij toegankelijke 
voorzieningen 

In de periode 2015-2019 realiseren van 
een nieuwe werkwijze van collectieve vrij 
toegankelijke voorzieningen dat aansluit 
op de vragen vanuit de samenleving d.m.v. 
stimuleren en faciliteren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Optimaliseren sociale kaart, 

zodat we weten wie hulp nodig 

heeft.  

We gaan alle inwoners 

informeren en het gebruik 

stimuleren mbt deze collectieve 

vrij toegankelijke voorzieningen, 

zodat ze weten welke 

voorzieningen er zijn en waar ze 

terecht kunnen voor hulp.  

Samenwerkingsafspraken met 

partners in het sociale domein 

worden gemaakt.  

We willen gaan  stimuleren dat 

mensen minder vaak een 

beroep doen op de zwaardere 

en vaak duurdere vormen van 

zorg.   

Realiseren van een innovatiefonds dat als 
doel heeft het sociale netwerk en de eigen 
kracht te versterken d.m.v. regisseren, 
stimuleren en faciliteren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

We gaan kaders vaststellen voor 
dit innovatiefonds. 

Realiseren van activiteiten die bijdragen 
aan het verbeteren van de 
maatschappelijke (start)positie van 
inwoners d.m.v. regisseren, stimuleren en 
faciliteren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

We gaan taal- en 
rekenproblemen oppakken.  
We gaan afspraken maken met 
peuterspeelzalen over het 
betrekken van ouders bij VVE 
doelgroepkinderen. 

Het zelf organiserend vermogen van de 
kernen versterken en vergroten d.m.v. 
stimuleren en faciliteren 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

We gaan burgerinitiatieven 
stimuleren en we gaan zo nodig 
de regeldruk verlagen. 
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Stadsbank Oost Nederland 

De begroting 2016 (meerjarenraming 2017-2019) gaat uit van bestaand beleid. Dit betekent dat de 

structurele actuele ontwikkelingen vanuit de begroting 2015 en de uitkomsten van de jaarrekening 

2014 zijn opgenomen in de primitieve begroting 2016. In de begroting 2016 en de meerjarenraming 

2017-2019 is het volume aantal stabiel gehouden. 

De tarieven zullen in 2016 met 1,38% en voor de periode 2017-2019 jaarlijks met 1,6% stijgen als 

gevolg van enerzijds een toename van de prijsinflatie en anderzijds een verwachte loonontwikkeling 

(exclusief CAO-ontwikkelingen). Dit betekent voor de gemeente Dinkelland een verwachte stijging van 

de gemeentelijke bijdrage van € 11.000 per jaar met ingang van 2016. 

  

Realiseren van activiteiten die vrijwilligers 
ondersteunen en versterken d.m.v. 
stimuleren en faciliteren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Initiatieven vanuit de 
samenleving ter stimulering van 
vrijwillige inzet worden 
ondersteund.  
We willen dat inwoners zich 
bewust zijn van het belang van 
vrijwilligerswerk. 
Zowel in de inkoopafspraken als 
in de zorg- en 
ondersteuningplannen wordt 
aandacht aan vrijwilligers 
besteed. 

Totaal  Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal 
domein) 
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3.3.2 Thema Samen 

 

 
 
Het thema ‘samen’ zet in op betere aansluiting van vrij toegankelijke (individuele) voorzieningen op de 

ondersteuningsvraag van de inwoners. 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn de in 2015 gestelde ideale doelen niet meer actueel. Daarom zijn 

deze als volgt aangepast: 

 Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de 

doelmatigheid vergroten. 

 Bevorderen van een gezonde leefstijl. 

 Formele en informele ondersteuning en zorg beter met elkaar verbinden. 

 Mantelzorgers beter toerusten. 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven niet te worden bijgesteld. Er 

zijn geen trends en ontwikkelingen die dit noodzakelijk maken. 

 

 
RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Cliëntenondersteuning Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project 
‘heroriëntatie vrij 
toegankelijke 
voorzieningen’ 

Sociale werkvoorziening (SW) Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 
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Nieuw beschut Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Participatiebudget Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Objectieve verdeling WMO-budget Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

 

Jeugdfonds en jeugdcultuurfonds Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk. 
Afhankelijk van de 
evaluatie wel/niet 
continueren.  

Passend onderwijs / jeugdzorg Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Probleemoplossing (enkelvoudig en 
meervoudig) 

Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Partners (o.a. huisartsen) Beëindigen: is 
afgerond 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Overeenkomsten zijn 
uiterlijk 31 december 
2015 getekend 

Nieuw resultaat   Wat gaan we daarvoor 
doen? 

Heroriëntatie vrij toegankelijke 
voorzieningen 

In de periode 2015-2019 realiseren van 
een nieuwe werkwijze van individuele vrij 
toegankelijke voorzieningen dat aansluit 
op de vragen vanuit de samenleving d.m.v. 
regisseren en stimuleren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Optimaliseren sociale 

kaart, zodat we weten 

wie hulp nodig heeft.  

We gaan alle inwoners 

informeren en het gebruik 

stimuleren mbt deze 

individuele vrij 

toegankelijke 

voorzieningen, zodat ze 

weten welke 

voorzieningen er zijn en 

waar ze terecht kunnen 

voor hulp.  

Samenwerkingsafspra-

ken met partners in het 

sociale domein worden 

gemaakt.  

We gaan ons 

subsidiebeleid inrichten 

op een manier die 

stimuleert dat 

gesubsidieerde 

organisaties hun aanbod 

vraaggericht vormgeven. 

We willen gaan  
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stimuleren dat mensen 

minder vaak een beroep 

doen op de zwaardere en 

vaak duurdere vormen 

van zorg.  

Realiseren van activiteiten die 
mantelzorgers ondersteunen en 
versterken, d.m.v. regisseren en 
stimuleren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein). 

Zowel in de 
inkoopafspraken als in de 
zorg- en 
ondersteuningplannen 
wordt aandacht besteed 
aan mantelzorgers. 
Mantelzorgers gaan we 
professioneel 
ondersteunen. We gaan 
werkgevers informeren 
over ondersteunings-
mogelijkheden. 

Realiseren van duurzame activiteiten op 
het gebied van gezondheidsbevordering 
en sport, d.m.v. reguleren, regisseren en 
stimuleren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

We gaan keten voorzien 
van een keurmerk. We 
gaan ouders en jongeren 
bewust maken van de 
risico’s van 
middelengebruik. 
Wij gaan inwoners 
informeren over een 
gezond voedingspatroon 
en willen daarmee een 
betere en een gezonde 
leefstijl krijgen. 
Digitaal pesten krijgt 
aandacht. Er worden 
cursussen mediawijsheid 
aangeboden op scholen. 

Realiseren van activiteiten die de formele 
en informele zorg met elkaar verbinden 
d.m.v. reguleren en regisseren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

In samenwerking met de 
samenleving wordt het 
aanbod van vrij 
toegankelijke 
voorzieningen op een 
zodanige manier 
vormgegeven, dat ze 
aansluiten op de formele 
zorg. 
In de zorg- en 
ondersteunings-plannen 
is nadrukkelijk aandacht 
voor de inzet van 
informele zorg. 

Totaal  Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal 
domein) 
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3.3.3 Thema Overdragen 

 

 
 
Het thema ‘overdragen’ zet in op het effectiever en efficiënter inrichten van de niet vrij toegankelijke 

voorzieningen, zodat de maatschappelijk deelname van de inwoners wordt versterkt. 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn de in 2015 gestelde ideale doelen niet meer actueel. Daarom zijn 

deze als volgt aangepast: 

 Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het 

leven te vergroten. 

 Vergroten van de verschuiving van niet vrij toegankelijke voorzieningen naar vrij toegankelijke 

voorzieningen en eigen kracht. 

 Efficiëntere en effectievere ondersteuning realiseren door passende oplossingen. 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven niet te worden bijgesteld. Er 

zijn geen trends en ontwikkelingen die dit noodzakelijk maken. 
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RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL  OPMERKING 

Beheersbare vervoersvoorzieningen Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project 
‘effectiever en efficiënter 
inzetten van niet vrij 
toegankelijke 
voorzieningen (oa. 
Vervoer)’ 

Innovatiefonds Bijstellen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Onderdeel project 
‘heroriëntatie vrij 
toegankelijke 
voorzieningen’ 

Compensatie bovenmatige ziektekosten Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Toeleiding naar zorg en coördinatie Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Herindicatie Beëindigen Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Regulier werk 

Nieuw resultaat      

Realiseren van activiteiten die de eigen 
regie van inwoners vergroot d.m.v. 
reguleren en regisseren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Inwoners weten waar ze 
terecht kunnen voor 
ondersteuning, hoe ze een 
zorgmelding kunnen doen 
en hoe ze een eigen plan 
op kunnen stellen met de 
nadruk op de eigen regie. 

Realiseren van een duurzaam aanbod van 
niet vrij toegankelijke voorzieningen dat 
aansluit op de vrij toegankelijke 
voorzieningen d.m.v. reguleren, regisseren 
en stimuleren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Kwaliteit van zorgaanbod 
wordt o.a. vermeld en 
gemonitord in de 
inkoopafspraken.  

Realiseren van activiteiten die bijdragen 
aan het effectiever en efficiënter inzetten 
van niet vrij toegankelijke voorzieningen 
(o.a. vervoer) d.m.v. regisseren en 
stimuleren. 

Opnemen in 
begroting 2016 

Binnen de 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp 
sociaal domein) 

Ten aanzien van 
‘beheersbare 
vervoersvoorzieningen’ 
gaan we een model 
ontwikkelen, waardoor 
mensen die van 
vervoersmogelijkheden 
afhankelijk zijn, op een 
prettige manier naar de 
juiste locatie gaan. 
Uitgangspunt is het 
versterken van de eigen 
kracht en het voorkomen 
van versnippering en 
onnodig hoge kosten. 
Wij willen zoveel mogelijk 
alternatieven bieden voor 
vrij toegankelijk zorg in 
plaats van de niet vrij 
toegankelijke 
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voorzieningen. 

Totaal  Binnen 
gestelde 
middelen 
(kaasstolp) 
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3.4 Programma Burger & Bestuur (B&B) 

 
Strategisch programmadoel  (wat willen we bereiken) 

Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn inwoners van Dinkelland. 

Alle plaatsen binnen de gemeente hebben veel met elkaar gemeen, maar hebben ook elk een eigen 

identiteit hebben. Deze plaatsen hebben een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen 

kleur. Wij zien het als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, 

maatschappelijke organisaties en allerlei andere groeperingen, de kracht van onze gemeente en zijn 

inwoners te gebruiken om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten, om goede antwoorden te 

vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en om inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed te 

helpen. 

 

We willen dit gaan doen op verschillende manieren, maar met de nadruk op de volgende thema’s: 

1. Dienstverlening 

2. Samenwerking 

 

3.4.1 Thema Dienstverlening 

Onze inspanningen zijn gericht op twee ideaaldoelen: 

 Zo kort mogelijke doorlooptijden 

 Dienstverlening dichter bij de burger 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen actueel en behoeven niet te worden bijgesteld. 

Voorgesteld wordt onderstaande twee resultaten van het ideaaldoel “Zo kort mogelijke doorlooptijden” 

te vervangen door het resultaat: 

- Verbetering van de dienstverlening naar de burger. 

Daarnaast wordt voor ideaaldoel “Dienstverlening dichter bij de burger” voorgesteld om het resultaat 

“Meer op huisbezoek” toe te voegen. 

 

Resultaten gekoppeld aan ideaaldoel Zo kort mogelijke doorlooptijden: 

 

 
  

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL OPMERKING 

Inwoners en professionals weten 
hoe ze in het sociale netwerk van 
de burger vragen opgelost krijgen 
op het gebied van jeugdzorg, 
AWBZ en participatie 
 

Beëindigen  Gelijkblijvend  

Toegang tot zorg en 
ondersteuning worden integraal 
uitgevoerd 

Beëindigen Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat     

Verbetering van de 
dienstverlening naar de burger 

Opnemen in begroting 
2016 en 
meerjarenbegroting 

Gelijkblijvend  

Totaal  Gelijkblijvend  
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Resultaten gekoppeld aan ideaaldoel Dienstverlening dichter bij de burger: 
 

 

3.4.2 Thema Samenwerking 

Onze inspanningen zijn gericht op drie ideaaldoelen: 

 Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht 

 Beter benutten kracht maatschappelijke partners 

 Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio 

 

Voor 2016 en verdere jaren zijn deze ideaaldoelen niet actueel en behoeven te worden bijgesteld:  

Voorgesteld wordt om met onmiddellijke ingang het huidige ideaaldoel “Beter benutten kracht 

maatschappelijke partners” te hernoemen in “Beter benutten kracht samenleving”. Deze benaming 

komt binnen het programma Burger & Bestuur beter tot zijn recht. Maatschappelijke partners komen 

binnen de andere drie programma’s aan de orde.  

 

Resultaten gekoppeld aan ideaaldoel Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht: 

 

 
Resultaten gekoppeld aan ideaaldoel Beter benutten kracht samenleving: 
 

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL OPMERKING 

De loketten zodanig inrichten, dat 
wordt voldaan aan de wensen 
van de inwoners 
 

Continueren 
  

Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat     

Meer op huisbezoek Opnemen in begroting 
2016 en 
meerjarenbegroting 
 

Gelijkblijvend  

Totaal  Gelijkblijvend  

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL OPMERKING 

Het zo efficiënt mogelijk inrichten 
van de Noaberkracht organisatie  
 

 

Continueren 
  

Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat     

n.v.t.    

Totaal  Gelijkblijvend  

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL OPMERKING 

Afronding heroriëntatie op de 
samenwerking in Twente 
 

Afgerond 
Heroriëntatie moet 
uiterlijk 1 januari 2016 
zijn afgerond. 

  

Gelijkblijvend  

Nieuw resultaat     
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Resultaten gekoppeld aan ideaaldoel Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio: 
 

 
Beleidsinformatie 

In 2015 is gestart met het meetbaar maken de maatschappelijke effecten in de programmabegroting. 

In de programmabegroting 2015 zijn bij beleidsdoelstellingen van de 4 programma’s daarom 

indicatoren opgenomen. Dit betreffen de zogenaamde prestatie- (objectieve informatie) als de 

belevingsindicatoren (subjectieve beleving inwoners). 

Vooral het onderzoeken van deze subjectieve beleving heeft in 2016 en de jaren er na onze aandacht.  

Als gevolg hiervan zal een gedegen onderzoeksprogramma opgezet worden met ondersteuning van 

een extern onderzoeksbureau. Het onderzoeksprogramma moet uiteindelijk leiden tot richtinggevende 

beleidsinformatie voor (nieuw) beleid op de specifieke thema’s binnen de programma’s. 

Kortom het evalueren van de effecten van beleid zal permanent onderdeel zijn van onze 

bedrijfsvoering. 

  

Verder gaan wij in augustus 2015 starten met het meten van de klanttevredenheid van de inwoners 

over de verleende dienstverlening. 

In 2014 is onderzoek gedaan naar mogelijke vernieuwende c.q. innoverende monitoringsinstrumenten 

om de beleving van inwoners over de dienstverlening te meten. 

Eén van deze instrumenten is de Net Promotor Score (NPS). Dit instrument kan zeer gericht kort 

cyclisch worden ingezet. De NPS is een maatstaf voor het meten van klantloyaliteit en heeft snel aan 

populariteit gewonnen door de eenvoudige opzet (geen complexe statistische analyses) en de 

krachtige communicatiewaarde voor zowel de klant als de organisatie c.q. medewerkers. 

Door het gericht inzetten van dit instrument kan het continu verbeteren van de processen een sterke 

impuls krijgen door de directe feedback die inwoners geven. 

  

  
  

Implementatie nieuwe 
gemeentelijke samenwerking in 
Twente 

Opnemen in begroting 
2016 en 
meerjarenbegroting 
Afhankelijk van 
bestuurlijke 
besluitvorming op het 
definitieve rapport 
“Samenwerken doen we 
zelf”. 

Gelijkblijvend  

Totaal  Gelijkblijvend  

RESULTATEN VERWACHTING BEGROTING 2016 EN VERDER 

BEGROTING 2015 PROCES FINANCIEEL OPMERKING 

Binnen RUD’s Wabo-brede 
samenwerking in Twente en 
IJsselland 
 

Bijstellen 
Resultaat hernoemen in: 
Onderzoeken naar 
mogelijkheden voor 
Wabo-brede 
samenwerking binnen 
RUD Twente. 

pm  

Nieuw resultaat     

n.v.t.    

Totaal  pm  
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3.5 Programma Algemene Dekkingsmiddelen  

 
Vennootschapsbelasting 

Vanaf 2016 moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen 

over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. De gemeente Dinkelland voert een 

diversiteit aan activiteiten uit. Op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt van activiteiten die 

mogelijk onder de vennootschapsbelasting vallen. De inventarisatie zal in de loop van 2015 afgerond 

zijn. Bij de voorbereiding van de begroting 2016 zal de voortgang en de dan in te schatten (mogelijke) 

gevolgen worden meegenomen. 

 

Stelpost vervangingsinvesteringen 

De gemeente Dinkelland kent een structurele stelpost van € 155.000 voor vervangingsinvesteringen. 

Dus jaar op jaar is er € 155.000 beschikbaar. Nu bij het raadsperspectief 2016 de laatste jaarschijf 

2019 ook in beeld komt, moet voor dit jaar ook € 155.000 meegenomen worden. 

De vrijval van  kaptaallasten wordt jaarlijks zichtbaar in het rekeningresultaat. 

 

Algemene Uitkering 

Na verwerking van de september- en decembercirculaire 2014 ziet de stand van de algemene 

uitkering uit het Gemeentefonds er als volgt uit: 

 

 
 

Tussentijds is uw raad geïnformeerd middels een raadsinfobrief over de voorlopige informatie en 

uitkomsten van de herverdeeleffecten binnen het Gemeentefonds en de inkomensvoorziening bijstand 

(BUIG) gezien vanuit de inkomstenkant. In de komende meicirculaire 2015 worden de bedragen 

geactualiseerd naar het niveau van 2016 en wordt er nadere informatie bekend gemaakt. Wel geeft 

het rijk aan dat er komende jaren verschillende evaluatiemomenten zijn ingepland die kunnen leiden 

tot bijstellingen van zowel macro-budgetten als ook van objectieve verdeelmodellen en 

overgangsregelingen.  

 

Objectieve verdeelmodellen 

In totaal gaan er vijf verdeelsystematieken spelen: 

1. Objectief verdeelmodel Groot Onderhoud Gemeentefonds 2
e
 fase 

2. Objectief verdeelmodel Wmo 2015 

3. Objectief verdeelmodel Jeugdzorg 

4. Objectief verdeelmodel Participatie 

5. Objectief verdeelmodel BUIG (WWB-Inkomensdeel) -> uitkering niet via Gemeentefonds 

 

De eerste voorlopige uitkomsten van deze objectieve verdeelmodellen laten voor de gemeente 

Dinkelland het volgende beeld zien: 

 

Algemene Uitkering excl. Sociaal Domein:

 Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019

Algemene Uitkering vlgs decembercirculaire 2014 18.647.000 18.626.000 18.512.000 18.599.000

Integratie uitkering Sociaal Domein:

 Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019

Integratie Uitkering Sociaal Domein vlgs decembercirculaire 2014 11.027.000 10.616.000 10.448.000 10.448.000
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Uitdrukkelijk moet worden gesteld dat het hier puur gaat om een mutatie van de inkomsten die we van 

het rijk ontvangen. Het bedrag per inwoner geeft het verschil aan ten opzichte van een eerdere 

inkomstenraming (het zogenaamde herverdeeleffect – hve). Deze bedragen zeggen (nog) niets over 

de gevolgen voor onze (meerjaren)begroting. Om dat te kunnen doen moeten we ook de betreffende 

uitgaven in beeld brengen en afzetten tegen de nieuwe voorlopige inkomstenramingen. Hier zijn we 

op dit moment mee bezig. We verwachten echter niet dat we op korte termijn al kunnen komen tot een 

complete actualisatie van ons herziene meerjarige budgetten. Enerzijds omdat ervaringscijfers over de 

uitgavenkant (vooral jeugd en AWBZ) nodig zijn om te kunnen komen tot een verantwoorde en reële 

meerjarige raming en anderzijds omdat het Rijk eerst in de meicirculaire 2015 (verschijnt naar 

verwachting begin juni 2015) exacte duidelijk geeft over de objectieve verdeelmodellen, de 

herverdeeleffecten en overgangsregelingen. 

 

Herverdeeleffecten en overgangsregelingen 

Het is gebruikelijk dat er een overgangsregeling of suppletie-uitkering wordt getroffen bij onderhoud en 

herijking van het fonds en voor de overgang van historische naar objectieve verdelingen. Dit is ook nu 

het geval met dien verstande dat elk van de herverdelingen een eigen overgangsregeling kent. Zo is 

de verwachting dat de herverdeling van de jeugd in twee jaar worden doorgevoerd (elk jaar 50%) de 

WMO/AWBZ in stukjes van 10% per jaar en het gemeentefonds met een maximaal herverdeeleffect 

van € 15 per inwoner per jaar (zowel plus als min). In de berekening van de cijfers voor de 

inkomensvoorziening bijstand (BUIG) is reeds rekening gehouden met de overgangsregeling.   

 

Om gemeenten voldoende mogelijkheid te geven te anticiperen op de gevolgen van de verschillende 

herverdeeleffecten heeft de VNG voorgesteld alle herverdeeleffecten in samenhang te zien en te gaan 

werken met 1 overgangsregeling. Dit komt er in grote lijnen op neer dat er voor alle herverdeeleffecten 

tezamen een maximaal herverdeeleffect mag zijn van € 15 per inwoner per jaar en dat voor een 

periode van 4 jaar. In jaar 5 komt het dan nog resterende herverdeeleffect in zijn geheel naar de 

gemeenten toe. Mocht dit voorstel leiden tot instemming dan is het nog afwachten hoe deze 

overgangsregeling vorm gaat krijgen en hoe de verrekening tussen de verschillende rijksbudgetten 

plaats gaat vinden en wat daar dan weer de gevolgen van zijn voor de budgetten voor de gemeenten. 

 

(onderlinge) Relatie verschillende verdeelmodellen 

Het werken met 1 overkoepelende overgangsregeling zoals de VNG voorstelt doet vermoeden dat er 

een sterke onderlinge relatie is tussen de verschillende geldstromen. Dit is echter niet geheel het 

geval omdat uw raad ons als opdracht heeft meegeven dat de uitvoering van de nieuwe en de oude 

taken binnen het sociaal domein budgettair neutraal moeten verlopen. Dat wil zeggen dat we 

bestaande en de nieuwe taken moeten uitvoeren binnen het totaal aan financiële middelen dat bestaat 

uit de middelen die we momenteel voor de bestaande taken inzetten vermeerderd met de middelen 

die we van het rijk ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe taken.  

Gezien het feit dat 4 van de 5 objectieve verdeelmodellen betrekking hebben op het sociaal domein 

kunnen we stellen dat deze een sterke onderlinge relatie hebben. De uitkomsten van het objectief 

verdeelmodel groot onderhoud gemeentefonds staat feitelijk los van het sociaal domein en dient ook 

als zodanig te worden gezien.   

 

 

 hve per inwoner Totaal in € 

Totaaloverzicht alle herverdeeleffecten Dinkelland Dinkelland

Herverdeeleffecten groot onderhoud Gemeentefonds 2e fase 47 1.219.509

Herverdeeleffecten nieuw objectief verdeelmodel Wmo 2015 -35 -908.145

Herverdeeleffecten nieuw objectief verdeelmodel Jeugdzorg 30 778.410

Herverdeeleffecten nieuw objectief verdeelmodel Participatie niet bekend niet bekend

Herverdeeleffecten nieuw objectief verdeelmodel inkomensvoorziening bijstand (BUIG) 6 155.682

Totaal van alle herverdeeleffecten per inwoner 48 1.245.456
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Hoe verder? 

Zoals in het begin aangegeven is de status van alle hiervoor aangegeven effecten voorlopig. Verwacht 

wordt om na de verwerking van de meicirculaire 2015 meer actuele cijfers te kunnen presenteren. Op 

moment van samenstellen van dit raadperspectief 2016 was de meicirculaire nog niet gepubliceerd. 

 

Wel kunnen we aan de hand van de voorlopige uitkomsten van de verschillende objectieve 

verdeelmodellen en de gewijzigde verdeelsystematiek VRT een aantal eerste voorzichtige richtingen 

bepalen. 

 Wetende dat de invoering van de nieuwe objectieve verdeelmodellen gefaseerd plaatsvindt 

met ingang van het jaar 2016 betekent dat we voor het jaar 2015 nog rekening moeten 

houden de historische verdeelmodellen. Dit zou voor vooral jeugd wel eens nadelig kunnen 

uitpakken voor in ieder geval het jaar 2015 en afhankelijk van de fasering ook voor de jaren 

daarna. 

 Uitgaande van een maximaal herverdeeleffect van € 15 per inwoner (zowel plus als min) voor 

alle herverdeeleffecten tezamen zou voor de gemeente Dinkelland een maximaal hogere 

inkomst in 2016 betekenen van ongeveer € 390.000. Hier moet in ieder geval de hogere 

bijdrage aan de VRT vanaf (€ 13.000). 

 Gezien alle onduidelijkheden en risico’s op het gebied van het sociaal domein voor de 

komende jaren is het maar de vraag of de hogere inkomsten voldoende blijken te zijn deze 

risico’s en onzekerheden op te vangen  

 Het mogelijke voordelige herverdeeleffect van de inkomensvoorziening bijstand (BUIG) biedt 

wellicht kans om het aandeel via de algemene middelen, waartoe bij de begroting 2015 is 

besloten, terug te draaien 

 

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze eerste richtingen bedoeld zijn om u wat beeld te geven van de 

verschillende zaken die spelen en de risico’s en onzekerheden die daar mee gepaard gaan. Al met al 

lijkt het in het kader van het voeren van een verantwoord en duurzaam financieel beleid raadzaam om 

behoedzaam met de mogelijke hogere inkomsten om te gaan. 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de beschrijving van de financiële consequenties 
uitvoeren specifieke ambities coalitieakkoord en de beschrijving van de programmavelden in 
hoofdstuk 3 inclusief de in richtinggevende zin aangegeven middelen. 
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4. Beleidsambities raadsfracties gemeente Dinkelland 

 
Om de raad nadrukkelijker de mogelijkheid te bieden  om invulling te geven aan zijn rol van 

kadersteller en regievoerder van beleid is dit jaar wederom een extra stap in de P&C cyclus 

ingebouwd. Voorafgaand aan (het opstellen van) het raadsperspectief is een zogenaamde 

beleidsambitieronde ingebouwd.     

Deze beleidsambitieronde voor de raadsfracties is een volgende stap in het proces van 

programmasturing. De inventarisatie van de beleidsambities heeft plaatsgevonden waarbij als kader is 

meegegeven dat de fracties verzocht is aansluiting te zoeken met de doelen uit de programma’s zoals 

deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2015. Ook is gevraagd de verschillende ambities te 

voorzien van een financiële vertaling en dekking. In bijlage 1 zijn de bijdragen van de raadsfracties 

integraal opgenomen. 

 

In overleg met het presidium heeft het college een korte reactie gegeven op de verschillende ambities 

die zijn aangeleverd. Deze reactie van het college moet worden gezien als een eerste marginale 

toetsing van de aangeleverde ambities aan de doelen uit de verschillende programma’s. Reacties als 

“richting past in de doelen” en “in de lijn met de doelen” moeten dus ook als zodanig worden gelezen 

en zeggen dus (nog) niets over de inspanningen en de financiën. 

Daarnaast is het goed om op voorhand te melden dat ons college in sommige gevallen een eigen 

interpretatie heeft gevolgd aan de hand van het geen is beschreven In de aangeleverde format Het 

kan dus zo zijn dat onze interpretatie niet (geheel) overeenkomt met de diepere gedachte achter de 

geformuleerde beleidsambitie. Mocht dit zo zijn dan vernemen wij dat graag tijdens de eerste avond 

van de behandeling van het raadsperspectief. 

Het is de bedoeling dat tijdens deze eerste avond tussen de fracties van gedachten wordt gewisseld 

over de verschillende ingediende ambities zodat scherp wordt wat exact wordt bedoeld en duidelijk 

wordt hoe de verschillende fracties erin staan. Het is dus wel van belang dat de eerste avond goed 

duidelijk wordt waar (nog) onduidelijkheden zitten of waar aanvullende informatie nodig is (ambtelijke 

ondersteuning is aanwezig), zodat het college dit mee kan nemen ter voorbereiding op het 

antwoorden tijdens het begin van de tweede avond. Voor de duidelijkheid: de eerste avond is niet 

besluitvormend maar puur bedoeld om elkaars bedoelingen helder te krijgen. De daadwerkelijk 

besluitvorming in termen van richtinggevende uitspraken vindt plaats tijdens de tweede avond op 30 

juni 2015. Deze richtinggevende uitspraken en ambities worden daarna verder uitgewerkt en verwerkt  

in de concept begroting 2016. 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de beschrijving van de ingediende beleidsambities van 
de raadsfracties en de daarbij behorende marginale toetsing aan het programmadoel zoals 
hieronder opgenomen. 
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Fractie-
nr. 

Beleidsambitie (onderwerp + 
korte beschrijving) indiener 

Dekking volgens 
indiener 

Marginale toetsing aan 
programmadoel door 
College 

Besluit 
raad 
30 juni 
2015 

Programma  1 Krachtige Kernen 

 Thema 1.1 Wonen en Vastgoed    

PvdA-4 Duurzaam energiegebruik 
gemeentelijke organisatie en 
gebouwen 
De voorbeeldfunctie van de 
gemeente op het thema 
duurzaamheid concreet vorm 
geven. 

Kosten op korte 
termijn:  
-ambtelijke uren 
-investeren in zonne- 
 panelen  ‘enkele  
 tonnen’. 
Investeringen 
verdienen zichzelf 
terug. 
 

Doel sluit aan. Uitwerking 
vraagt nader overleg. 

 

PvdA-7 Woningen voor ouderen in 
Ootmarsum 
realiseren grondgebonden 
goedkopere woningen voor 
ouderen; huur of koop; collectief 
opdrachtgeverschap i.s.m. 
woningcorporatie. 
 

Vooralsnog uitsluitend 
kosten ambtelijke 
capaciteit 

Zou als uitwerking van de 
nu op te stellen woonvisie 
kunnen worden gezien. Na 
vaststellen woonvisie is ook 
kwalitatieve opgave helder. 

 

D66-4 Sociale woningbouw 
Sociale woningbouw in de kleine 
kernen om de leefbaarheid te 
behouden en te borgen. 
 

Alleen inzet ambtelijk 
apparaat 

Zou als uitwerking van de 
nu op te stellen woonvisie 
kunnen worden gezien. Na 
vaststellen woonvisie is ook 
kwalitatieve opgave helder. 

 

 Thema 1.2 Mobiliteit en 
bestendigheid 

   

LD-6 Verbeteren verkeersveiligheid 
Inventariseren gevaarlijke 
trajecten en locaties, daarna plan 
van aanpak. 

Streven naar effecten 
met goedkope 
oplossingen; ook 
overleg met provincie 

Momenteel loopt er al een 
inventarisatie en deze zal 
nog in 2015 leiden tot een 
notitie en uitvoeringsplan. 

 

CDA-1 Instellen bereikbaarheidsfonds 
Hieruit kunnen bijdragen worden 
gedaan voor projecten die de 
digitale en fysieke bereikbaarheid 
van kernen bevorderen. 
 

Eenmalig € 150.000, 
te dekken uit de 
reserve egalisatie 
Algemene Uitkering. 

Zie ook LD-2 bij thema 2.2 
Noodzaak van 
bereikbaarheid sluit aan bij 
de doelen. Momenteel is de 
gemeente in gesprek met 
Cogas i.v.m. eventuele 
realisatie glasvezel.  

 

CDA-3 Instellen infrastructuurfonds 
Hieruit kunnen onverwachte en 
dringend op te lossen knelpunten 
in het wegennet worden opgelost 
of tijdelijke maatregelen worden 
getroffen. 

€ 50.000 uit het 
reguliere 
onderhoudsbudget 
verbijzonderen, 
aangevuld met 
eenmalig € 500.000 
ten laste van de 
reserve rente-
egalisatie. 

Past binnen de doelen.  

PvdA-1 Aanleggen fietspad achter 
SDC’12 tribune 
Realiseren veilige fietsroute 
van/naar scholen-binnensport-
kulturhus-Dorper Esch. 
 

€ 5.000 
materiaalkosten, 
uitvoering is 
vrijwilligerswerk. 
Dekking opnemen in 
project Samen 
Verbinden. 

Past niet binnen de doelen 
van het programma. 

 

PvdA-6 Versneld overschakelen naar Op lange termijn Nota Openbare Verlichting  
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Fractie-
nr. 

Beleidsambitie (onderwerp + 
korte beschrijving) indiener 

Dekking volgens 
indiener 

Marginale toetsing aan 
programmadoel door 
College 

Besluit 
raad 
30 juni 
2015 

led-straatverlichting 
Het huidige tempo van vervanging 
van verouderde armaturen door 
led versnellen met als doel 
verlaging van de energielasten en 
gemeentelijke voorbeeldfunctie 
tonen.  

budgettair voordeel. 
Op korte termijn 
alleen ambtelijke 
kosten. 

is in voorbereiding. 

 Thema 1.3 Maatschappelijke 
Voorzieningen 

   

LD-3 Herziening sportnota 2008 
In de te herziene sportnota 
moeten diverse actuele thema’s 
worden opgenomen. 
 

Dekking binnen 
bestaand budget. 

Past bij de doelen om een 
actueel beleidskader te 
hebben. Kan worden 
geprogrammeerd voor 
2016. Dan ook komen met 
een projectopzet met 
bijbehorende middelen.  

 

CDA-2 Beheren en onderhouden eigen 
woonomgeving 
Budget beschikbaar stellen voor 
ondersteuning in kennis en 
financiën aan inwoners die hun 
eigen woonomgeving willen 
beheren en onderhouden. 

Dekking uit reguliere 
budget beheer en 
onderhoud. 

Past binnen de doelen.  

CDA-5 Herinvoering schoolzwemmen 
Als uit te werken optie meenemen 
in het lopende project Samen 
Verbinden. 

Kosten jaarlijks  
€ 33.000 
Te dekken uit 
verhoging 
toegangsprijs 
zwembad met  
€ 0,15 (€ 15.000) en 
uit spin off extra 
bezoek a.g.v. de 
zwemlessen. 

Past niet binnen de doelen 
van het programma. 

 

PvdA-2 Alternatieve 
financieringsconstructies voor 
maatschappelijke initiatieven 
Onderzoeken wat de bij 
Dinkelland passende financiële 
constructies zijn om 
burgerinitiatieven te honoreren, 
waarna raad instrumentarium kan 
vaststellen. 

De opbrengst in de 
vorm van 
maatschappelijke 
ontwikkelingen weegt 
op tegen de directe 
gemeente-
investeringen die 
anders nodig zouden 
zijn; instrumentarium 
ontwikkelen vergt 
slechts ambtelijke 
kosten. 

Onvoldoende informatie om 
te toetsen. 

 

PvdA-5 Nadere invulling synergie op ’t 
Goor te Denekamp 
Maximale synergie creëren door 
realisering en breed gezamenlijk 
gebruik van voorzieningen: 
Skate-ijs-atletiekbaan, 
belevingstuin, boerderij. 
 
 
 

Opknappen boerderij 
als vrijwilligersproject, 
daarna 
huurinkomsten. 
Kosten ambtelijke 
begeleiding. 
 

Past vooralsnog niet bij de 
doelen.  
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Fractie-
nr. 

Beleidsambitie (onderwerp + 
korte beschrijving) indiener 

Dekking volgens 
indiener 

Marginale toetsing aan 
programmadoel door 
College 

Besluit 
raad 
30 juni 
2015 

Programma 2 Economische Kracht en Werk 

 Thema 2.1 Vrijetijdseconomie    

PvdA-3 Bevaarbaar maken deel Kanaal 
Almelo-Nordhorn. 
Hiertoe een projectvoorstel 
opstellen. Het doel is een betere 
benutting van de recreatieve 
mogelijkheden van het kanaal en 
directe omgeving.  

Behalve 
planontwikkeling 
vooralsnog geen 
kosten. 

Ambitie past in thema 
Vrijetijdseconomie. Ten 
aanzien van kanaal zijn er 
inmiddels samen met 
Nordhorn voorbereidingen 
gestart. Dit project valt 
onder de gebieds-
ontwikkeling NOT. 
Na afronding van de 
verkenning zal mogelijk 
projectvoorstel worden 
geschreven. 

 

 Thema 2.2 Ondernemen & 
Arbeidsmarkt 

   

LD-2 Digitale bereikbaarheid kernen 
en buitengebied 
Gemeente moet 
voorwaardenscheppende en 
stimulerende rol spelen bij 
realisering glasvezel en wifi-spots. 
Maximale aandacht.  

Dekking binnen 
bestaand budget. 

Zie ook CDA-1 bij thema 1.2 
Noodzaak van 
bereikbaarheid sluit aan bij 
de doelen. Momenteel is de 
gemeente in gesprek met 
Cogas i.v.m. eventuele 
realisatie glasvezel. 

 

LD-4 Internationale samenwerking 
arbeidsmarkt 
Het doel is door 
grensoverschrijdende 
samenwerking de arbeidsmarkt 
voor onze inwoners te vergroten. 

Dekking binnen 
bestaand budget. 

Grensoverschrijdende 
samenwerking is één van 
de aandachtspunten in het 
programma EKW. Inmiddels 
is er een aantal 
inspanningen waarbij heel 
nadrukkelijk de 
samenwerking wordt 
gezocht. Vanaf 1 mei 2015 
pakken we deze inspanning 
planmatig op. Na een 
inventarisatie en verkenning 
gaan we concrete actie 
uitvoeren gericht op 
arbeidsmarktparticipatie en 
benutten economische 
potenties. 

 

LD-5 Streekeigen producten 
De mogelijkheden tot 
naamsbekendheid door middel 
van streekproducten beter 
benutten. 

Dekking binnen 
bestaand budget 
(toerisme). 

“Streekproducten” als 
economische potentie 
passen prima in het thema 
plattelandseconomie. Via 
een voucheraanvraag 
(gebiedsontwikkeling NOT) 
zijn er reeds ontwikkelingen 
op het gebied van 
samenwerking en logistiek.  

 

VVD-1 Ondernemersloket 
Een zelfstandig opererende 
medewerker beschikbaar maken 
voor ondernemers, om mee te 
denken en bedrijven te behouden. 

Kostenneutraal. Het college heeft zich ten 
doel gesteld om het 
ondernemersklimaat te 
verbeteren. Vanaf 2014 
loopt het project “verbeteren 
ondernemersklimaat”. 
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Fractie-
nr. 

Beleidsambitie (onderwerp + 
korte beschrijving) indiener 

Dekking volgens 
indiener 

Marginale toetsing aan 
programmadoel door 
College 

Besluit 
raad 
30 juni 
2015 

Samen met de 
ondernemers wordt gezocht 
naar oplossingsrichtingen 
die een bijdrage leveren 
aan het gestelde doel. Het 
voorstel om een 
medewerker specifiek in te 
zetten  voor ondernemers is 
één van de opties. 

 Thema 2.3 Plattelandseconomie    

 n.v.t.    

Programma 3 Omzien naar Elkaar 

 Thema 3.1 Zelf    

 n.v.t.    

 Thema 3.2 Samen    

 n.v.t.    

 Thema 3.3 Overdragen    

 n.v.t.    

Programma 4 Burger en Bestuur 

 Thema 4.1 Dienstverlening    

 n.v.t.    

 Thema 4.2 Samenwerking    

LD - 1 Betrokkenheid kernraden en 
inwoners bij projecten 
Bevordering betrokkenheid 
kernraden en inwoners bij 
gemeentelijke projecten door 
onder meer betere communicatie. 

Dekking binnen 
bestaand budget. 

Wij wachten het debat in uw 
raad over deze 
beleidsambitie met 
belangstelling af.  
Het coalitieprogramma kent 
een passage hierover. 
Bovendien is er een 1

e
 

project gestart. 

 

CDA-4 Rekenkamercommissie 
activeren 
De rekenkamercommissie weer 
actief maken en één onderzoek 
per jaar te doen uitvoeren. 

Structureel € 10.000 
opnemen in de 
begroting (dekken uit 
reguliere budget 
Burger en Bestuur) 
voor externe 
onderzoeken 
incidentele aanvulling. 

Wij wachten het debat in uw 
raad over deze 
beleidsambitie met 
belangstelling af. 
Vooralsnog lijkt deze 
beleidsambitie niet te 
conflicteren met het 
coalitieprogramma. 

 

D66-1 Luisteren naar de inwoners van 
Dinkelland 
Beter luisteren naar de burger, 
met als doel meer vertrouwen in 
de politiek en het voorkomen van 
problemen. 

Alleen inzet ambtelijk 
apparaat. 

Wij wachten het debat in uw 
raad over deze 
beleidsambitie met 
belangstelling af. 
 

 

D66-2 Invoeren referendum 
Opstellen referendumverordening 
en deze toepassen bij belangrijke 
en grote projecten.  

Alleen inzet ambtelijk 
apparaat. 

Wij wachten het debat in uw 
raad over deze 
beleidsambitie met 
belangstelling af. 

 

D66-3 Samenwerking raad 
Verbeteren en borgen dualisme 
binnen de raad. 

Geen, nauwelijks 
kosten. 
 

Wij wachten het debat in uw 
raad over deze 
beleidsambitie met 
belangstelling af. 
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5. Actualisatie Reserves & Voorzieningen 

5.1      Inleiding 

Op 21 april 2015 is de nota reserves (en voorzieningen) vastgesteld in uw raad. In deze nota zijn de 

kaders opgenomen die bepalen hoe we omgaan met reserves (en voorzieningen). Feitelijk worden in 

deze nota de spelregels beschreven betreffende het vormen, in stand houden, storten, onttrekken, 

wijzigen en schrappen van reserves (en voorzieningen) beschreven. Naast het vaststellen van de nota 

is eveneens besloten dat alle reserves (en voorzieningen) zullen worden getoetst aan de kaders uit 

deze betreffende nota en dat de uitkomsten van deze toetsing betrokken worden bij het opstellen van 

het raadsperspectief 2016. Voor alle reserves (en voorzieningen) is een format ingevuld aan de hand 

waarvan deze toetsing heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aantal mutaties, in de zin van 

instellen of opheffen van reserves met de daaraan verbonden financiële consequenties, maar ook tot 

een aantal uitgezette (vervolg)opdrachten. Voor het totaal overzicht van alle ingevulde formats 

verwijzen wij u naar de separate bijlage (afzonderlijk boekwerkje) bij dit raadsperspectief 2016. 

Achtereenvolgens treft u in deze paragraaf aan: 

 Uitgezette (vervolg)opdrachten 

 Nieuw in te stellen reserves (en voorzieningen) 

 Opheffen reserves (en voorzieningen) 

 Mutaties reserves met financiële consequenties 

 Reserves versus weerstandsvermogen gemeente Dinkelland 

 

5.2 Uitgezette (vervolg)opdrachten 

Alle bestaande reserves (bestemmingsreserves en Algemene Reserve) en voorzieningen zijn 

geïnventariseerd. De bestemmingsreserves waar een actueel bestedingsplan aan ten grondslag ligt 

en waarvan de bestemming niet gewijzigd is kunnen gehandhaafd blijven. Dit is ook beschreven in de 

formats. Echter is in sommige gevallen de handhaving van de desbetreffende reserve en de hoogte 

ervan, afhankelijk van een (vervolg)opdracht. 

 

Reserve rente egalisatie  

Aan deze reserve wordt conform bestaand beleid een bedrag aan rente gedoteerd. In de nota 

reserves (en voorzieningen) is aangegeven het toerekenen van rente aan reserves zoveel mogelijk te 

beperken. Hoe om te gaan met rente moet worden beschreven in de nog op te stellen notitie Integraal 

rentebeleid. Deze notitie is een vervolgopdracht. 

 

Reserve groot onderhoud gebouwen 

Doel van de reserve is om planmatig groot onderhoud gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. 

Dit planmatig groot  onderhoud moet zijn beschreven in een actueel Meerjaren Onderhoud Plan 

(MOP). Deze MOP wordt in 2015 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Reserve Kunst 

Deze reserve is ingesteld voor het verbeteren toeristische entrees van kernen/rotondes. Er moet nog 

concreet aangegeven worden welke entrees worden uitgevoerd.  

 

Reserve Onderwijshuisvesting 

In het kader van deze reserve dient de nota “Samen scholen 2030” onderdeel nieuwbouw Denekamp 

in 2020 verder uitgewerkt te worden. 
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Groot onderhoud openbare ruimte 

De gemeente Dinkelland kent geen reserve met betrekking tot groot onderhoud openbare ruimte. 

Echter in de  toekomst zullen keuzes gemaakt moeten worden  hoe de openbare ruimte onderhouden 

moet worden. Hiervoor is het noodzakelijk de prestaties (acties) en kosten te koppelen aan 

aanvaardbare risico´s. Dit wordt assetmanagement genoemd. In 2015 en 2016 zullen hier nadere 

voorstellen voor worden gedaan. Daarnaast is het hebben van een goed meerjareninzicht in 

vervangingen en groot onderhoud van de kapitaalgoederen van belang. De acties die hieruit 

voortvloeien zijn: 

- Assetmanagement opstellen: prestaties (acties) en kosten koppelen aan risico’s 

- Heldere paragraaf kapitaalgoederen opstellen: wegen en bruggen, groen, openbare 

verlichting en wegmeubilair, speeltoestellen, kunstwerken (bruggen en duikers). 

5.3 Nieuw in te stellen reserves (en voorzieningen) 

Naast de reserves die er al zijn, is bij de actualisatie gebleken dat er behoefte bestaat aan een tweetal 

nieuw te vormen reserves en één voorziening. 

  

Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar 

De vorming van deze nieuw in te stellen reserve heeft een technische achtergrond. Om het jaarlijkse 

jaarrekeningresultaat te “parkeren” in afwachting van de bij raadsbesluit bepaalde bestemming van dit 

jaarrekeningresultaat wordt deze reserve gebruikt als “tussenrekening”. Net zoals bij een 

“tussenrekening” heeft deze reserve uiteindelijk geen saldo, maar wordt gebruikt om het 

jaarrekeningresultaat administratief te verwerken. 

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen  

Vrij besteedbare incidentele middelen worden volgens de systematiek van het drieluik zoals 

beschreven op bladzijde 10 van de nota reserves (en voorzieningen) toegevoegd aan deze reserve 

van het drieluik. 

 

Voorziening rioolheffingen 

Conform de notitie Besluit Begroten en Verantwoorden wordt deze voorziening gevormd vanuit de 

reserve rioolheffingen. 

5.4 Opheffen reserves (en voorzieningen)  

Naast nieuw te vormen reserves (en voorzieningen) kunnen er ook reserves (en voorzieningen) 

worden opgeheven. 

 

Reserve desintegratie en frictiekosten 

In 2013 is een eenmalige bijdrage van € 500.000 verstrekt aan Noaberkracht. Dit bedrag zal in 2015 

terugbetaald worden door Noaberkracht aan de gemeente Dinkelland. Op basis van het kader 

“bundelen reserves” wordt voorgesteld deze reserve op te heffen en de terugbetaling van € 500.000 te 

storten in de algemene reserve. 

 

Reserve rioolheffingen 

Gelet op de nieuwe wettelijke ontwikkeling wordt deze reserve omgezet in een voorziening. De 

middelen worden vanuit deze reserve overgeheveld naar de voorziening rioolheffingen. 

 

Voorziening egalisatie wachtgeld wethouders 

In het kader van het beleid om te streven naar zo weinig mogelijk reserves en voorzieningen, stellen 

we voor deze voorziening op te laten gaan in de bestaande voorziening pensioenaanspraken 

wethouders. 
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5.5 Mutaties reserves (en voorzieningen) met financiële 

consequenties  

De volgende reserves kennen als gevolg van de toetsing aan de kaders uit de vastgestelde nota 

reserves (en voorzieningen) financiële mutaties en kunnen na verwerking van deze financiële mutaties 

met uitzondering van de reserve majeure projecten en reserve dekking kapitaallasten centrale 

gemeentewerf en kazernes allemaal worden opgeheven: 

1. Reserve dekking kapitaallasten accommodaties 

2. Reserve digitalisering archief en bestemmingsplannen 

3. Reserve informatieplan en dienstverleningsconcept 

4. Reserve gemeentehuis 

5. Reserve dekking kapitaallasten brede school “de Meander” 

6. Reserve majeure projecten 

7. Reserve FPU 

8. Reserve dekking kapitaallasten centrale gemeentewerf en kazernes 

9. Reserve WMO en zorgloket 

10. Reserve basispakketten bibliotheek 2011-2015 

11. Reserve dekking kapitaallasten archiefinstellingen en digitale informatieborden 

12. Reserve dekking kapitaallasten sportcomplex De Es Saasveld 

13. Reserve Dusinksweg 

14. Egalisatiereserve algemene uitkering 

15. Reserve dekking afschrijving gymzaal Lattrop 

 

1. Reserve dekking kapitaallasten accommodaties 

Uit recente berekeningen blijkt dat het plafond van deze reserve op dit moment is overschreden. De 

stand van de reserve afgezet tegen de toekomstige verplichtingen blijkt dat incidenteel € 472.342 

beschikbaar komt voor toevoeging aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

Vanaf de begroting 2012 is een bedrag van circa € 45.000 gedoteerd met als uitgangspunt dat Dorper 

Esch extra inkomsten zou genereren. De extra inkomsten handhaven we in de begroting van het 

sportcomplex, maar het achterwege laten van de dotatie vanaf 2016 levert een structureel voordeel op 

van € 45.378. Door het opheffen van deze reserve vervalt de structurele dotatie vanaf  2016. Een 

meevaller die wordt meegenomen in het raadsperspectief. 

 

2. Reserve digitalisering archief en bestemmingsplannen 

De digitalisering van deelarchieven is opgepakt  binnen de bedrijfsvoering van Noaberkracht 

Dinkelland Tubbergen en de actualisatie van de bestemmingsplannen is gerealiseerd. 

Hiermee is het doel van deze reserve binnen de gemeente Dinkelland niet meer aanwezig en kan 

deze reserve komen te vervallen. De vrijval van € 297.336 kan worden toegevoegd aan de reserve 

incidenteel beschikbare algemene middelen 

 

3. Reserve informatieplan en dienstverleningsconcept 

Tot de ambtelijke samenwerking in 2013 zijn incidentele ICT middelen opzij gezet ten behoeve van de 

digitale dienstverlening. Vanaf de ambtelijke samenwerking is deze reserve gebruikt om structurele 

lasten van ICT en dienstverlening die via Noaberkracht worden doorberekend te dekken. Feitelijk een 

situatie waarin we structurele kosten dekken met incidentele middelen.  

De bedrijfsvoering vindt plaats bij Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Het doel is binnen de 

gemeente zelf niet meer aanwezig en de reserve kan dus komen te vervallen. De vrijval van  

€ 670.596 kan worden toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

Met het schrappen van deze reserve vervalt ook de onttrekking aan deze reserve. De gevolgen 

hiervan nemen we mee in het vervolg van dit raadsperspectief. 
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4. Reserve gemeentehuis 

Naar laatste inzichten wordt deze reserve nog ingezet tot en met het jaar 2016. Wij stellen voor het 

voorziene restantbedrag van € 2.142 van 2016 in 2015 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de 

reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Bij het afsluiten van 2016 wordt de reserve dan 

opgeheven. 

 

5. Reserve dekking kapitaallasten brede school “de Meander” 

Deze reserve wordt gebruikt om de kapitaallasten (afschrijving) van de investering in de brede school 

“De Meander” te dekken. Deze investeringen met een meerjarig economisch nut moeten geactiveerd 

worden en er dient op consistente wijze op te worden afgeschreven. Reserves mogen hier niet ineens 

op in mindering gebracht te worden.  Feitelijk een situatie waarin we structurele kosten dekken met 

incidentele middelen.  

De vrijval van € 212.514 kan worden toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen. Met het schrappen van deze reserve vervalt ook de onttrekking aan deze reserve. De 

gevolgen hiervan nemen we mee in het vervolg van dit raadsperspectief. 

 

6. Reserve majeure projecten 

Deze reserve kent eind december 2015 na alle verplichtingen in mindering te hebben gebracht een 

saldo van € 893.486. Deze overtollige middelen komen beschikbaar voor toevoeging aan de reserve 

incidenteel beschikbare algemene middelen. De reserve blijft wel bestaan voor de toekomst. 

 

7. Reserve FPU 

De FPU-regeling is door het bereikte CAO akkoord per 1 juli 2006 gewijzigd. Meerdere 

personeelsleden hebben gebruik gemaakt van deze oude regeling die in 2015 afloopt. Het saldo van 

deze reserve rekening houdend met de lopende verplichtingen kan vrijvallen. Deze vrijval van € 9.434 

kan worden toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. De reserve kan 

daarna worden opgeheven. 

 

8. Reserve dekking kapitaallasten centrale gemeentewerf en kazernes 

Deze reserve wordt gebruikt om de kapitaallasten (afschrijving) van de investeringen in de centrale 

gemeentewerf en kazernes te dekken. Deze investeringen met een meerjarig economisch nut moeten 

geactiveerd worden en er dient op consistente wijze op te worden afgeschreven. Reserves mogen 

hier niet ineens op in mindering gebracht te worden. Uit recente berekeningen blijkt dat het plafond 

van deze reserve op dit moment is overschreden met € 73.371. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 

reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

 

9. Reserve Wmo en zorgloket 

Deze reserve is bedoeld voor het realiseren zorgloket Wmo en afdekken risico’s. dit is inmiddels 

gerealiseerd zodat de reserve kan komen te vervallen. De hierdoor ontstane vrijval van € 7.403 kan 

worden toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

 

10. Reserve basispakketten bibliotheek 2011-2015 

In het kader van de voor- en vroegschoolse educatie heeft de Stichting Bibliotheek Dinkelland het 

initiatief genomen tot het verzorgen van basispakketten op scholen in dorpen waar geen 

bibliotheekvoorziening meer is. Het doel is taalachterstanden bij kinderen voorkomen/bestrijden. 

De afgelopen 2 jaar geen bestedingen ten laste van deze reserve. Hoewel in de begroting 2015 is 

besloten deze reserve op te heffen resteert nog een saldo van € 9.580. Deze vrijval kan worden 

toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
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11. Reserve dekking kapitaallasten archiefinstellingen en digitale informatieborden 

Deze reserve is bedoeld voor het dekken van de kapitaallasten (afschrijving) van de investeringen in 

archiefstellingen en digitale informatieborden. Deze investeringen met een meerjarig economisch nut 

moeten geactiveerd worden en er dient op consistente wijze op te worden afgeschreven. Reserves 

mogen hier niet ineens op in mindering gebracht te worden. . Feitelijk een situatie waarin we 

structurele kosten dekken met incidentele middelen. De vrijval van € 16.222 kan worden toegevoegd 

aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Met het schrappen van deze reserve 

vervalt ook de onttrekking aan deze reserve. De gevolgen hiervan nemen we mee in het vervolg van 

dit raadsperspectief. 

 

12. Reserve dekking kapitaallasten sportcomplex De Es Saasveld 

Deze reserve is bedoeld voor het dekken van de kapitaallasten (afschrijving) van de investering in 

sportcomplex De Es in Saasveld. Deze investering met een meerjarig economisch nut moet 

geactiveerd worden en er dient op consistente wijze op te worden afgeschreven. Reserves mogen 

hier niet ineens op in mindering gebracht te worden. Feitelijk een situatie waarin we structurele kosten 

dekken met incidentele middelen. De vrijval van € 234.494 kan worden toegevoegd aan de reserve 

incidenteel beschikbare algemene middelen. Met het schrappen van deze reserve vervalt ook de 

onttrekking aan deze reserve. De gevolgen hiervan nemen we mee in het vervolg van dit 

raadsperspectief. 

13. Reserve Dusinksweg 

De reserve is ingesteld om te sparen voor de aanleg van de 1e fase Dusinksweg in Ootmarsum. Op 

verzoek van de raad is deze reserve in 2009 afgezonderd van de reserve grondexploitatie. Nu de 1e 

fase van de Dusinksweg is afgerond kan deze reserve komen te vervallen en het restant ten bedrage 

van € 11.059 vrijvallen ten gunste van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

 

14. Egalisatiereserve algemene uitkering 

Het doel waarvoor deze reserve destijds in het leven is geroepen is niet meer houdbaar omdat: 

- De schommelingen veroorzaakt door de economie en het “samen trap op trap af” met de rijks 

bestedingen zichtbaar moeten zijn in de hoogte van de algemene uitkering en in het verlengde 

daarvan in de gemeentelijke begroting. 

- De invoering van het sociaal domein met ingang van 2015 tot transparantie noopt en 

inzichtelijkheid van de werkelijke inkomsten en de daaraan gekoppelde uitgaven. 

- Schommelingen in de algemene uitkering onderdeel uitmaken van de risico’s die als basis worden 

gebruikt van ons weerstandsvermogen. 

- In het beleid uitgegaan wordt van zo weinig mogelijk reserves. 

 

In het actuele begrotingsjaar 2015 wordt het mechanisme nog in stand gehouden. 

In de begroting zitten de reservemutaties tot 2015 die bekend zijn t/m de meicirculaire 2014. 

In het programmajournaal 1 van 2015 worden de mutaties van de september- en decembercirculaire 

2014 meegenomen. Daarbij is rekening gehouden met de taakmutaties van 2015. De reserve kan 

komen te vervallen en het saldo na verplichtingen ten bedrage van € 1.474.906 kan worden 

toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

 

Door het opheffen van deze reserve vervallen ook de structurele mutaties vanaf 2016. Dit levert een 

meevaller op die wordt meegenomen in het raadsperspectief. 

 

15. Reserve dekking afschrijving gymzaal Lattrop 

Het doel waarvoor deze reserve in het leven is geroepen is niet meer actueel. De gymzaal wordt niet 

meer gebouwd in de oorspronkelijk opzet (begroting 2015). Wanneer de verplichting, in de vorm van 

afboeking  van de boekwaarde van het perceel grond dat in 2011 is aangekocht ten behoeve van 

parkeervoorzieningen van de beoogde gymzaal,  in mindering wordt gebracht dan resteert een saldo 
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van € 48.020 dat in aanmerking komt om toegevoegd te worden aan de reserve incidenteel 

beschikbare algemene middelen. De reserve kan worden opgeheven. 

 

De hiervoor beschreven financiële mutaties per reserve levert in financiële zin het volgende beeld op: 

 

 
 

Zoals uit deze tabel blijkt heeft de toets van de reserves (en voorzieningen) zowel structurele als 

incidentele consequenties. De structurele financiële consequenties betrekken we bij het herzien 

meerjarig saldo in hoofdstuk 6 van dit raadperspectief. 

De incidentele financiële consequenties worden betrokken bij de volgende paragraaf te weten het 

weerstandsvermogen van de gemeente Dinkelland. 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de gevolgen voortvloeiend uit de actualisatie van de nota 
reserves (en voorzieningen) inclusief de verwerking van deze mutaties. 

  

Omschrijving reserve incidenteel 2016 2017 2018 2019

1 Dekking kapitaallasten accommodaties 472.342 45.378 45.378 45.378 45.378

2 Digitalisering archief en best. plannen 297.336

3 Informatieplan en dienstverleningsconcept 670.596 -116.000 -100.000 -100.000 -100.000

4 Gemeentehuis 2.142

5 Dekking kapitaallasten brede school “de Meander” 212.514 -7.144 -7.144 -7.144 -7.144

6 Majeure projecten 893.486

7 FPU 9.434

8 Dekking kapitaallasten centrale gemeentewerf en kazernes 73.371

9 Wmo en zorgloket 7.403

10 Basispakketten bibliotheek 2011-2015 9.580

11 Dekking kapitaallasten archiefstellingen en digitale informatieborden 16.222 -8.416 -7.806 0 0

12 Dekking kapitaallasten sportcomplex De Es Saasveld 234.494 -14.988 -14.453 -13.917 -13.382

13 Dusinksweg 11.059

14 Egalisatiereserve algemene uitkering 1.474.906 479.267 394.825 286.017 843.017

15 Dekking afschrijving gymzaal Lattrop 48.020

Totaal 4.432.905 378.097 310.800 210.334 767.869

structureel
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5.6 Reserves versus weerstandsvermogen gemeente Dinkelland 

Uitgangspunt voor het bepalen van de financiële positie van de gemeente Dinkelland is de werking 

van het drieluik waartoe bij het vaststellen van de nota reserves (en voorzieningen) is besloten. 

In grote lijnen komt deze werking er op neer dat eerst de weerstandscapaciteit op orde moet alvorens 

er sprake is van incidentele middelen die beschikbaar zijn voor incidentele bestedingen en 

bestemmingen. 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Uit de laatste berekening van de weerstandscapaciteit (opgenomen in jaarverantwoording 2014) 

bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit, rekening houdend met een zekerheidspercentage van 

90% € 6.762.285. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de eerste aanname uit de 

programmabegroting 2015 voor de extra risico’s op grond van de 3 decentralisaties. In afwachting van 

de daadwerkelijke risicoanalyse die in de loop van het jaar 2015 zal plaatsvinden is dit risico voorlopig 

ingeschat op een bedrag van € 800.000. Daarnaast hebben we in het eerste programmajournaal van 

2015 melding gemaakt van de eerste mogelijke voorlopige gevolgen van de verschillende objectieve 

verdeelmodellen voor de 3 decentralisaties.  

Vooral op het gebied van de Jeugdzorg lijkt het erop dat de werkelijke uitgaven aanzienlijk hoger 

zullen uitvallen dan de inkomsten. Vanaf 2016 en volgende jaren zal dit (deels) en gefaseerd 

gerepareerd worden door een herverdeling van de rijksbijdrage. De eerste beelden van deze 

objectieve herverdeling van de rijksbijdrage laat voor de gemeente Dinkelland een behoorlijke 

verbetering zien ten opzichte van het historische verdeelmodel. Wat deze mogelijke hogere 

rijksbijdrage werkelijk waard is weten we pas als we een goed beeld hebben van de uitgaven. Wat we 

echter al weten is dat we voor het jaar 2015 nog rekening moeten houden met de rijksvergoeding 

gebaseerd op het historische verdeelmodel die ongeveer € 1 miljoen lager  ligt dan de rijksvergoeding 

op basis van het objectiever verdeelmodel. Er van uit gaande dat de rijksbijdrage gebaseerd op het 

objectieve verdeelmodel dichter bij de werkelijkheid ligt dan het historische verdeelmodel houdt dat in 

dat we voorzichtigheidshalve rekening moeten houden met een mogelijke incidentele extra tegenvaller 

in 2015 op de jeugdzorg van wellicht € 2 miljoen. In het eerste programmajournaal van 2015 hebben 

wij aangegeven deze mogelijke incidentele tegenvaller als risico te benoemen en te betrekken bij de 

actualisatie van het weerstandsvermogen in het komende raadsperspectief. 

Indien we rekening houden met beide bovengenoemde risicoschattingen betreffende de 3 

decentralisaties ontstaat het volgende beeld van de benodigde weerstandscapaciteit: 

 

Laatste berekening benodigde weerstandscapaciteit jaarstukken 2014  € 6.762.000 

Bij: voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties   +/+ €    800.000 

Bij: risico inschatting lagere rijksvergoeding jeugd 2015   +/+ € 1.000.000 

Totaal benodigde weerstandscapaciteit 2015     € 8.562.000 

 

Weerstandsvermogen 

De stand van het weerstandsvermogen laat op basis van de werkelijke cijfers uit de 

jaarverantwoording 2014 het volgende beeld zien: 

Algemene reserve        € 7.406.000 

Onvoorzien         €      40.000 

Reserve grondexploitatie       €               0 

Reserve vastgoed        €    672.000 

Totaal weerstandsvermogen jaarstukken 2014      € 8.118.000 
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In de berekening in de jaarstukken 2014 is nog geen rekening gehouden met de volgende mutaties 

voor de jaarschijf 2015,waarover inmiddels reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden: 

Bij: terugbetaling frictiekosten door Noaberkracht – begroting 2016 +/+ €    500.000 

Bij: dotatie reserve gemeentehuis – begroting 2015   +/+  €      51.000 

Af: afboeking restant boekwaarde Dorper Esch – begroting 2015 -/- €    500.000 

Af: aandeel in strategische personeelsplanning – begroting 2015 -/- €    395.000 

Af: hogere bijdrage Top Craft 2015 – begroting 2015   -/- €    105.000 

Bij: extra storting via begroting 2015     +/+ € 1.501.000 

Af: saldo budgetoverheveling 2014 – jaarstukken 2014   -/- €      32.000 

Af: jaarrekeningresultaat 2014 – jaarstukken 2014   -/- €    148.000 

Af: eerste programmajournaal: tekort 2015 (incl. tekort begroting 2015) -/- €    454.000 

Totaal mutaties         €    418.000 

 

Rekening houdend met de hiervoor beschreven mutaties bedraagt het weerstandsvermogen (de 

beschikbare weerstandscapaciteit) op dit moment € 8.536.000 (€ 8.118.000 +/+  € 418.000) 

 

Dit betekent dat we op dit moment een ratio weerstandsvermogen kennen van: 

Berekening: Beschikbare weerstandscapaciteit  = € 8.536.000 = 1,00 (1.0-1.4=voldoende) 

  Benodigde weerstandscapaciteit € 8.562.000 

 

Het toewerken naar een verdere verbetering van de ratio met telkens 0,1 betekent een extra 

noodzakelijke storting van € 856.000. Zoals is besloten als onderdeel van de nota reserves (en 

voorzieningen) dienen deze eventuele extra stortingen ten laste te worden gebracht van de reserve 

incidenteel beschikbare algemene middelen. 

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 

Deze reserve is nieuw en maakt onderdeel uit van het zogenaamde drieluik waartoe bij de nota 

reserves (en voorzieningen) is besloten. In de programmabegroting 2015 (bladzijde 19) is 

vooruitlopend op het instellen van deze reserve al wel inzicht gegeven in de incidenteel beschikbare 

algemene middelen. Het ging hier over een bedrag van € 769.000. Dit bedrag is bij het ontbreken van 

de betreffende reserve vooralsnog  “geparkeerd” in de reserve majeure projecten en maakt dus 

onderdeel uit van de vrijval vanuit de reserve majeure projecten zoals opgenomen in het begin van 

deze paragraaf.  

 

De totale incidentele opbrengst vanuit de toets van de reserves (en voorzieningen) uit dit 

raadsperspectief bedraagt € 4.432.905 en wordt toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare 

algemene middelen.  

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het in richtinggevende zin geschetste 
weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit in hoofdstuk 5.6 inclusief de: 

 voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties van € 800.000 en 

 risico inschatting lagere rijksvergoeding jeugd 2015 van € 1.000.000. 
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6. Financieel overzicht 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 hebben we een overzicht laten zien welke incidentele en structurele middelen na 
toetsing aan de kaders vastgestelde nota reserves (en voorzieningen) vrij gespeeld konden worden: 
 

 
 

Daarna is in hoofdstuk 5.6 in beeld gebracht wat de herziene stand van de reserve incidenteel 

beschikbare algemene middelen is na toevoeging van de bovenstaande incidentele mutaties en na 

verwerking van alle op dit moment bekend zijnde informatie . Aangezien deze reserve nieuw is 

bestaat het saldo op dit moment alleen nog uit de incidentele middelen vanuit de actualisatie reserves 

(en voorzieningen), te weten € 4.432.905. 

 

Om te kunnen bepalen welke middelen beschikbaar zijn voor de te maken beleidskeuzes is van 

belang om te zien hoe het verloop van het meerjarig saldo is. Uitgangspunt hierbij is dat wordt gestart 

met het saldo uit het laatste vastgestelde P&C document uit de P&C cyclus. In dit geval is dat het  

1
e
 programmajournaal 2015. Wanneer hierin de bovenstaande mutaties verwerkt worden geeft het 

meerjarig saldo onderstaand beeld:  

 

 
 

In hoofdstuk 5.6 is ook een doorkijk gemaakt van het weerstandsvermogen op dit moment. De ratio 

bedraagt 1,0 en staat voor een voldoende capaciteit. 

Het toewerken naar een verdere verbetering van de ratio met telkens 0,1 betekent een extra 

noodzakelijke storting van € 856.000. Zoals is besloten als onderdeel van de nota reserves (en 

voorzieningen) dienen deze eventuele extra stortingen ten laste te worden gebracht van de reserve 

incidenteel beschikbare algemene middelen.  

 

Bij de onttrekking uit reserves moet worden opgemerkt dat er jaarlijks rente wordt berekend over deze 

reserves. Deze rente  wordt structureel toegevoegd aan de exploitatie en niet aan de reserve zelf. Dat 

wil zeggen dat elke € 1.000.000 uitname uit een reserve een structureel tekort van € 40.000 (bij 4% 

rente) veroorzaakt in de gemeentelijke begroting. Als je inteert op het spaargeld ontvang je minder 

rente. 

 

Overzicht groeimodel naar 1,4 ratio weerstandsvermogen:  

Bij een groeimodel naar 1,4 ratio weerstandsvermogen is onderstaand overzicht van het verloop van 

de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen  van toepassing: 

 

 
Bij iedere 0,1 toename van het ratio weerstandsvermogen neemt de reserve incidenteel beschikbare 

algemene middelen met € 856.000 af en de algemene reserve met € 856.000 toe. Dus per saldo  

 

Actualisatie reserves (en voorzieningen) incidenteel 2016 2017 2018 2019

Totaal 4.432.905 378.097 310.800 210.334 767.869

structureel

incidenteel structureel

Overzicht verloop meerjarig saldo (* € 1.000) 2016 2016 2017 2018 2019

Eindsaldo programmajournaal 1 van 2015 -589.000 -104.000 305.000 305.000

structurele middelen actualisatie reserves (en voorzieningen) 378.097 310.800 210.334 767.869

Herzien meerjarig saldo 4.432.905 -210.903 206.800 515.334 1.072.869

incidenteel structureel

Groeimodel weerstandsvermogen 2016 2016 2017 2018 2019

Ratio 1,10 weerstandsvermogen -856.000 0 0 0 0

Ratio 1,20 weerstandsvermogen -1.712.000 0 0 0 0

Ratio 1,30 weerstandsvermogen -2.568.000 0 0 0 0

Ratio 1,40 weerstandsvermogen -3.424.000 0 0 0 0
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budgettair neutraal op het gebied van reserves, waardoor er structureel geen mutatie plaats vindt.  Het  

is dus afhankelijk welke mate van groeimodel er gekozen wordt om te kunnen bepalen welke 

middelen er in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen overblijven voor andere 

beleidskeuzes.  

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met het in richtinggevende zin geschetste financieel 
overzicht in hoofdstuk 6.1. 

 

6.2 Financiële samenvatting van de gevraagde middelen 

Hoofdstuk 3, waarin de programma’s geactualiseerd zijn, is in richtinggevende zin aangegeven welke 

middelen er gevraagd worden. Hieronder volgt een samenvatting per programma:  

 

 
 

 
 

 
 

incidenteel structureel

Specifieke ambities coalitieprogramma 2016 2016 2017 2018 2019

A Incidentele middelen proces- en programmagelden pm 0 0 0 0

incidenteel structureel

Programma Krachtige Kernen (KK) 2016 2016 2017 2018 2019

B Thema Wonen en Vastgoed

B1 1 centrumgebied herontwikkelen in 2016 procesgelden 0 0 0 0

Totaal thema Wonen en Vastgoed procesgelden 0 0 0 0

C Thema Mobiliteit en Bestendigheid

C1 "Beleidsimpuls Fietsverkeer" in 2016 105.000 0 0 0 0

C2 Fietsverbinding Reestman in 2016 50.000 0 0 0 0

C3 Dusinksweg Ootmarsum, 2e fase in 2017 maximaal 2.500.000 0 0 0 0

C4 Herinrichting Marktstraat/Denekamperstraat Ootmarsum in 2016 435.000 0 0 0 0

C5 Parkeeronderzoek centra in 2018 15.000 0 0 0 0

C6 Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2018-2013 in 2017 via reserve 0 0 0 0

C7 Electrisch rijden in 2016 procesgelden 0 0 0 0

C8 Energieloket 2.1 in 2016 procesgelden 0 0 0 0

C9 Uitvoeringsplan Duurzaamheid in 2016 procesgelden 0 0 0 0

C10 Onkruidbeheersing 0 45.000 45.000 45.000 45.000

C11 Gemeentelijke bijdrage VeiligheidsRegio Twente (VRT) 0 0 -23.000 -46.000 -69.000

Totaal thema Mobiliteit en Bestendigheid 3.105.000 45.000 22.000 -1.000 -24.000

D Thema Maatschappelijke Voorzieningen

D1 Mijn Dorp 2030 in 2016 procesgelden 0 0 0 0

Totaal thema Maatschappelijke Voorzieningen procesgelden 0 0 0 0

Totaal programma Krachtige Kernen (KK) 3.105.000 45.000 22.000 -1.000 -24.000

+ procesgelden

incidenteel structureel

Programma Economische Kracht en Werk (EK&W) 2016 2016 2017 2018 2019

E Programmabreed 0 0 0 0 0

F Thema Vrijetijdseconomie 0 0 0 0 0

Totaal thema Vrijetijdseconomie 0 0 0 0 0

G Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt

G1 Verbetering dienstverlening aan bedrijven pm 0 0 0 0

G2 Vergroten van de vitaliteit van de kernen (centrumgebieden) 0 pm pm pm 0

G3 Betere afstemming / verbinding tussen gemeentelijke kaartenbak en het 

beddijfsleven realiseren 0 pm pm pm 0

G4 De jeugdwerkloosheid is beter in beeld en wordt minder door realisatie  

project bestrijden jeugdwerkloosheid pm 0 0 0 0

G5 Een betere afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten realiseren 

door het opstellen van een marktbewerkingsplan pm 0 0 0 0

Totaal thema Ondernemen & Arbeidsmarkt pm pm pm pm 0

H Thema Plattelandseconomie 0 0 0 0 0

Totaal thema Plattelandseconomie 0 0 0 0 0

Totaal programma Economische Kracht en Werk (EK&W) pm pm pm pm pm
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Van hoofdstuk4, de door de diverse raadsfracties ingediende beleidsambities, is geen samenvatting 

opgenomen. Dit enerzijds omdat niet in alle gevallen een sluitende dekking is vermeld en anderzijds 

omdat er nog een raadsbrede discussie moet plaatsvinden over deze ingediende beleidsambities. 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de in richtinggevende zin aangegeven samenvatting van 
de gevraagde middelen in hoofdstuk 6.2. 

 

 

  

incidenteel structureel

Programma Omzien naar Elkaar (ONE) 2016 2016 2017 2018 2019

I Thema Zelf

I1 Alle resultaten binnen thema Zelf binnen de gestelde middelen 0 0 0 0 0

I2 Stadsbank Oost Nederland 0 11.000 11.000 11.000 11.000

Totaal thema Zelf 0 11.000 11.000 11.000 11.000

J Thema Samen

J1 Alle resultaten binnen thema Samen binnen de gestelde middelen 0 0 0 0 0

Totaal thema Samen 0 0 0 0 0

K Thema Overdragen

K1 Alle resultaten binnen thema Overdragen binnen de gestelde middelen 0 0 0 0 0

Totaal thema Overdragen 0 0 0 0 0

Totaal programma Omzien naar Elkaar (ONE) 0 11.000 11.000 11.000 11.000

incidenteel structureel

Programma Burger en Bestuur (B&B) 2016 2016 2017 2018 2019

L Thema Dienstverlening 0 0 0 0 0

Totaal thema Dienstverlening 0 0 0 0 0

M Thema Samenwerking

M1 Binnen RUD’s Wabo-brede samenwerking in Twente en IJsselland 0 pm pm pm pm

Totaal thema Samenwerking 0 pm pm pm pm

N Beleidsinformatie 0 0 0 0 0

Totaal programma Burger en Bestuur (B&B) 0 pm pm pm pm

incidenteel structureel

Programma Algemene Dekkingsmiddelen 2016 2016 2017 2018 2019

O Vennootschapsbelasting 0 pm pm pm pm

P Stelpost vervangingsinvesteringen 0 0 0 0 155.000

Q Algemene Uitkering 0 pm pm pm pm

Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen 0 pm pm pm 155.000
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6.3 Verloop meerjarig saldo 

 
Zoals in hoofdstuk 6.1 is aangegeven ziet het meerjarig saldo na verwerking van het 1

e
 

programmajournaal van 2015 en de mutaties uit de actualisatie van de nota reserves (en 
voorzieningen) er als volgt uit: 
 

 
 
Richtinggevende ideeën over bestemming reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 

Aangezien het college zich terdege bewust is van het doel van het raadperspectief, namelijk het 

verkrijgen van richtinggevende uitspraken, willen wij u ook op voorhand in kennis stelen van onze 

richtinggevende ideeën over de bestemming van de gelden in de reserve incidenteel beschikbare 

algemene middelen. Dit doen wij met ons coalitieprogramma 2014-2018 als leidraad en in de 

wetenschap van de risico’s en onzekerheden binnen het sociaal domein (zie hoofdstuk 3.3). 

Daarnaast willen wij u reeds nu meenemen in onze ideeën zodat wij bij de begroting 2016 kunnen 

komen met een verdere uitwerking en concretisering van deze ideeën. De definitieve besluitvorming, 

en dus ook de daadwerkelijke toewijzing van middelen, vindt namelijk niet nu plaats maar bij het 

vaststellen van de begroting 2016. 

 

Onze ideeën over de bestemming van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen zijn de 

volgende (in volgorde van prioriteit): 

1. Aanleg 2
e
 fase Dusinksweg maximaal      € 2.500.000 

2. Sanering Diepengoor        €    300.000 

3. (Gefaseerd) ophogen weerstandsvermogen van 1,0 naar 1,2   € 1.712.000 

Totaal  € 4.512.000 

 

Ad. 1. Aanleg tweede fase Dusinksweg 

In het coalitieprogramma 2014-2018 Nieuw Perspectief heeft het college aangegeven dat, na 

realisatie van de 1
e
 fase, het evident is om ook de 2

e
 fase te realiseren. Hiervoor zal, afhankelijk van 

de invulling, maximaal € 2,5 miljoen benodigd zijn. Het college zal met voorstellen hieromtrent komen. 

 

Ad. 2. Sanering Diepengoor 

Zoals u weet wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van de sanering van voormalige 

vuilstort Diepengoor. Om de nieuwe inrichting mogelijk te maken dient de bestemming gewijzigd te 

worden. In de meest gunstigste situatie (geen vertraging zienswijzen) kan het bestemmingsplan rond 

1 januari 2016 onherroepelijk zijn. Praktisch gezien zou dan rond eind februari/begin maart 2016 de 

uitvoering kunnen starten. Ingeschat wordt dat voor deze uitvoering € 300.000 benodigd zal zijn vanuit 

de incidentele middelen. 

 

Ad. 3. (Gefaseerd) verhogen weerstandsvermogen 

Hoewel ons weerstandsvermogen met een ratio van 1,0 nog steeds als voldoende kan worden 

bestempeld blijven wij streven naar een ratio in de hogere regionen van de norm voldoende (1,0 – 

1,4). Naast dit streven willen we echter ook graag verder met de uitvoering van de overige zaken uit 

ons coalitieprogramma vandaar dat we kiezen voor een gefaseerde verhoging van ons 

weerstandsvermogen.  Dit betekent dat we voor nu, in de aanloop naar de begroting 2016, toe willen 

werken naar een norm van 1,2. Dit betekent een verhoging van het weerstandsvermogen (de 

algemene reserve) met € 1.712.000 (hoofdstuk 5.6 liet zien dat elke toename 0,1 ratio gepaard ging 

met een uitname uit de reserve van € 856.000). 

 

incidenteel structureel

Overzicht verloop meerjarig saldo (* € 1.000) 2016 2016 2017 2018 2019

Eindsaldo programmajournaal 1 van 2015 -589.000 -104.000 305.000 305.000

structurele middelen actualisatie reserves (en voorzieningen) 378.097 310.800 210.334 767.869

Herzien meerjarig saldo 4.432.905 -210.903 206.800 515.334 1.072.869
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Voorgesteld wordt in te stemmen met het in richtinggevende zijn geschetste verloop van het 
meerjarig saldo in hoofdstuk 6.3 inclusief de richtinggevende ideeën over bestemming reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen: 

 Aanleg 2
e
 fase Dusinksweg maximaal € 2.500.000 en 

 Sanering Diepengoor € 300.000 en 

 (Gefaseerd) ophogen weerstandsvermogen van 1,0 naar 1,2 € 1.712.000. 

  

incidenteel structureel

Overzicht verloop meerjarig saldo (* € 1.000) 2016 2016 2017 2018 2019

Eindsaldo programmajournaal 1 van 2015 -589.000 -104.000 305.000 305.000

structurele middelen actualisatie reserves (en voorzieningen) 378.097 310.800 210.334 767.869

Herzien meerjarig saldo 4.432.905 -210.903 206.800 515.334 1.072.869

Richtinggevende ideeën bestemming incidentele middelen:

2e fase Dusinksweg maximaal -2.500.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Sanering Diepengoor -300.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Groeimodel weerstandsvermogen naar ratio 1,2 -1.712.000 0 0 0 0

Herzien meerjarig saldo na verwerking richtinggevende ideeën -79.095 -322.903 94.800 403.334 960.869
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7 Financiële uitgangspunten 

Met de onderstaande financiële uitgangspunten zal in de begroting van 2016 rekening worden 

gehouden. 

 

Indexeringen  Begroting 2015 Begroting 2016 Meerjarenbegroting 

Loonindex 1 1% 1% 1% 

Prijsindex 2 0% 0% 0% 

OZB (meeropbrengst) 3 2% 2% 2% 

Rioolheffing 4 4% 4% 4% 

Afvalstoffenheffing 5 -2,75% -2,75% -2,75% 

Forensenbelasting  2% 2% 2% 

Toeristenbelasting  0% 0% 0% 

Hondenbelasting  2% 2% 2% 

Leges Wabo 6 kostendekkend kostendekkend kostendekkend 

 
1. De huidige CAO loopt af op 31 december 2015. In deze begroting wordt de meerjarige loonkostenstijging, zoals 

opgenomen  in de begroting 2015 (1% per jaar) doorgetrokken. De verwachte aanvullende loonsomstijging met 

0.74% wordt bekostigd uit  de verlaging van het werkgeversdeel van de pensioenafdracht. Het ABP stelt zijn eigen 

pensioenpremie vast. 

2. Gezien de historische ramingen wordt de financiële nullijn meerjarig doorgetrokken.  Dit is afwijkend t.o.v. CPB. 

3. OZB dusdanig verhogen dat een gewenste meeropbrengst van 2% ontstaat (excl. areaaluitbreiding)  

4. Conform vastgesteld GRP 2013-2018: 2% verhoging en 2% indexatie(excl. inflatie) 

5. Bij de begroting 2015 is besloten om de afvalstoffenheffing structureel te verlagen met 2,75%.Dit is excl. de 
doorberekening  van de vanaf 2016  wettelijke verplichte stortbelasting. 

6. Verordening voor 2016 zal 2
e
 helft 2015 opnieuw worden vastgesteld  

 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met de financiële uitgangspunten zoals weergeven in 
hoofdstuk 7.  

 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het college opdracht te geven de richtinggevende 
uitspraken gedaan tijdens de raadsvergaderingen van 23 en 30 juni 2015 uit te werken en te 
betrekken bij het opstellen van de programmabegroting 2016. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland 

 

Nummer ambitie: LD - 1 

 

Onderwerp:  

Bevordering van betrokkenheid van kernraden en inwoners bij projecten 

 

Programma 4 Burger en Bestuur 

 

Thema  4.2 Samenwerking 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Door een goede communicatie wil Lokaal Dinkelland bereiken dat kernraden en inwoners zich 

betrokken voelen bij projecten van en voor inwoners. Daardoor worden projecten beter gedragen door 

de inwoners en voelen zij zich medeverantwoordelijk voor het slagen van die projecten. 

Wij zien gebiedsvertegenwoordigers als onmisbare partners, waarmee wij maatschappelijke effecten 

in de samenleving willen bereiken. Kernraden nemen daarbinnen een positie in, maar daarnaast moet 

het college ook zeker in overleg met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen zoals sporters, 

ouderen, jongeren, enz. om de overheidsparticipatie te maximaliseren. Wij willen aansluiten bij de 

kracht en de initiatieven uit de samenleving. Continue moet daarbij de rol van de gemeente worden 

overwogen. 

Ook moet geïnvesteerd worden in web-platforms om zo de bereikbaarheid van de gemeente en de 

gemeenschappen onderling te bevorderen. Bestuurders moeten digitaal benaderbaar en bereikbaar 

zijn.  

 

Wat willen wij daarvoor doen?  

(welke inspanningen moeten er worden ondernomen om het doel te bereiken):  

Kernraden en gebiedsvertegenwoordigers moeten meer en beter bij projecten worden betrokken. 

Daarvoor is een intensief contact tussen de kernwethouder en (een vertegenwoordiging van) de 

kernraad, dan wel doelgroepenvertegenwoordigers noodzakelijk. Kernraden moeten op de hoogte zijn 

van het reilen en zeilen in hun kern. 

Bij kern-, dan wel gemeente brede bijeenkomsten kunnen kernraden veel meer een rol spelen. 

Investeren in web-platforms zal de bereikbaarheid van de gemeente en de gemeenschappen 

onderling verbeteren. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Via raadsberichten, contacten met kernraden en bijeenkomsten blijft de gemeenteraad op de hoogte 

van activiteiten die georganiseerd worden. 

 

Wat mag het kosten? 

Bestaand budget (bv. Wmo, innovatiefonds). 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland 

 

Nummer ambitie: LD - 2 

 

Onderwerp:  

Digitale bereikbaarheid van kernen en het buitengebied 

 

Programma 2 Economische kracht en Werk 

 

Thema  2.2 Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

De gemeente Dinkelland moet voorwaardenscheppend zijn bij de aanleg van glasvezel en openbaar 

WIFI, niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook in het buitengebied voor de agrarische sector, de 

toeristische sector en het onderwijs. 

Er moet maximale aandacht zijn voor de digitale bereikbaarheid van kernen. Daarbij denken we dus 

niet alleen aan scholen, maar ook voor bedrijven, inwoners en toeristen is een goede digitale 

bereikbaarheid van groot belang. 

 

Wat willen wij daarvoor doen?  

We denken hierbij o.a. aan het stimuleren van de aanleg van glasvezel, ook in het buitengebied en het 

stimuleren van Wi-Fi-spots in kernen.  

Het is niet de bedoeling dat de gemeente Wi-Fi spots gaat bekostigen. Hiervoor zal contact gezocht 

kunnen worden met ondernemers, die dit d.m.v. bijvoorbeeld adverteerders willen bekostigen. Wellicht 

kan ook het Toeristisch Ondernemersfonds hierbij een rol spelen. 

Wat gaan wij toetsen? 

Het aantal Wi-Fi-spots dat aan het eind van 2016 bereikt is en tevens willen we via raadsberichten op 

de hoogte gehouden worden van de resultaten van contacten met providers.  

 

Wat mag het kosten? 

De gemeente is hierbij faciliterend, dus bestaand budget. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland 

 

Nummer ambitie: LD - 3 

 

Onderwerp:  

Herziening sportnota 

 

Programma 1 Krachtige Kernen 

 

Thema  1.3 Maatschappelijke Voorzieningen 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

De huidige sportnota is vastgesteld in 2008 en is in velerlei opzichten gedateerd. 

Een herziening van de sportnota is noodzakelijk. 

 

Wat willen wij daarvoor doen?  

De sportnota moet worden herzien. 

Daarbij moeten in ieder geval de volgende (aanvullende zaken t.o.v. de sportnota van 2008) worden 

meegenomen: 

- Visie t.a.v. de privatisering van binnensportverenigingen 

- Accommodatiebeleid   

- Instellen sportraad / contacten tussen (sport) verenigingen: verenigingen kunnen van elkaar 

leren en problemen met elkaar delen en samen komen tot een oplossing van de problemen. 

Er moet een visie opgesteld worden t.a.v. de rol en taken van een sportraad. Eén van de 

taken zou kunnen zijn: de toewijzing van de urenverdeling in de sporthal.  

- Visie t.a.v. de actieve, faciliterende rol die de gemeente moet hebben t.a.v. verenigingen 

- Visie op verbetering van de samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen; daarbij 

ook de rol van een buurtsportcoach meenemen; deze kan bv. een rol hebben tussen de 

gemeente/sportverenigingen en (nog) niet sportende mensen 

- Visie en beleid t.a.v. sport en bijstandsgezinnen (minima)  

 

Wat gaan wij toetsen? 

De herziene sportnota moet in 2016 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Wat mag het kosten? 

bestaand budget. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland 

 

Nummer ambitie: LD - 4 

 

Onderwerp:  

Internationale samenwerking 

 

Programma 2 Economische Kracht en Werk 

 

Thema 2.2 Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Dinkelland moet contacten onderhouden met bedrijven en buurgemeenten.  

Omdat Dinkelland een grensgemeente is, horen daar ook nadrukkelijk onze Duitse grensgemeenten 

bij. Deze contacten moeten leiden tot vergroting van de arbeidsmarkt voor onze inwoners. 

M.n. door een intensievere internationale samenwerking, met o.a. Nordhorn, wil Lokaal Dinkelland 

economische voordelen bereiken, meer grensoverschrijdende werkgelegenheid creëren, Europese 

subsidies binnenhalen, toerisme stimuleren.  

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

De raad kan hierin het goede voorbeeld geven. Daarom vragen we  het presidium om elk jaar een 

uitwisseling met Nordhorn te organiseren.  

Verder kan ook het Toeristisch Ondernemersfonds een rol spelen bij het organiseren van activiteiten 

“op de grens” en andere grensoverschrijdende toeristische activiteiten. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Het moet uiteindelijk niet bij de raad alleen blijven. Het doel is gehaald als ook de Dinkellandse 

samenleving en Dinkellandse ondernemers initiatieven ondernemen ter verbetering van de 

samenwerking.  

Wat mag het kosten? 

Bestaand budget (o.a. Internationale samenwerking, toerisme). 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland 

 

Nummer ambitie: LD - 5 

 

Onderwerp:  

Streekeigen producten 

 

Programma 2 Economische Kracht en Werk 

 

Thema 2.2 Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Dinkelland kent veel bedrijven die streekeigen producten maken. Deze producten verdienen meer 

naamsbekendheid., niet alleen in het kader van toerisme bevordering, maar ook omdat we mogen 

uitstralen dat we trots op deze producten zijn.  

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Om producten van eigen bodem meer naamsbekendheid te geven zou er bv. een eigen keurmerk 

kunnen worden ontwikkeld, dat afgegeven wordt door een onafhankelijke jury. 

Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden om meer naamsbekendheid te bereiken, wellicht zelfs in NOT-

verband. 

Bij het ontwikkelen en uitwerken van ideeën kan ook het Toeristisch Ondernemersfonds een grote rol 

van betekenis spelen. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Een plan van aanpak wordt teruggekoppeld naar de gemeenteraad.  

De uitwerking hiervan kan via raadsberichten worden gecommuniceerd. 

Mocht e.e.a. leiden tot de ontwikkeling van een eigen keurmerk, dan worden we natuurlijk op de 

hoogte gehouden van de toekenning daarvan. 

 

Wat mag het kosten? 

Bestaand budget (toerisme). 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Lokaal Dinkelland 

 

Nummer ambitie: LD - 6 

 

Onderwerp:  

Verkeersveiligheid 

 

Programma 1 Krachtige Kernen 

 

Thema  1.2 Mobiliteit en Bestendigheid 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Lokaal Dinkelland wil dat de verkeersveiligheid in Dinkelland wordt vergroot. 

In Dinkelland zijn diverse wegen, kruisingen en oversteken aan te geven waar regelmatig 

verkeersongevallen plaatsvinden. Vaak blijft het daarbij bij blikschade, maar ook persoonlijke 

ongevallen hebben zich voorgedaan. 

Veiligheid is voor iedereen van groot belang, maar in het bijzonder moeten we letten op de  veiligheid 

van kinderen/scholieren. Naast een aantal gevaarlijke oversteekpunten binnen de bebouwde kom, zijn 

er ook in het buitengebied gevaarlijke punten waar scholieren dagelijks langs fietsen.  

Een aantal wegen, kruisingen waar de verkeersveiligheid in het geding is, zijn: 

- Vliegveldweg (Deurningen) 

- Kruising Churchillstraat – Veldkampsweg 

- Kruising Churchillstraat – Spittendijk 

- Kruisingen Nordhornsestraat met Johanninksweg/Kanaalweg, Gravenveen en Grensweg 

- Kruisingen Bisschopstraat met Aanleg/Gunnerstraat en Itterbergstraat/Abdijweg 

- Oranjestraat (Denekamp) 

- Everlostraat 

- Oversteek Oude Ootmarsumsedijk – Haarstraat 

- Oversteek Zoekerdijk - Bornsestraat  

Voor een deel betreft het hierbij ook provinciale wegen. 

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

De politie registreert niet alle ongevallen meer. Daarom dient er allereerst een inventarisatie te worden 

gemaakt van alle plekken waar regelmatig verkeersongevallen plaats vinden. Daarbij moeten niet 

alleen ongevallen met persoonlijk letsel, maar ook de overige ongevallen meegenomen worden.  

Een plan van aanpak moet worden opgesteld voor die wegen en kruisingen waar regelmatig een 

ongeval plaatsvindt. Dit plan van aanpak moet met de omwonenden, kernraden en met de 

gemeenteraad worden gecommuniceerd. 

V.w.b. de provinciale wegen en kruisingen is intensief contact met de provincie noodzakelijk om ook 

hier te komen tot een plan van aanpak en natuurlijk vermindering van het aantal ongevallen. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Afname van het aantal verkeersongevallen in Dinkelland. De huidige aantallen kunnen in het plan van 

aanpak worden meegenomen. 
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Wat mag het kosten? 

In eerste instantie moet geprobeerd worden de veiligheid te verbeteren met goedkope oplossingen, 

bv. markeringen op de weg.  

Voor provinciale wegen moet intensief contact gezocht worden met de provincie. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 
Ingediend door raadsfractie: CDA Dinkelland 

 

Nummer ambitie: CDA - 1 

 

Onderwerp: 

Het instellen van een bereikbaarheidsfonds  

Hieruit kunnen bijdragen worden gedaan voor projecten die de digitale en fysieke bereikbaarheid van 

de kernen en het buitengebied binnen de gemeente Dinkelland kunnen bevorderen. Denk hierbij aan 

glasvezel, mobiele bereikbaarheid, snellere beschikbaarheid hulpdiensten e.d.  

 

Programma 1 Krachtige kernen 

 

Thema  1.2 Mobiliteit en Bestendigheid 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Betere bereikbaarheid van met name kleine kernen en het buitengebied. 

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Het instellen van een bereikbaarheidsfonds. Hieruit kunnen bijdragen worden gedaan voor projecten 

die de digitale en fysieke bereikbaarheid van de kernen en het buitengebied binnen de gemeente 

Dinkelland kunnen bevorderen. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Uitruktijden hulpdiensten 

Metingen bereikbaarheid mobiele telefoon. 

 

Wat mag het kosten? 

Een éénmalige bijdrage van € 150.000, te dekken uit de reserve egalisatie Algemene Uitkering (maakt 

geen deel uit van weerstandsvermogen). 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 

 

Ingediend door raadsfractie: CDA Dinkelland 

 

Nummer ambitie: CDA - 2 

 

Onderwerp: 

Budget voor beheren en onderhouden eigen woonomgeving 

Programma 1 Krachtige kernen 

 

Thema  1.3 Maatschappelijke Voorzieningen 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Dat inwoners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en onderhoud van de eigen 

leefomgeving 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Beschikbaar stellen van ondersteuning in kennis en (eventueel) financiën aan een groep inwoners die 

hun eigen leefomgeving willen beheren en onderhouden. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

5 initiatieven in 2016. 

 

Wat mag het kosten? 

De kosten worden gedekt uit het reguliere budget voor beheer en onderhoud van de omgeving. 

 

Toelichting: 

In navolging van een groep inwoners van Ootmarsum die Engels tuin beheren en onderhouden stel 

het CDA voor om budget beschikbaar te stellen van ondersteuning in kennis en financiën door de 

gemeente aan inwoners die hun eigen leefomgeving willen beheren en onderhouden. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 

 

Ingediend door raadsfractie: CDA Dinkelland 

 

Nummer ambitie: CDA - 3 

 

Onderwerp: 

Het instellen van een infrastructuurfonds 

Een bedrag waaruit onverwachte maar dringend op te lossen knelpunten in het wegennet kunnen 

worden opgelost en/of tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen worden getroffen. Denk hierbij een het 

verbijzonderen van een deel van het reguliere onderhoudsbudget (bijvoorbeeld € 50.000 per jaar) 

aangevuld met een dotatie € 500.000 ten laste van de reserve rente-egalisatie, die geen 

concreet  bestedingsdoel kent. 

 

Programma 1 Krachtige kernen 

 

Thema  1.2 Mobiliteit en Bestendigheid 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Verbetering van de infrastructuur binnen de gemeente Dinkelland. 

Verbetering van de bereikbaarheid. 

Flexibele aanpak problemen. 

 

Wat willen wij daarvoor doen?  

Het instellen van een infrastructuur fonds.  

Een bedrag waaruit onverwachte maar dringend op te lossen knelpunten in het wegennet kunnen 

worden opgelost en/of tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen worden getroffen. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Tevredenheidsmeting onderhoud wegennet. 

Aantal klachten.  

 

Wat mag het kosten? 

Het verbijzonderen van een deel van het reguliere onderhoudsbudget (€ 50.000 per jaar), aangevuld 

met een éénmalige dotatie van € 500.000 ten laste van de reserve rente-egalisatie, die geen 

concreet  bestedingsdoel kent en ook geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 

 

Ingediend door raadsfractie: CDA Dinkelland 

 

Nummer ambitie: CDA - 4 

 

Onderwerp: 

Onderzoek door de rekenkamer 

Programma 4 Bestuur en Burger 

 

Thema  4.2 Samenwerking 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Het controleren van het college is een van de belangrijke taken van de gemeenteraad. Een instrument 

dat de raad daarbij ondersteunt is het uitvoeren van onderzoeken door de Rekenkamer. De 

Rekenkamer van de gemeente Dinkelland bestaat nog, maar staat in de ruststand. Wij willen vanaf 

2016 ten minste één actueel onderzoek laten uitvoeren door de rekenkamer.  

Wat willen wij daarvoor doen?  

De Rekenkamer leven inblazen. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

De Rekenkamer Dinkelland levert vanaf  2016 één onderzoek per jaar op. 

 

Wat mag het kosten? 

In de begroting van Dinkelland worden gelden gereserveerd voor het uitvoeren van onderzoeken door 

de Rekenkamer. Dit budget wordt geactiveerd en in de begroting wordt structureel € 10.000-, extra 

beschikbaar gesteld. Dit extra budget wordt gedekt binnen het reguliere budget van het programma 

bestuur en burger. Voor kosten van eventuele externe onderzoeken wordt incidentele aanvullende 

dekking gezocht. 

 

Voorstel voor een Rekenkameronderzoek: 

1. De juridische kwaliteit van ontwerp-bestemmingsplannen en de mate waarop zienswijzen 

(reactienota) worden gewaardeerd en geïncorporeerd.   

2. Lessons Learned van de implementatie van de drie decentralisaties.  
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 

 

Ingediend door raadsfractie: CDA Dinkelland 

 

Nummer ambitie: CDA - 5 

 

Onderwerp: 

Onderzoek herinvoering schoolzwemmen nieuwe stijl, inclusief het behalen van een 

zwemdiploma A en B 

 

Programma 1 Krachtige kernen 

 

Thema  1.3 Maatschappelijke Voorzieningen 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken? 

 Dat alle kinderen van de basisscholen in Dinkelland standaard zwemdiploma’s halen zodat zij 

veilig kunnen zwemmen. 

 Dat er wordt onderzocht hoe dit kan bijdragen aan een betere bezetting van de Dorper Esch 

 Dat er wordt onderzocht welke meerwaarde schoolzwemmen heeft voor de scholen en ouders 

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Wij willen graag dat ons voorstel wordt meegenomen in het project Samen Kansrijk Verbinden zodat 

er een wel afgewogen beslissing genomen kan worden.  

 

Wat gaan wij toetsen? 

De haalbaarheid, draagvlak onder de scholen plus ouders en de verdeling van de kosten en 

opbrengsten die dit met zich mee zal brengen. 

 

Wat mag het kosten? 

Gemiddeld 200 kinderen in groep 4 met 40 diploma A lessen*  

Gemiddeld 200 kinderen in groep 5 met 20 diploma B lessen*  

*op basis van 200 geboortes Dinkelland p.j. 

Totaal 60 lessen per kind x € 8,20 per les voor het behalen A en B diploma = €      492 

Totale kosten per jaar voor 40 diploma A en 20 diploma B lessen.  = € 98.400 

    

Jaarlijks kosten ouders en school        66,66% x€  98.400 = € 65.600 

 

Jaarlijkse kosten gemeente structureel  33,33% x € 98.400 = € 32.800 

 

Kosten vervoer zijn per school verschillend en niet meegenomen.  

Tegemoetkoming voor ouders die zwemlessen niet kunnen betalen zijn niet meegenomen. Dit gaat via 

het minimabeleid.  

 

Dekking van de € 32.800 vindt als volgt plaats (op grond van 100.000 bezoekers).  

Een gemiddelde verhoging van  de prijs per zwembadbezoek met € 0,15 = € 15.000. De rest komt 

terug via een lagere exploitatiebijdrage van het zwembad, vanwege de spin-off van het extra bezoek 

vanwege de zwemlessen. De zwemlessen zullen verdere bezoeken aan Dorper Esch stimuleren, 

waardoor de bezetting verbetert. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Partij van de Arbeid Dinkelland 

 

Nummer ambitie: PvdA - 1 

 
Onderwerp:  

Aanleggen fietspad achter SDC12 tribune 

 

Programma 1 Krachtige kernen 

 

Thema 1.2. Mobiliteit en Bestendigheid 

 

Sinds enige tijd is er voor fietsers, mensen die gebruik maken van een scootmobiel of rolstoel, en 

mensen met een kinderwagen, geen doorgang meer mogelijk over het SDC12 sportveld in 

Denekamp. Daardoor resteert er voor mensen die vanaf de noordkant van Denekamp richting 

Singraven, Dorper Esch of de Oldenzaalsestraat willen, feitelijk geen andere mogelijkheid dan de 

route via de Oranjestraat. Die route is niet alleen een omweg, maar voor fietsers en met name voor 

fietsende kinderen gelet op het wegprofiel en de verkeersintensiteit bovendien onveilig. Daarnaast 

blijkt dat oudere mensen, die eerder zelfstandig naar Dorper Esch gingen, dat nu niet meer durven, en 

gebracht moeten worden. En in de praktijk blijkt dat ouders, die hun kinderen eerst zelf lieten fietsen 

naar sporthal of zwembad, nu hun kinderen brengen. Een relatief eenvoudige oplossing lijkt 

voorhanden. 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Het doel is een veilige route te implementeren van en naar de cluster scholen-binnensportkulturhus-

Dorper Esch voor fietsers en ander langzaam verkeer komende vanaf en gaand naar de noordelijke 

kant van Denekamp.  

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Een voor de hand liggende mogelijkheid om het beoogde doel te realiseren kan gevonden worden in 

het doortrekken van het pad naar de sportvelden, de Kappelhofsweg - ingang Ootmarsumsestraat - 

achter de hoofdtribune van SDC12 langs. Weliswaar gaat het om een route over private grond, maar 

de stichting verantwoordelijk voor het beheer van sportpark SDC12 staat niet onwelwillend tegenover 

deze oplossing. 

 

Om te verkennen of deze voor de hand liggende mogelijkheid ook realiseerbaar is, zal overleg moeten 

worden gevoerd met het bestuur van stichting onderhoud SDC12 voor het gebruik van de benodigde 

grond achter de hoofdtribune langs. Leidt dit tot een positief resultaat, dan zal samen met de stichting 

een plan moeten worden gemaakt voor de realisatie van het pad. Daarbij moet tevens worden 

onderzocht hoe een maximale inbreng door lokale ondernemers en vrijwilligers bij de realisatie kan 

worden bereikt. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Getoetst wordt of het pad daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 

 

Wat mag het kosten?  

Wij gaan er vanuit dat de gemeente de materiaalkosten voor haar rekening neemt. Uitgaand van een 

pad van circa 200 m x  2 m breed, 30 cm zand en bestraat met klinkers, kan ons inziens worden 
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volstaan met ca. € 5.000 materiaalkosten. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door 

vrijwilligers (van de sportverenigingen) en zo mogelijk door lokale ondernemers. 

Het benodigd budget kan worden meegenomen in het clusterproject scholen-binnensport-Kulturhus-

Dorper Esch dat in 2016 van start gaat. De aanleg van het pad bevorderd immers de bereikbaarheid 

van Dorper Esch. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Partij van de Arbeid Dinkelland 

 

Nummer ambitie: PvdA -  2 

 
Onderwerp:  

Alternatieve financieringsconstructies voor maatschappelijke initiatieven 

 

Programma 1 Krachtige kernen  

 

Thema 1.3. Maatschappelijke voorzieningen  

 

De afgelopen jaren zijn tal van maatschappelijke initiatieven ontwikkeld door enthousiaste en 

deskundige inwoners van Dinkelland. In de praktijk bleken die initiatieven vaak te sneuvelen op een 

gebrek aan (financiele) medewerking van de gemeente. Dit terwijl in de participatiesamenleving juist 

dat burgerinitiatief van jaar op een jaar een belangrijker rol zou moeten spelen. 

Net als veel gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Dinkelland de afgelopen jaren stevig 

onder de crisis geleden. Maar dat betekent niet dat er geen mogelijkheden zouden zijn om 

burgerinitiatieven te ondersteunen. Dat vraagt echter om (alternatieve) financieringsconstructies, 

waarbij de begroting van de gemeente zo min mogelijk wordt belast. 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Dat maatschappelijk relevante initiatieven door inwoners optimaal kunnen worden ondersteund door 

de gemeente, waarbij de begroting zo min mogelijk wordt belast. 

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Het ontwikkelen van alternatieve financieringsconstructies voor maatschappelijke initiatieven. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan: 

 Waar het gaat om initiatieven die een investering vragen, en waar aantoonbaar en langjarig 

een exploitatie tegenover staat waaruit rente en aflossing kan worden betaald, het aantrekken 

van laagrentende leningen. De initiatiefnemer betaalt rente (met een kleine risico-opslag) en 

aflossing. In de gemeentebegroting wordt geen beslag gelegd op de aanwezige middelen, wel 

wordt het risico op de lening meegenomen in de berekening van het benodigd 

weerstandsvermogen, 

 Het ontwikkelen van een “revolving fund” voor maatschappelijke initiatieven met een kortere 

looptijd (stel maximaal 5 jaar) waarvan aantoonbaar een zeker rendement mag worden 

verwacht. De aanvrager van een lening uit het fonds betaalt op kortere termijn terug (de risico-

opslag is hoger). Het fonds wordt met de terugbetalingen gevoed en met de renteopslagen 

uitgebreid.  

 Indien van toepassing: het in meerjarige prestatiecontracten vastleggen van de door de 

initiatiefnemer aan de maatschappij te leveren prestaties, onder gelijktijdige toezegging van de 

jaarlijks te leveren bijdrage door de gemeente als die prestaties daadwerkelijk geleverd 

worden. Daarmee wordt zelfstandig aantrekken van financiering door de initiatiefnemer 

mogelijk. 

Uiteraard zijn er tal van andere varianten mogelijk. De gemeente onderzoekt welke best practices 

kunnen worden gevonden en welke in de Dinkellandse situatie toepasbaar zijn. Waarna de 

gemeenteraad haar eigen instrumentarium kan vastleggen. 
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Wat gaan wij toetsen? 

Of er in 2016 inderdaad een voorstel in de gemeenteraad wordt gebracht waarin een toolbox aan 

alternatieve financieringsconstructies ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

 

Wat mag het kosten?  

De ontwikkeling van het instrumentarium vraagt naar verwachting slechts aanwezige ambtelijke 

kwaliteit. De opbrengsten in de zin van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen en het ontstaan van 

maatschappelijke voorzieningen voor en door inwoners zijn groot. Het aantal rechtstreekse 

investeringen door de gemeente kan afnemen. 

 

  



 

Raadsperspectief 2016 gemeente Dinkelland definitief – pagina 77 
 

BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Partij van de Arbeid Dinkelland 

 

Nummer ambitie: PvdA -  3 

 
Onderwerp:  

Gedeeltelijk bevaarbaar Almelo-Nordhorn kanaal 

 

Programma 2 Economische Kracht en Werk 

 

Thema 2.2 Vrijetijdseconomie 

 

Het kanaal Almelo-Nordhorn moet recreatief beter benut worden. De PvdA erkent en respecteert de 

natuurwaarden, en vindt dat het deel tussen Denekamp en Nordhorn bevaarbaar gemaakt kan 

worden. Zo zou er in Denekamp nabij de Lattropperstraat een bescheiden recreatieplas/haven kunnen 

ontstaan (het Knikmeer) en wordt “die Grenze” op een andere manier beleefd. In termen van 

werkgelegenheid een interessante optie. “Vom Vechtesee zum Kniksee” of  “van Knikmeer naar 

Vechtmeer”.  

 

Beantwooring van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Wij willen dat het kanaal Almelo-Nordhorn recreatief beter benut wordt. In samenwerking met de 

gemeente Nordhorn wordt het kanaal bevaarbaar gemaakt tot aan de Lattropperstraat in Denekamp. 

Nabij de Lattropperstraat wordt net buiten de kern een bescheiden recreatieplas aangelegd, waar in 

de zomer gezwommen en in het water gespeeld kan worden door inwoners van Dinkelland, en waar 

fluisterbootjes kunnen worden aangelegd.  

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Allereerst zal in samenwerking met Stadt Nordhorn een projectvoorstel moeten worden geschreven – 

wellicht als onderdeel van een breder samenwerkingsproject tussen Dinkelland en Nordhorn – ten 

behoeve van een subsidieaanvraag naar “Brussel” en “Zwolle. “Daartoe zal tenminste in kaart moeten 

worden gebracht welke kosten met dit project gemoeid zijn. Daarnaast moet worden bekeken hoe de 

eigendomsverhoudingen liggen, waar de plas het best kan komen, en welke bereidheid aanwezig is 

bij potentiële investeerders (bijvoorbeeld “Bolle Jan” / “Papillon”/ en andere recreatieondernemers ). 

Relevant is ook een inschatting van het effect op toerisme en daarmee op de locale economie. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Het projectvoorstel zal door de subsidieverleners worden getoetst. 

Na realisering toetsen we het aantal vaarbewegingen op het kanaal, en welke bezoekers trekt het 

kanaal (toeristen, inwoners van Dinkelland of Nordhorn). Welke impuls op de locale economie gaat 

hier vanuit en stemt dit overeen met de inschatting in het projectvoorstel. 

 

Wat mag het kosten? 

Vooralsnog zijn er behalve de planontwikkeling geen kosten aan dit project verbonden. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: Partij van de Arbeid Dinkelland 

 

Nummer ambitie: PvdA - 4 

 
Onderwerp:  

De gemeente geeft het goede voorbeeld met eigen gebouwen 

 

Programma 1 Krachtige kernen 

 

Thema 1.1 Wonen en Vastgoed 

 

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Dinkelland gaat uit van het uitgangspunt dat activiteiten 

op het terrein van duurzaamheid gemak, genot en/of gewin voor haar inwoners moet opleveren. 

Vanuit dit uitgangspunt beredeneerd wordt actie van de inwoners verwacht, waarbij de gemeente 

faciliterend optreedt. 

De gemeente heeft als het gaat om duurzaamheid echter ook een voorbeeldfunctie die tot nu nog niet 

is opgepakt. 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

De gemeente Dinkelland geeft het goede voorbeeld als het gaat om duurzaam energiegebruik door de 

eigen organisatie en in de gemeentelijke gebouwen: 

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Om de voorbeeldfunctie waar te maken wordt een drietal acties ondernomen: 

1. De gemeente stelt voor haar eigen organisatie een plan op, waarmee gestreefd naar een zo laag 

mogelijk en bovendien duurzaam energieverbruik. Over de plannen en de uitvoering wordt 

transparant gecommuniceerd naar de inwoners van Dinkelland. 

2. De gemeentelijke gebouwen worden waar mogelijk voorzien van zonnepanelen, te beginnen met 

het gemeentehuis. In een periode van 3 jaar worden alle gemeentelijke gebouwen van 

zonnepanelen voorzien. 

3. Nieuwe gemeentelijke accommodaties worden energieneutraal gerealiseerd. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

De volgende toetsten moeten worden uitgevoerd: 

1. Is het bedoelde duurzaamheidplan voor de eigen organisatie opgesteld? In welke mate wordt het 

energieverbruik daardoor verminderd en welk effect heeft dat op de CO2-reductie taakstelling? 

2. Is het gemeentehuis in 2016 voorzien van zonnepanelen? Hoeveel energie wordt daardoor 

opgewekt en welk effect heeft dat op de CO2-reductie taakstelling? Wordt de doelstelling om in 

drie jaar alle gemeentelijke gebouwen van zonne-energie te voorzien gehaald? 

3. Worden nieuwe gemeentelijke accommodaties energieneutraal gerealiseerd? 

 

Wat mag het kosten?  

Op langere termijn zullen de drie maatregelen geld opleveren. Op korte termijn: 

1. Het opstellen van een duurzaamheidplan kost geen andere investering dan ambtelijke inzet. Het 

uitvoeren van het plan dient budgetneutraal plaats te vinden. 

2. De omvang van de investering in zonnepanelen zal aanzienlijk zijn (enkele tonnen?). De 

terugverdientijd is bij de huidige lage rentestand echter kort (5-6 jaar). Vanaf dat moment levert de 
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investering alleen nog geld op. Bezien moet worden of voor de investering een beroep kan 

worden gedaan op het Energiefonds van de provincie. Daarmee drukken alleen rente en 

afschrijving op de begroting. 

3. De investering in energieneutraliteit wordt – afhankelijk van het type gebouw – in zeer korte tijd 

terugverdiend.  
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 
Ingediend door raadsfractie: Partij van de Arbeid Dinkelland 
 
Nummer ambitie: PvdA - 5 

 
Onderwerp:  
Nadere invulling synergie op ’t Goor te Denekamp 
   
Programma 1 Krachtige kernen  

 

Thema 1.3 Maatschappelijke Voorzieningen  

 
In de raadsvergadering van 9 september 2014 is door de gemeenteraad unaniem een motie 

aangenomen waarin het college wordt opgedragen om in samenspraak met de verenigingen en 

andere betrokkenen concreet te onderzoeken op welke wijze een skatebaan (ijsbaan I atletiekbaan) 

op 't Goor kan worden gerealiseerd. Daarbij dient te worden gestreefd naar maximale synergie op 

deze locatie, en dient de gemeente een actief faciliterende rol te vervullen. 

Het college is uiteraard druk doende om aan de invulling van deze motie vorm te geven. 

 

Er is alle reden om aan te nemen dat er grote synergetische effecten kunnen worden bereikt op deze 

unieke locatie, bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met Aveleijn, Gerardus Majella, Pardoes en 

Nijntje Pluis, de Zevenster, de scouting, en bewoners van de kinderrijke wijken rond ’t Goor. De PvdA-

fractie geeft graag een nadere duiding van de mogelijke synergiewinst die valt te behalen. 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Maximale synergiewinst bij de ontwikkelingen op ’t Goor zou ertoe moeten leiden dat: 

- er een skate-/ ijsbaan- / atletiekbaan wordt gerealiseerd, die door verschillende verenigingen 

het jaar rond kan worden gebruikt, 

- een multifunctionele belevingstuin wordt gerealiseerd, waar ouderen kunnen verpozen (en 

levendigheid dichtbij kunnen vinden), waar kinderen (uit de buurt) spelen en hutten bouwen, 

en waar educatieve activiteiten door de school en de kinderopvang worden uitgevoerd, 

- de aanwezige boerderij na opknappen wordt bestemd voor gebruik door de scouting, cliënten 

van Aveleijn en bewoners van Gerardus Majella, en waar kleinvee (geiten, konijnen, kippen, 

e.d.) gehouden wordt.  

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Om een snelle doorstart te maken zal intensief moeten worden overlegd met alle partijen en een 

concept-plan moeten worden gemaakt. Met betrekking tot de skate- / ijsbaan, atletiekbaan is dit 

proces vermoedelijk al in gang gezet. Het is hierbij van groot belang dat met name de omwonenden 

alle mogelijkheid krijgen om hun inbreng te leveren.  

Met het concept-plan in de hand kan vervolgens gezocht worden naar de mogelijkheden om ook de 

belevingstuin en de boerderijfunctie (via vrijwilligerswerk en bijdragen van derden) te realiseren. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

We toetsen of alle geinteresseerde partijen en de omwonenden hun inbreng hebben kunnen leveren 

in de planvorming op ’t Goor. 

We toetsen voorts of de gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 
Ingediend door raadsfractie: Partij van de Arbeid Dinkelland 
 
Nummer ambitie: PvdA - 6 

 
Onderwerp:  
Versneld overschakelen naar led-straatverlichting 
 
Programma 1 Krachtige kernen 
 
Thema 1.2. Mobiliteit en Bestendigheid 

 
De straatverlichting in de gemeente Dinkelland is op veel plaatsen verouderd of aan vervanging toe. 

Door het gebruik van verouderde armaturen is het energieverbruik hoger dan gewenst.  

Inmiddels worden defecte armaturen in voorkomende gevallen vervangen door voor led-verlichting 

geschikte armaturen. Het tempo waarin de vervanging plaatsvindt ligt daardoor laag. 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

De straatverlichting in de gemeente Dinkelland bestaat binnen enkele jaren uit led-verlichting. 

Overbodige straatverlichting wordt verwijderd zonder de veiligheid in het geding te brengen. 

Straatverlichting wordt toegevoegd waar de veiligheid daar om vraagt.  

Daarmee geeft de gemeente het goede voorbeeld als het gaat om duurzaam energiegebruik, en gaan 

de gemeentelijke energielasten omlaag. 

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Allereerst moet in kaart worden gebracht welke omvang de besparingen op de energielasten hebben 

als overgegaan wordt op volledige overschakeling naar led-verlichting in de gemeente. Tevens 

moeten de kosten van onderhoud en vervanging in de huidige situatie in beeld worden gebracht.  

Daarnaast moet worden gecalculeerd (eventueel op basis van offertes) welke kosten met een 

gefaseerde vervanging (stel in 4 jaar) gemoeid zijn. 

Op basis van deze gegevens kan worden kan bepaald worden welke terugverdientijd moet worden 

aangehouden. Op termijn zal de led-verlichting door lagere energielasten en langere levensduur 

goedkoper moeten uitpakken. 

 

Voorts moet worden onderzocht worden welke kosten voor de gemeente zouden optreden als de 

straatverlichting wordt geleased. De begroting van de gemeente kan daar mogelijk mee worden 

ontlast. Er zijn inmiddels meer aanbieders op de markt die dit product aan gemeenten aanbieden.  

 

Vervolgens wordt een onderbouwd voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

We toetsen op de aanwezigheid van led-straatverlichting in de gemeente Dinkelland; in staffels van 

25% groeiend naar 100% in 2019. 

Voorts toetsen we of het teruglopen van de energiekosten voor straatverlichting afnemen in lijn met de 

gemaakte aannames. 

 

Wat mag het kosten? 

Per saldo moet de vervanging leiden tot budgettair voordeel op lange termijn. Op de korte termijn mag 

dit voorstel slechts ambtelijke capacitiet kosten. Het effect op middellange termijn is afhankelijk van de 

te maken keuze. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 
Ingediend door raadsfractie: Partij van de Arbeid Dinkelland 
 
Nummer ambitie: PvdA - 7 

 
Onderwerp:  
Woningen voor ouderen in Ootmarsum 
 
Programma 1 Krachtige Kernen 
 
Thema 1.1 Wonen en Vastgoed 

 
In de nieuwbouwplannen van de afgelopen jaren is vrijwel uitsluitend uitgegaan van de bouw van 

duurdere koopwoningen. Afgaand op de lokale behoefte zal te beginnen in Ootmarsum een deel 

goedkopere bouw moeten worden gerealiseerd van voor ouderen geschikte (en met name 

grondgebonden) woningen. Dat kan in de huur- of koopsector, maar ook met nadruk in collectief 

opdrachtgeverschap. 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Uitbreiding van de voor  “de oudere van nu” geschikte woningvoorraad in Ootmarsum. 

Voor de stad Ootmarsum wordt - eventueel met woningcorporatie Mijande - een nieuwbouwplan 

ontwikkeld voor de realisatie van met name grondgebonden woningen die geschikt zijn voor de 

huisvesting van ouderen.  

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

 Een geschikte lokatie zoeken in Ootmarsum (bijvoorbeeld op het Commanderie terrein),  

 In overleg gaan met woningcorporaties die bereid zijn te investeren (bijvoorbeeld Mijande) 

 Afstemming met de regio (voldoen aan de ladder van duurzame verstedelijking), 

 Overleg met omwonenden in de voorfase (inspraak) 

 Plan ontwikkelen 

Wat gaan wij toetsen? 

Of er in 2016 inderdaad een plan door de gemeenteraad is vastgesteld dat op draagvlak van 

omwonenden kan rekenen.  

En vervolgens wordt getoetst of inderdaad de gewenste uitbreiding van de woningvoorraad heeft 

plaatsgevonden.  

 

Wat mag het kosten?  

Vooralsnog uitsluitend ambtelijke capaciteit. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 
 

Ingediend door raadsfractie: VVD Dinkelland 

 

Nummer ambitie: VVD - 1 

 

Onderwerp :  

Ondernemersloket 

 

Programma 2 Economische Kracht en Werk 

 

Thema  2.2 Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Een zelfstandig opererende medewerker die zich ten volle kan inzetten voor de ondernemers in de 

regio. 

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Een ambtenaar beschikbaar maken met focus op de ondernemers. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Klantvriendelijkheid, bereikbaarheid voor ondernemers, meedenken en behouden van bedrijven ( en 

dus werkgelegenheid) voor de regio. 

 

Wat mag het kosten? 

Zou kosten neutraal uit de ambtelijke organisatie moeten komen van Noaberkracht.  Medewerker 

moet zich zelf terugverdienen door behoud van bedrijven voor de gemeente en daardoor dus 

werkgelegenheid. 
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 

 

Ingediend door raadsfractie: D66 Dinkelland 

 

Nummer ambitie: D66 - 1 

 

Onderwerp : 

Luisteren naar inwoners 

 

Programma 4 Burger en Bestuur 

 

Thema  4.2 Samenwerking 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Luisteren naar Inwoners om de inwoners het vertrouwen te geven in de politiek die ze hebben 

gekozen. 

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Luisteren naar inwoners 

De laatste maanden hebben uitspraken van de RvS wel aangetoond dat het zittende en vorige 

College nooit geluisterd heeft naar de inwoners. Daarnaast ontvangen wij signalen van inwoners dat  

ze het voltallige college incl. de burgemeester vele zaken kwalijk nemen. Indien men in vroegere 

stadia had geluisterd waren veel problemen van te voren weggewerkt kunnen worden. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Luisteren naar inwoners, er komen nog genoeg bestemmingsplannen langs om dit uit te testen en uit 

te werken. 

 

Wat mag het kosten? 

Naar onze mening hoeven onze punten niet veel te kosten, naar alle waarschijnlijkheid alleen de inzet 

van ons ambtelijk apparaat Noaberkracht.     
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 

 

Ingediend door raadsfractie: D66 Dinkelland 

 

Nummer ambitie: D66 - 2 

 

Onderwerp: 

Referendum verordening 

 

Programma 4 Burger en Bestuur 

 

Thema  4.2 Samenwerking 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Referendum verordening om  inwoners te betrekken bij belangrijke en grote projecten zodat draagvlak 

gecreëerd wordt. 

 

Wat willen wij daarvoor doen?  

Referendum, inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen binnen de huidige gemeente of bij zaken 

die elke inwoner aangaat. Initiëren verordening om referendum te kunnen houden. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Referendum uitwerken en gebruiken. 

 

Wat mag het kosten:  

Naar onze mening hoeven onze punten niet veel te kosten, naar alle waarschijnlijkheid alleen de inzet 

van ons ambtelijk apparaat Noaberkracht.     
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 

 

Ingediend door raadsfractie: D66 Dinkelland 

 

Nummer ambitie: D66 - 3  

 

Onderwerp :   

Samenwerking Raad 

 

Programma 4 Burger en Bestuur 

 

Thema  4.2 Samenwerking 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Samenwerking Raad om dualisme te borgen en te zorgen dat fracties die wethouders leveren zich 

blijven inzetten voor het wel en wee van hun inwoners waardoor ze zijn gekozen 

 

Wat willen wij daarvoor doen?  

Samenwerking Raad 

Het terugwinnen van het vertrouwen van onze inwoners in de politiek. Door de onophoudelijke 

problemen van het College wordt niet alleen het zittende college met hun fracties benadeeld maar ook 

de fracties die als oppositie er zitten. Daar hebben wij als Wij vinden, zover dit mogelijk is dat deze 

fracties eens kritisch zijn op hun eigen wethouders. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Samenwerking Raad daar zal iedere fractie aan mee moeten werken. 

 

Wat mag het kosten? 

Naar onze mening hoeven onze punten niet veel te kosten, naar alle waarschijnlijkheid alleen de inzet 

van ons ambtelijk apparaat Noaberkracht.     
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BELEIDSAMBITIE  RAADSFRACTIES RAADSPERSPECTIEF  2016 

 

Ingediend door raadsfractie: D66 Dinkelland 

 

Nummer ambitie: D66 - 4 

 

Onderwerp :  

Sociale woningbouw 

 

Programma 1 Krachtige Kernen 

 

Thema  1.1 Wonen en vastgoed 

 

Beantwoording van de vier W-vragen: 

 

Wat willen wij bereiken?  

Sociale woningbouw leefbaarheid in kleine keren behouden en borgen.   

 

Wat willen wij daarvoor doen? 

Sociale woningbouw: afspraken maken met bestaande woningcorporaties, indien deze niet van plan 

zijn hier aandacht aan te besteden verder over de grens kijken naar coöperaties die hier wel 

geïnteresseerd in zijn. 

 

Wat gaan wij toetsen? 

Sociale Woningbouw: prestatie afspraken vastleggen. 

 

Wat mag het kosten? 

Naar onze mening hoeven onze punten niet veel te kosten, naar alle waarschijnlijkheid alleen de inzet 

van ons ambtelijk apparaat Noaberkracht.     


