
 

 

 

  

      

      

Begroting 2016 



 

1 

 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 2 
2. Vaststelling Programmabegroting ....................................................................................................... 3 
3. Van raadsperspectief naar begroting 2016 (-2019) ............................................................................ 4 

3.1 Opbouw van het hoofdstuk ............................................................................................................ 4 
3.2 Saldo raadsperspectief .................................................................................................................. 4 
3.3 Mutaties ......................................................................................................................................... 4 
3.4 Specifieke Mutaties ..................................................................................................................... 10 
3.5 Gevraagde middelen en beleidsambities raadsfracties raadsperspectief 2016.......................... 16 
3.6 Ombuigingen ............................................................................................................................... 18 
3.7 Herzien meerjarig saldo............................................................................................................... 19 
3.8 Financiële positie / stand van zaken reserves ............................................................................ 20 

4. Programma structuur ......................................................................................................................... 25 
5. Programma Krachtige Kernen ........................................................................................................... 27 

5.1  Thema Wonen en Vastgoed ............................................................................................. 27 
5.2  Thema Mobiliteit en Bestendigheid .................................................................................. 30 
5.3  Thema Maatschappelijke Voorzieningen ......................................................................... 35 
5.4  Begroting en meerjarenraming ......................................................................................... 38 

6. Programma Economische Kracht en Werk ....................................................................................... 39 
6.1  Thema Vrijetijdseconomie ................................................................................................ 40 
6.2  Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt ............................................................................... 42 
6.3  Thema Plattelandseconomie ............................................................................................ 45 
6.4  Begroting en meerjarenraming ......................................................................................... 49 

7. Programma Omzien naar Elkaar ....................................................................................................... 50 
7.1  Thema Zelf ........................................................................................................................ 50 
7.2  Thema Samen .................................................................................................................. 51 
7.3  Thema Overdragen .......................................................................................................... 53 
7.4  Begroting en meerjarenraming ......................................................................................... 55 

8. Programma Burger en Bestuur Dinkelland........................................................................................ 56 
8.1  Thema Dienstverlening ..................................................................................................... 56 
8.2  Thema Samenwerking ...................................................................................................... 59 
8.3  Begroting en meerjarenraming ......................................................................................... 62 

9. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................... 63 
10. Overzicht baten en lasten begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 ............................... 66 
11. Paragrafen ....................................................................................................................................... 68 

11.1  Lokale heffingen ................................................................................................................ 69 
11.2  Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 78 
11.3  Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 84 
11.4  Financiering ....................................................................................................................... 88 
11.5  Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 91 
11.6  Verbonden partijen .......................................................................................................... 101 
11.7  Grondbeleid ..................................................................................................................... 109 
11.8  Demografische ontwikkelingen ........................................................................................ 113 
11.9  Taakstellingen/Bezuinigingen/Decentralisaties ............................................................... 116 

12. Financiële positie ........................................................................................................................... 119 
 
  



 

2 

 

1. Inleiding  
 

Voor u ligt de programmabegroting 2016, de tweede programmabegroting die ons college sinds het 
begin van deze raadsperiode aan uw raad voorlegt. Deze programmabegroting kijkt vooruit naar de 
komende jaren en geeft uitvoering aan de uitgangspunten die uw raad met de vaststelling van het 
coalitieprogramma 2014-2018 ‘Nieuw perspectief’ heeft vastgesteld. 
Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag spreken we verwachtingen uit voor de praktijk 
van morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? Om deze 
keuzes op een verantwoorde manier te kunnen doen is het van belang een goed inzicht te hebben in 
de gemeentelijke huishouding.  
 
De (financiële) kaders voor deze programmabegroting heeft uw raad eerder vastgesteld in de 
vergadering van 30 juni. Deze ambities, die in het raadsperspectief 2016 zijn neergezet, hebben in de 
programmabegroting 2016 hun concrete vertaling gekregen binnen de diverse programma’s. 
In deze programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 
2014 en de ervaringen opgedaan in de eerste helft van het lopende boekjaar 2015. Daarnaast is er 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de bekende ontwikkelingen op het gebied van de drie 
decentralisaties, de invoering van de diverse objectieve verdeelmodellen binnen het Gemeentefonds 
en de landelijke ontwikkelingen zoals wijzigingen in regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV). 
 
Uw raad autoriseert ons college op basis van de programmabegroting 2016 tot het uitvoeren van de 
programma's, zoals die zijn opgenomen in deze programmabegroting. 
 
Ook digitaal 
Deze programmabegroting 2016 hebben wij voor de tweede keer gebruiksvriendelijk digitaal ontsloten 
voor zowel PC als tablet via een begrotingsapp. Deze begrotingsapp is gelijk aan de papieren versie 
en biedt op onderdelen verdieping. Zo zijn er snelkoppelingen/links naar relevante beleidsdocumenten 
opgenomen. U vindt de digitale versie via http://dinkelland.begroting.pepperflow.nl. 
 

  

http://dinkelland.begroting.pepperflow.nl/
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2. Vaststelling Programmabegroting 
 
De raad van de gemeente Dinkelland moet de programmabegroting 2016 als geheel vaststellen. 
Daarmee autoriseert de raad het college van burgemeester en wethouders tot het doen van de in de 
programmabegroting opgenomen uitgaven en investeringen, respectievelijk tot het realiseren van 
opgenomen opbrengsten. 
 
Daarnaast geeft de raad door vaststelling opdracht aan het college van burgemeester en wethouders 
om de opgenomen programmavelden, het daaraan ten grondslag liggende beleid en de paragrafen uit 
te voeren. Door tussentijdse rapportages met het 1e en 2e programmajournaal en de jaarstukken vindt 
de verantwoording plaats. 
 
De raad van de gemeente Dinkelland; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
Besluit: 
De programmabegroting 2016 vast te stellen wat inhoudt dat u instemt met: 

1. de mutaties en de analyse zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.3 en deze mee te 
nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting; 

2. de specifieke mutaties en de analyse zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.4 en deze 
mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting; 

3. de gevraagde middelen en beleidsambities raadsfracties zoals beschreven en toegelicht in 
paragraaf 3.5; 

4. de ombuigingen zoals beschreven en toegelicht in paragraaf 3.6; 
5. het (ontstaan van het) herziene meerjarige saldo zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.7; 
6. de toevoeging van het begrotingsoverschot van de jaarschijf 2016 aan de reserve incidenteel 

beschikbare algemene middelen van € 329.000; 
7. de mutaties en de analyse van de reserves zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.8; 
8. de inhoudelijke beschrijving van de programma's zoals beschreven in hoofdstuk 4 t/m 8; 
9. de inhoudelijke beschrijving van het hoofdstuk 9 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien; 
10. de meerjarenramingen 2017–2019 in hoofdstuk 10; 
11. de inhoud van de paragrafen zoals opgenomen in hoofdstuk 11; 
12. de tarieven: 

a. onroerende zaakbelasting dusdanig te verhogen dat een gewenste meeropbrengst 
van 2 procent ontstaat; 

b. afvalstoffenheffing: Voor 2016 bedraagt het vastrecht € 113. Daarnaast een variabel 
tarief van € 9,20 voor een 240 liter container en € 5,60 voor een 140 liter container. 
Het GFT en KVM in combinatie met drankkartons en blik wordt gratis één keer per 
twee weken aan huis opgehaald; 

c. rioolheffingen conform GRP 2013-2018 te verhogen met 4 procent, zijnde 2 procent 
verhoging en 2 procent indexatie (excl. 2 procent inflatiecorrectie); 

d. toeristenbelasting niet te verhogen; 
e. forensenbelasting te indexeren met 2 procent; 
f. leges Wabo niet te verhogen met de trendmatige indexatie van 2 procent; 
g. overige leges te indexeren met 2%. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 10 november 2015. 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
Mr. O.J.R.J. Huitema    Mr. R.S. Cazemier  
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3. Van raadsperspectief naar begroting 2016 (-2019) 

3.1 Opbouw van het hoofdstuk 

Om een gestructureerd beeld te geven van de opbouw en het verloop van het meerjarige saldo volgen 
we onderstaande opzet: 

 In paragraaf 3.3 schetsen we het beeld van het ontstaan van het begrotingssaldo. Ook 
behandelen we de mutaties, betrekking hebbend op de uitvoering het bestaande beleid of al 
eerdere besluitvorming in deze paragraaf. 

 In paragraaf 3.4 staan we stil bij een aantal specifieke mutaties. Deze specifieke mutaties 
hebben niet in alle gevallen financiële consequenties, maar herbergen wel een aantal 
mogelijke risico’s of zijn in politiek-bestuurlijke zin zo relevant dat nadere toelichting nodig is. 

 In paragraaf 3.5 treft u de gevraagde middelen en de beleidsambities van de raadsfracties uit 
het raadsperspectief 2016 

 In paragraaf 3.6 treft u onze ombuigingsvoorstellen aan. 
 In paragraaf 3.7 maken we de balans op van de herziene meerjarige saldo na verwerking van 

alle behandelde mutaties van de paragraven die daarvoor zijn beschreven. 
 Tot slot geven we in paragraaf 3.8 een overzicht van de financiële positie en de stand van 

zaken van de (belangrijkste) reserves. 
 

3.2 Saldo raadsperspectief  

Zoals u van ons gewend bent zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting 
bij het laatst vastgestelde document. Voor de programmabegroting 2016 betekent dit dat we 
aansluiting zoeken bij het saldo op bladzijde 58 van het raadsperspectief 2016. 
 
Het verloop van het meerjarig saldo uit het raadsperspectief 2016 ziet er als volgt uit. Begonnen werd 
met het eindsaldo van het eerste programmajournaal van 2015: 
Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000)   jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Eindsaldo programmajournaal 1 2015   -588  -104  305  66  
 
Het eerste programmajournaal 2015 heeft voor het meerjarig saldo een reikwijdte tot en met de 
jaarschijf 2018. We trachten immers bij ieder P&C document vier jaren in beeld te brengen. Bij het 
raadsperspectief 2016 is de jaarschijf 2019 voor het eerst in beeld gebracht, waarbij richtinggevend 
uitgangspunt gold jaarschijf 2019 is jaarschijf 2018 (€ 305.000). Bij de daadwerkelijke invulling van de 
jaarschijf 2019 moest een incidentele boeking over de egalisatiereserve algemene uitkering voor de 
jaarschijf 2019 nog wel plaatsvinden. Tot en met de jaarschijf 2018 was deze verwerkt. Dit 
veroorzaakt een lager startsaldo en wel van € 66.000 in 2019. De tegenhanger van deze boeking is 
wel al meegenomen in het vrijgespeelde structurele bedrag jaarschijf 2019 van € 768.000 vanuit de 
toetsing nota reserves (zie paragraaf 3.3.2). 

3.3 Mutaties 

In deze paragraaf wordt het beeld geschetst van het ontstaan van het begrotingssaldo.  
 
3.3.1 Mutaties 

Nr. Mutaties bestaand beleid (× € 1.000)   jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

1 VRT   -13  -26  -39  -52  

2 Stadsbank   -7  -7  -7  -7  
3 Verhuur gemeentehuis Weerselo   -79  -81  -83  -85  
4 Leges WABO   -85  -93  -107  -121  
5 Onkruidbeheersing   -45  -45  -45  -45  
6 Kosten uitvoering  WWB   -167  -173  -178  -166  
7 Thuisbezorging reisdocumenten en rijbewijzen   -20  0  0  0  
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8 kosten bestuur   60  61  62  63  
9 Inzetten stelpost crisismaatregelen   30  70  0  0  

10 Autonome ontwikkeling personeelskosten   12  12  12  -108  
11 toekomstige rentelasten   150  125  75  50  
12 kapitaallasten   -40  -68  -81  -134  
13 Hogere opbrengst OZB   142  146  149  151  
14 Hogere lasten Regio twente   -40  -40  -40  -40  
15 kleine verschillen   -21  -26  -17  -23  

  Totaal mutaties bestaand beleid (3.3.1)   -123  -145  -299  -517  

 
Ad. 1 Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio (VRT) 
Op 29 juni 2015 heeft het algemeen bestuur van de VRT de begroting 2016 vastgesteld op basis van 
de nieuwe financieringssytematiek. Dit houdt in dat de huidige systematiek, op basis van de in 2012 
ingebrachte gemeentelijke begrotingen, wordt losgelaten en er wordt overgegaan op financiering op 
basis van het CEBEON model. In de meicirculaire 2015 is gepubliceerd dat de tweede fase van het 
groot onderhoud van het Gemeentefonds heeft plaatsgevonden waardoor ook het cluster Brandweer 
en Rampenbestrijding een verandering heeft ondergaan met als direct gevolg een verandering van het 
CEBEON-model. Al met al ontwikkelingen en twee herijkingen die voor de gemeente Dinkelland een 
structureel hogere gemeentelijke bijdrage betekenen van maximaal € 52.000. Door de omvang van de 
voordelige en nadelige herverdeeleffecten die ontstaan bij de deelnemende gemeenten in de VRT, is 
een ingroeiregeling van drie jaar opgenomen. De eerste drie jaren leveren de ‘voordeel gemeenten’ 
naar rato voor 75 procent, 50 procent en 25 procent bij aan de ‘nadeelgemeenten’ vanuit het 
solidariteitsprincipe. Na drie jaar (2019) komt het volledige herverdeeleffect (€ 52.000) ten laste van 
de gemeente Dinkelland, die verwerkt wordt in een hogere gemeentelijke bijdrage.  
 
Ad. 2 Gemeentelijke bijdrage Stadsbank Oost Nederland 
De tarieven zullen in 2016 met 1,38 procent en voor de periode 2017-2019 jaarlijks met 1,6 procent 
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. 
 
De Stadsbank Oost Nederland is bezig met de invoering van een nieuw dienstverleningsmodel, 
waarbij een nieuwe verdeling wordt vastgesteld met betrekking tot de toerekening van de 
bestaanskosten. Voor de gemeente Dinkelland betekent dit een voordeel van € 4.000 ten opzichte van 
de primitieve begroting 2016.  
Beide mutaties zorgen voor een structureel hogere gemeentelijke bijdrage van € 7.000. 
 
Ad. 3 Verhuur voormalig gemeentehuis Weerselo 
De verhuur van het voormalige gemeentehuis in Weerselo aan Mijande Wonen is per 1 augustus 
2015 beëindigd. Dit betekent verlies van huurinkomsten en een verlaging van de daaraan 
gerelateerde lasten. Een nadelig effect van € 79.000 in 2016 oplopend naar € 85.000 in 2019.  
 
Ad. 4 Leges Wabo 
De trend van de laatste jaren laat zien dat de legesopbrengsten dalen. Dit is een gevolg van twee 
ontwikkelingen. Enerzijds is door het doordringen van de recessie de aard en de omvang van de 
aanvragen omgevingsvergunning veranderd, waardoor er minder legesopbrengsten zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan meer kleinere (verbouwings-)aanvragen en minder grote nieuwbouw projecten. 
Daarnaast heeft de invoering van de Wabo tot gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije 
mogelijkheden zijn en dat er ook meer afgedaan kan worden met meldingen, waar geen leges 
tegenover staan. Doordat de uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke 
organisatie vragen, bijvoorbeeld bij afhandeling meldingen en informatieverzoeken, heeft dit geen 
evenredig gevolg op de kosten. Daarom zijn de werkvoorraad en de nodige capaciteit al op elkaar 
afgestemd en de formatie is al hierop aangepast. Deze gewijzigde situatie hebben we inmiddels ook in 
de begroting verwerkt. 
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Lagere opbrengsten leges  
Een reële raming van de legesopbrengsten Wabo lijkt zich volgens ervaringscijfers te stabiliseren rond 
de € 600.000. Wij stellen voor de legesopbrengsten voor Dinkelland structureel af te ramen tot dat 
bedrag. Dit betekent voor het jaar 2016 een structureel lagere legesopbrengst van € 115.000. 
 
Lagere kosten welstandsadviezen  
Door deregulering en daling van de aanvragen, wordt er minder gebruik gemaakt van de 
stadsbouwmeester van ’t Oversticht. De jaarlijkse advieskosten kunnen hierdoor met € 30.000 worden 
verlaagd. 
In 2016 gaat het dus per saldo om een nadelige invloed van € 85.000. 
 
Van 2 % indexatie naar kostendekkende leges  
Tot en met de begroting 2015-2018 hanteerden we een trendmatige indexatie van jaarlijks 2 procent 
(structurele verhoging). In de financiële uitgangspunten van het raadsperspectief 2016 is nu voor het 
eerst vastgesteld dat we uitgaan van kostendekkende leges. De trendmatige verhoging van de leges 
van 2 procent zal dus in de bestaande begroting met ingang van 2016 niet meer worden toegepast. 
Dat verklaart de oplopende trend, van het nadelige saldo, in het overzicht van de mutaties.  
Wel gaan we uit van een stijging van de leges op grond van de kostendekkendheid. Hierbij hanteren 
we dezelfde indexering als bij de personeelslasten. 
 
Ad. 5 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 hoe de onkruidbeheersing in 
onze gemeente vanaf 2016 zal plaatsvinden. Landelijk zijn er op grote schaal onderzoeken bezig naar 
alternatieve methoden. Deze ontwikkelingen volgen we nauwgezet. 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. 
 
Ad. 6 Kosten uitvoering WWB 
Er is sprake van een gemiddeld aantal cliënten dat hoger ligt dan het aantal waarvan we van uitgingen 
(180 om 160). Dit betekent navenant hogere uitvoeringskosten. Bovendien is een bedrag van 
ongeveer € 95.000 niet juist verwerkt in de (meerjaren)begroting. 
 
Ad. 7 Thuisbezorging reisdocumenten en rijbewijzen 

 Vanaf 1 januari 2016 laat de gemeente Dinkelland de reisdocumenten en rijbewijzen 
thuisbezorgen. De inwoner hoeft dan alleen nog maar voor de aanvraag van een reisdocument 
en/of een rijbewijs naar het gemeentehuis te gaan en daarna krijgt hij het document thuisbezorgd. 
Het is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk om de documenten op te halen bij het 
gemeentehuis. 

 Voor het thuisbezorgen of afhalen van documenten bij het gemeentehuis zijn dan dezelfde 
tarieven van toepassing. Om een groot deel van de kosten te dekken gaan we in 2016 uit van 
maximale legesopbrengsten. Voor paspoorten kan het tarief nog met € 7 verhoogd worden, voor 
ID-kaarten € 2 en voor rijbewijzen nog € 7. Na verhoging van de tarieven blijft er nog € 20.000 aan 
kosten ongedekt. Deze kosten zullen in de pilotfase niet in rekening worden gebracht. 

 
Ad. 8 Kosten bestuur 
Het effect van de harmonisatie rechtspositie bestuur en de gevolgen van de werkkostenregeling per 1 
januari 2015 leidt tot lagere lasten. De werkkostenregeling is met ingang van 1 januari 2015 van 
toepassing en leidt tot een andere fiscale afrekening van directe aan het personeel gelieerde 
vergoedingen en kosten. In de begroting 2016 hebben we de raming van de werkkostenregeling 
gebaseerd op de werkelijke cijfers van het 1e halfjaar 2015. De werkelijke effecten van genoemde 
regeling zijn eind 2015 bekend. 
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Ad. 9 Inzetten stelpost crisismaatregelen 
2016 is de laatste jaarschijf van de stelpost crisismaatregelen die in de programmabegroting 2014 
was opgenomen. Het gaat om € 100.000. Wij stellen voor: 

 € 30.000 daarvan in te zetten in de exploitatie 2016; 
 Het resterende deel van € 70.000 via de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 

over te hevelen naar 2017. 
  
Ad. 10 Autonome ontwikkeling personeelskosten 
Tijdens de opbouw van de begroting zijn de bedragen geactualiseerd. Dit veroorzaakt vooral een 
mutatie op de laatste jaarschijf. Het jaar 2019 is nu voor de eerste keer meegenomen in de 
meerjarenraming. De voordelen in de eerste jaren zijn een gevolg van lagere pensioenpremies. 
 
Ad. 11 Toekomstige rentelasten 
In onze (meerjaren)begroting kennen we een stelpost voor toekomstige rentelasten die oploopt van 
€ 225.000 in 2016 naar een structurele raming van € 250.000 in 2019. Deze stelpost is bedoeld om de 
rentelasten van nog af te sluiten leningen als gevolg van de majeure projecten te kunnen financieren. 
Gezien de rente ontwikkelingen in relatie tot de voorgenomen grote uitgaven in 2016 verwachten wij 
deze stelpost niet in zijn geheel te hoeven aanspreken. Wel houden we rekening met de extra 
financieringsopgave voor de drie decentralisaties. Er is immers afgesproken dat er voorschotten 
worden uitgekeerd aan de gecontracteerde zorgverleners om eventuele problemen in de liquiditeit van 
deze zorgverleners te voorkomen. Verrekening vindt in de loop van 2016 plaats. 
 
Dit overwegende achten wij het verantwoord de betreffende stelpost in 2016 op incidentele basis met 
een bedrag van € 150.000 te verlagen. Ook in structurele zin zien wij gezien de ontwikkelingen op de 
kapitaalmarkt ruimte voor verlaging van deze stelpost. De rente op de kapitaalmarkt is op dit moment 
namelijk lager dan waarmee we met deze stelpost in meerjarig perspectief rekening houden. Uit het 
oogpunt van een behoedzaam en verantwoord financieel beleid willen we wel wat ruimte houden om 
voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige rentestijgingen. Desondanks achten wij het verantwoord 
om de stelpost toekomstige rentelasten met ingang van het jaar 2016 gefaseerd te verlagen. 
 
Ad. 12 Kapitaallasten 
Door vooral de sterke daling van de boekwaarden van het grondbedrijf kunnen minder rentekosten 
worden doorberekend aan de complexen. Deze rentekosten komen ten laste van de algemene dienst  
 
Ad. 13 Hogere opbrengst OZB 
De hogere opbrengst van de OZB is te danken aan areaaluitbreiding, waaronder een drietal grote 
bouwprojecten binnen de gemeente en uitbreiding van overige bouwvolumes (uitbreiding van het 
aantal objecten en verbouw). Door deze grote bouwprojecten werd de areaalprognose overtroffen. 
Bij de raming van de opbrengst is in de afgelopen jaren vanwege de recessie uitgegaan van een 
beperkte areaaluitbreiding (0,5 procent van de WOZ-waarde). In het kader van een behoedzaam en 
verantwoord financieel beleid blijven wij in meerjarig perspectief voorlopig nog steeds uitgaan van een 
areaaluitbreiding van 0,5 procent. 
 
Ad. 14 hogere lasten Regio Twente 
Op 1 juli jl. is de programmabegroting 2016 van de Regio Twente door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld. In het voortraject is uw raad in de gelegenheid geweest om zienswijzen naar voren te 
brengen. Uw raad heeft daar destijds van afgezien. De vastgestelde programmabegroting 2016 van 
de Regio Twente is financieel vertaald in de programmabegroting 2016 van de gemeente. Dit leidt tot 
een bijstelling van de budgetten van € 40.000. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de mutaties zoals hiervoor aangegeven en toegelicht in paragraaf 
3.3.1 en deze te verwerken in het meerjarig perspectief 2016-2019. 
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Rekening houdend met de aangegeven mutaties in deze paragraaf laat het herziene meerjarige saldo 
het volgende beeld zien: 
Subtotaal verloop meerjarig saldo (× € 1.000)   jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Eindsaldo programmajournaal 1 2015   -588  -104  305  66  
Totaal mutaties bestaand beleid (3.3.1)   -123  -145  -299  -517  
Subtotaal   -711  -249  6  -451  

 
3.3.2 De uitvoering van al eerder genomen besluiten veroorzaakt onderstaande mutaties: 

Reeds eerder genomen besluiten (× € 1.000) inc. 2016 jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Effecten meicirculaire 0  459  424  468  179  

Vrijgespeelde middelen toetsing nota reserves en voorzieningen 4.433  378  311  210  768  

Toekomstbestendig maken Dorper Esch     -368  -368  -368  

Totaal reeds eerder genomen besluiten (3.3.2) 4.433  837  367  310  579  

*Incidenteel betekent dat lasten/baten een eenmalig karakter hebben. Structureel wil zeggen dat lasten/baten elk jaar 
terugkomen. 
 
Effecten verwerking meicirculaire 2015 
De bedragen uit de meicirculaire 2015 zijn vergeleken met de huidige ramingen op basis van de 
decembercirculaire 2014. Deze vergelijking laat een stijging van de algemene uitkering zien voor de 
jaren 2016 en verder, vooral veroorzaakt door de 2e fase van het groot onderhoud aan het 
gemeentefonds. In principe zijn gelden uit het gemeentefonds vrij besteedbare middelen. Bij de 
begroting 2015 is besloten dat alle oude en nieuwe taken binnen het Sociaal Domein gedekt moeten 
worden binnen de bestaande budgetten vermeerderd/verminderd met de middelen die we krijgen 
vanuit het rijk voor het Sociaal Domein. Dus de middelen die voor het Sociaal Domein worden 
toegevoegd dan wel onttrokken aan het gemeentefonds wordt verondersteld dat deze binnen het 
Sociaal Domein worden verwerkt. Dit uitgangspunt hanterende is het budgettair positief effect 
€ 460.000 in 2016 aflopend tot € 179.000 in 2019. 
In hoofdstuk 5 Algemene dekkingsmiddelen is een gedetailleerd overzicht van de effecten van de 
meicirculaire 2015 opgenomen.  
 
Vrijgespeelde middelen toetsing nota reserves en voorzieningen  
In het raadsperspectief 2016 heeft een toetsing plaats gevonden van alle reserves en voorzieningen 
aan de, begin 2015, vastgestelde beleidsnota reserves en voorzieningen. Dit heeft per saldo geleid tot 
een incidentele vrijval ten gunste van de algemene middelen van ruim € 4,4 miljoen en een structurele 
meevaller in meerjarig perspectief. 
 
Toekomstbestendig maken Dorper Esch 
In de raadsvergadering van 6 oktober 2015 is het voorstel aan de orde gekomen voor het toekomstig 
bestendig maken van de Dorper Esch. Op basis van dit raadsvoorstel stellen wij u voor om voor 2017 
en volgende jaren de nodige bedragen op te nemen in de begroting. Kortheidshalve verwijzen wij u 
verder naar het betreffende raadsvoorstel. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de mutaties voorvloeiend uit al eerder genomen besluiten zoals 
hiervoor aangegeven en toegelicht in paragraaf 3.3.2 en deze te verwerken in het meerjarig 
perspectief 2016-2019. 
 
Rekening houdend met de aangegeven mutaties in deze paragraaf laat het herziene meerjarige saldo 
het volgende beeld zien: 
Subtotaal verloop meerjarig saldo (× € 1.000) inc. 2016 jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Eindsaldo programmajournaal 1 2015 0  -588  -104  305  66  

Totaal mutaties bestaand beleid (3.3.1) 0  -123  -145  -299  -517  

Totaal reeds eerder genomen besluiten (3.3.2) 4.433  837  367  310  579  

Subtotaal 4.433  126  118  316  128  
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3.3.3 Richtinggevende ideeën: 
In het raadsperspectief 2016 hebben wij als college een aantal richtinggevende ideeën aangedragen 
voor de bestedingsrichting van de vrijgespeelde middelen. Deze ideeën zijn omarmd door uw raad en 
hebben wij in deze programmabegroting 2016 verder doorgevoerd. 

Vertaling richtinggevende uitspraken raadsperspectief (× 
€ 1.000) 

inc. 
2016 

jr 
2016 

jr 
2017 

jr 
2018 

jr 
2019 

2e fase Dusinksweg -2.500  0  -100  -100  -100  

Sanering Diepengoor -300  -12  -12  -12  -12  

Groeimodel weerstandsvermogen naar 1,2 -1.633  0  0  0  0  
Totaal  richtinggevende ideeën raadsperspectief 2016 
(3.3.3) 

-4.433  -12  -112  -112  -112  

 
2

e
 fase Dusinksweg 

In 2016 starten we de nodige voorbereidingen, zoals de bestemmingsplanprocedure, de 
grondverwerving en dergelijke. Afhankelijk daarvan kan er eventueel met de uitvoering worden gestart 
in 2016-2017. De kosten van het verbreden van de Dusinksweg bedragen circa € 2.500.000. Daarin 
zijn de eventuele kosten van de aanleg van een fietspad en een gewijzigde aansluiting op de 
provinciale weg inbegrepen, welke iets in westelijke richting wordt ‘verschoven’ ten opzichte van de 
huidige situatie. In tegenstelling tot de cijfers uit het raadsperspectief, achten wij het reëler de 
rentelasten een jaar later (2017) in te laten gaan. Deze investering zal zoals gebruikelijk worden 
afgewikkeld via de reserve ‘majeure projecten’. Uiteraard komen we met een separaat raadsvoorstel 
in uw richting waarin we u onze definitieve keuze zullen voorleggen. 
 
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 moet de bestemming gewijzigd 
worden. In de meest gunstigste situatie (geen vertraging t.g.v. zienswijzen) kan het bestemmingsplan 
rond 1 januari 2016 onherroepelijk zijn. Praktisch gezien zou dan rond eind februari/begin maart 2016 
de uitvoering kunnen starten. Momenteel zijn er echter zienswijzen ingediend, waarover met de 
indieners in gesprek wordt gegaan. In hoeverre deze zienswijzen de planning beïnvloeden is 
afhankelijk hoe de zienswijzen afgehandeld kunnen worden. We schatten in dat voor deze uitvoering 
€ 300.000 nodig zal zijn vanuit de incidentele middelen. Deze investering zal zoals gebruikelijk worden 
afgewikkeld via de reserve ‘majeure projecten’. Uiteraard komen we met een separaat raadsvoorstel 
in uw richting waarin we u onze definitieve keuze zullen voorleggen. 
 
Groeimodel weerstandsvermogen naar 1,2 
In het raadsperspectief 2016 hebben we aangegeven te kiezen voor een gefaseerde verhoging van 
ons weerstandsvermogen.  
 
Het bedrag van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen dat in het raadsperspectief 
2016 is voorgesteld in te zetten richting de ratio 1,2 bedroeg € 1.712.000. In genoemde reserve was in 
dat voorstel echter nog € 79.000 tekort. Wij hebben dat bedrag daarom in mindering gebracht op het 
groeimodel (raadsperspectief 2016 pagina 58). 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de mutaties zoals hiervoor aangegeven en toegelicht in paragraaf 
3.3.3 en deze te verwerken in het meerjarig perspectief 2016-2019. 
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Rekening houdend met de aangegeven mutaties in deze paragraaf laat het herziene meerjarige saldo 
het volgende beeld zien: 
Subtotaal verloop meerjarig saldo (× € 1.000) inc. 2016 jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Eindsaldo programmajournaal 1 2015 0  -588  -104  305  66  

Totaal mutaties bestaand beleid (3.3.1) 0  -123  -145  -299  -517  

Totaal reeds eerder genomen besluiten (3.3.2) 4.433  837  367  310  579  

Totaal  richtinggevende ideeën raadsperspectief 2016 (3.3.3) -4.433  -12  -112  -112  -112  

Subtotaal 0  114  6  204  16  

 

3.4 Specifieke Mutaties 

In deze paragraaf staan we stil bij zaken die niet in alle gevallen financiële consequenties hebben voor 
het meerjarige saldo maar die gezien de politiek bestuurlijk impact wel de nodige toelichting 
behoeven. Achtereenvolgens staan we stil bij de volgende zaken: 

 CAO ontwikkelingen 
 Inzicht in overhead en kosten 
 Herziening regelgeving grondexploitaties 
 3 Decentralisaties / Kaasstolp Sociaal Domein 

 
De voortgang van de diverse taakstellingen wordt centraal op één plek binnen deze 
programmabegroting 2016 behandeld. Hiervoor is dit jaar voor het eerst de paragraaf 
taakstellingen/bezuinigingen/decentralisaties opgenomen (zie hoofdstuk 15.9). Deze paragraaf is niet 
verplicht, maar wij hebben gemeend om in tijden van lopende taakstellingen, bezuinigingen en 
decentralisaties speciaal aandacht hieraan te besteden door informatie hierover te bundelen in één 
paragraaf die bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie.  
 
CAO ontwikkelingen 
Op 10 juli 2015 is overeengekomen dat gemeenteambtenaren een loonsverhoging krijgen. 
Deze structurele loonstijging bedraagt 1,4 
procent per 1 januari 2016 en is mogelijk door de verlaging van de ABP werkgeverspremie. Deze 
structurele loonsverhoging komt bovenop de eerder bekend gemaakte afspraak dat 
gemeenteambtenaren per 1 oktober 2015 én per 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74 procent 
krijgen waarbij de uitkering in 2016 bij een cao-akkoord structureel wordt gemaakt. De eenmalige 
uitkeringen van 0,74procent zijn een gevolg van de uitvoering van respectievelijk het pensioenakkoord 
uit 2014 en 2015. Vanaf 2017 blijven we rekening houden met een loonstijging van 1procent per jaar.  
 
Omdat het uitvoerende ambtelijke personeel en de daarbij behorende budgetten ondergebracht zijn 
binnen Noaberkracht, stellen wij voor om de lasten voortvloeiend uit de bovengenoemde CAO 
ontwikkelingen te dekken uit de hiervoor beschikbare stelposten binnen Noaberkracht.  
 
Inzicht in overhead en kosten 
In juli 2015 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het rapport 
Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uitgebracht. De rode draad van 
dit rapport is het versterken van de horizontale sturing en verantwoording door uw raad. De status van 
dit rapport is dat het adviezen tot wijziging betreffen die verder worden uitgewerkt door een 
adviesgroep van het ministerie. 
Eén van de aandachtsgebieden is kostentoerekening overhead en rente. Het huidige BBV kent geen 
voorschriften voor kostentoerekening van overhead. Dit levert op landelijk gebied regelmatige 
discussies op (tot en met gerechtelijke procedures) over de tariefberekening voor producten waarvan 
de kostprijs maximaal kostendekkend mag zijn.  
In het te wijzigen BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke 
beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de 
noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken 
en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente. 
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Voor taken/activiteiten waarvoor gemeenten kostendekkende tarieven mogen berekenen geldt de 
verplichting dat in de paragraaf lokale heffingen moet worden toegelicht hoe de algemene overhead 
zich verhoudt tot dergelijke heffingen volgens een nader omschreven systematiek. Ook voor de 
berekening van BTW en vennootschapsbelasting (Vpb) is een integrale kostprijsbenadering 
noodzakelijk. Dit moet extracomptabel te gebeuren: de kostprijs wordt gebaseerd op de aan het 
betreffende taakveld toegerekende lasten met een door uw raad vastgesteld opslagpercentage voor 
de overhead. 
 
In het kader van het voornemen om het BBV voor tot dit aandachtsveld aan te passen, stellen wij voor 
om dit voor de gemeente Dinkelland verder voor te bereiden en uit te werken. Over de consequenties 
hiervan, die wij op dit moment nog niet kunnen overzien, zullen wij uw raad verder informeren. 
 
Herziening regelgeving grondexploitaties 
Voor de administratieve verwerking van alle gemeentelijke activiteiten zijn we gebonden aan landelijke 
regelgeving, het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het voornemen is om dit BBV per 1 
januari 2016 aan te passen voor de rentetoerekening aan grondexploitaties mede in het kader van de 
komende Vennootschapsbelasting (VpB)-plicht. Doelstelling van de voorgenomen maatregel is om te 
komen tot meer vergelijkbaarheid tussen gemeenten en anderzijds zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de fiscale ontwikkelingen. 
Uitgangspunt na aanpassing van het BBV is dat alleen de betaalde rente over het vreemd vermogen 
als kosten bij de fiscale winstbepaling mogen worden betrokken. Rente over het eigen vermogen valt 
hier dan buiten. Een vraag die vervolgens resteert, is welk rentepercentage dan gehanteerd moet 
worden in het kader van grondexploitaties, voor de jaarlijks toe te rekenen rentelast? Voor de fiscus 
zal de werkelijk betaalde rente het uitgangspunt zijn. Voor gemeenten die geen gebruik maken van 
projectfinanciering (zoals Dinkelland) is de werkelijk betaalde rente af te leiden uit het gewogen 
gemiddelde rentepercentage van de gehele leningenportefeuille van de gemeente. 
Deze maatregel heeft gevolgen voor de begroting 2016 en verder. De huidige rekenrente bedraagt 5 
procent. Wanneer de nieuwe regelgeving van kracht wordt betekent dit een rente van indicatief 2 
procent. Dus 3  procent lager. Voor onze (meerjaren)begroting heeft dit de volgende consequenties: 
Rekenrente grondexploitaties op basis op basis nadeel per 
bedragen × € 1.000)   5% 2% jaar  

begroting 2016   544  218  326  

begroting 2017   422  169  253  

begroting 2018   296  119  177  

begroting 2019   187  75  112  
 
Daartegenover staat dat dit rentepercentage ook gehanteerd moet gaan worden voor de berekening 
van de kostenpost rente binnen de grondexploitatieprojecten. Dit leidt tot lagere kosten binnen de 
exploitaties en dus tot hogere winsten dan wel lagere risico’s en dus tot hogere winstnemingen vanuit 
het grondbedrijf dan wel tot een verlaging van het risico binnen grondexploitaties. Deze mutaties 
worden verrekend met de reserve grondexploitatie, die weer deel uitmaakt van het 
weerstandsvermogen.  
 
Wij stellen voor om te anticiperen op de herziening van de regelgeving van het BBV over de 
rentetoerekening aan grondexploitaties en de daarmee gepaard gaande nadelen op te nemen in de 
(meerjaren)begroting 
 
Decentralisaties / Kaasstolp Sociaal Domein 
Bij de begroting 2015 is besloten 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 (‘kaasstolp sociaal domein’). 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. 
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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 

 
Stap 1: Bepalen omvang en reikwijdte sociaal domein (kaasstolp gedachte) 
Het overzicht van de bepaling welke begrotingsposten tot het sociaal domein behoren is als volgt: 
Reikwijdte Sociaal Domein jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Krachtige Kernen, mobiliteit -4.242  -3.921  -3.600  -3.279  

Krachtige Kernen, maatschappelijke voorzieningen 547.809  545.620  543.235  543.235  

Omzien naar Elkaar, Zelf 957.697  943.654  925.610  925.576  

Omzien naar Elkaar, Samen 7.997.526  7.590.705  7.225.134  7.200.956  

Omzien naar Elkaar, Overdragen 11.201.285  11.022.870  10.998.917  10.997.799  

Totaal bruto 20.700.075  20.098.928  19.689.296  19.664.287  

Doorbelasting door Noaberkracht (oude taken) -2.335.176  -2.376.615  -2.297.005  -2.296.829  

Doorbelasting door Noaberkracht (nieuwe taken) -489.000  -489.000  -489.000  -489.000  

Totaal Netto 17.875.899  17.233.313  16.903.291  16.878.458  

 
Voordat conclusies worden getrokken aan de hand van vorenstaande bedragen moeten we eerst 
stilstaan bij de volgende algemene aandachtspunten: 

 De rijksvergoedingen op grond van de drie decentralisaties maken geen onderdeel uit van dit 
overzicht. Deze hangen eronder als dekking. Dit al in de wetenschap dat deze 
rijksvergoedingen op termijn onderdeel uit gaan maken van de algemene uitkering. 

 De uitgaven van de nieuwe taken op grond van de drie decentralisaties zijn budgettair 
neutraal in het overzicht verwerkt. Hier komen we tijdens stap 2 (het reëel ramen) op terug. 

 Verschillende specifieke uitkeringen (BUIG) en specifieke inkomsten (eigenbijdragen WMO) 
zijn opgenomen in het overzicht. 

 De eerste vet gedrukte regel uit het overzicht betreffen alle uitgaven die tot het sociaal domein 
behoren. De minpost betreft de doorbelasting vanuit Noaberkracht voor de nieuwe en de oude 
taken. Voor het bepalen van de reikwijdte / speelruimte is het van belang een uitspraak te 
doen hoe hier mee om te gaan. Dit mede in relatie tot de taakstelling binnen Noaberkracht. 

 
Wij stellen voor de doorbelasting vanuit Noaberkracht (de uitvoeringskosten) voor de oude taken niet 
onder werking van de kaasstolp te laten vallen. Eventuele voordelen op de uitvoeringskosten komen 
ten gunste van (de taakstelling bedrijfsvoering binnen) Noaberkracht. De doorbelasting vanuit 
Noaberkracht voor de nieuwe taken laten we in ieder geval voor het jaar 2016 nog onder de kaasstolp 
vallen in afwachting van meer duidelijkheid over de werkelijk nodige uitvoeringskosten. 
 
Voordat we de zogenaamde kaasstolp over de hiervoor opgesomde bedragen en taken zetten is het 
van belang dat wordt stilgestaan bij een aantal posten die in de opsomming zijn opgenomen maar 
waar nog aanvullende besluitvorming over nodig is. 
 
Taakstelling heroriëntatie maatschappelijke voorzieningen 
Omdat alle maatschappelijke voorzieningen (zowel binnen het programma Krachtige Kernen als 
binnen het programma Omzien naar Elkaar) tot het sociaal domein (de kaasstolp) behoren maakt ook 
de brede taakstelling, waartoe bij de begroting 2015 is besloten onderdeel uit van het sociaal domein. 
Deze taakstelling is in financiële zin als volgt verwerkt in het overzicht: 
 Heroriëntatie op maatschappelijke voorzieningen 2017 € 100.000 
 Heroriëntatie op maatschappelijke voorzieningen 2018 e.v. € 200.000  
 
Wij stellen voor deze taakstelling onderdeel te laten uitmaken van het sociaal domein. 
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Bijdrage WSW via algemene middelen 
In de begroting 2015 en dus ook in het overzicht gaan de kosten van de WSW uit boven het niveau 
van de rijksvergoeding. Eendachtig de gedachte van de kaasstolp zal dit eerst met elkaar in 
overeenstemming moeten worden gebracht. In de begroting 2016 gaat het om de volgende bedragen: 
 2016 € 243.000 
 2017 € 243.000 
 2018 € 243.000 
Dit betreft Dinkelland Werkt! € 233.000 en SWB Twente € 10.000. 

Wij stellen voor de geraamde bijdragen via de algemene middelen terug te draaien en de dekking voor 
eventuele aanvullende bijdragen te zoeken binnen de kaasstolp. 
 
Bijdrage WWB via algemene middelen 
In de begroting 2015 en dus ook in het overzicht gaan de uitkeringskosten van de WWB (het 
inkomensdeel) uit boven het niveau van de rijksvergoeding (BUIG). Eendachtig de gedachte van de 
kaasstolp zal dit eerst met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. In de begroting 2016 
zijn de volgende kosten ten laste van de algemene middelen gebracht: 
 2016 € 100.000 
 2017 € 50.000 
 
Wij stellen voor de geraamde bijdragen via de algemene middelen terug te draaien en de dekking voor 
eventuele aanvullende bijdragen te zoeken binnen de kaasstolp. 
 
Stap 2: Komen tot een reële raming van de bedragen binnen de kaasstolp 
De verschillende uitgavenposten betreffende de nieuwe taken op grond van de drie decentralisaties 
zijn alle drie budgettair neutraal in de begroting 2015 verwerkt. Dat wil zeggen dat de hoogte van de 
(nieuwe, extra) rijksvergoeding taakstellend was voor de hoogte van de uitgavenramingen. Hierbij is 
constant en consequent opgemerkt dat deze uitgavenramingen geen enkele garantie bieden voor de 
werkelijkheid om de simpele reden dat er geen of nauwelijks ervaringscijfers voorhanden waren. Nu 
de ervaringscijfers langzaam binnendruppelen is het zaak om zo goed en zo snel mogelijk te komen 
tot meer reële ramingen. 
Feitelijk moeten we de hoogte van de rijksvergoedingen proberen los te zien van de werkelijk te 
verwachten uitgaven. 
Naast het reëel ramen van de uitgaven op grond van de nieuwe taken (jeugd, WMO+ en de nieuwe 
delen van de participatiewet) is het eveneens van belang goed stil te staan bij de (meerjarige) 
ramingen van bestaande taken zoals de bijstand en de WSW. . Voor zowel de bijstand als de WSW 
zijn inmiddels nieuwe ramingen beschikbaar en deze zijn meegenomen in het totaaloverzicht als 
onderdeel van het eindadvies. 
 
Overige aandachtspunten en beslispunten: 

1) Voor de nieuwe taken jeugdzorg en WMO nieuw gaan we in financiële zin op termijn uit van 
een sluitende begroting (nieuwe uitgaven is nieuwe inkomsten). Dit levert de eerste jaren een 
forse tegenvaller op voor de jeugdzorg maar een meevaller binnen de WMO nieuw. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat we aan de hand van ervaringscijfers constant proberen te komen 
tot reëlere ramingen; 

2) Voor de nieuwe taken op grond van de participatiewet gaan we in financiële zin uit van een 
budgettair neutrale verwerking (nieuwe uitgaven is nieuwe inkomsten). Dat wil zeggen dat de 
gelden die we ontvangen taakstellend zijn voor de uitgaven; 

3) De meerkosten WSW (nieuwe ondernemingsplan DW) en de hogere bijstandslasten moeten 
worden opgelost binnen de kaasstolp. 

4) De algemene uitkering laat via de meicirculaire 2015 een aantal mutaties zien die betrekking 
op de ‘oude’ taken binnen de kaasstolp/ Eendachtig de gedachte van de kaasstolp levert dit 
wel een mutatie op binnen de kaasstolp. 

 
De belangrijkste mutaties als gevolg van het reëel ramen binnen de kaasstolp lichten we hierna toe. 
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Jeugd 
De inkomsten uit het objectieve verdeelmodel laten een verbetering zien ten opzichte van het 
historische verdeelmodel en de eerste ervaringscijfers wijzen uit dat dit objectieve verdeelmodel wel 
eens heel dicht op de werkelijkheid zou kunnen zitten. Vandaar dat wij voor onze meerjarige ramingen 
uitgaan van het objectieve verdeelmodel.  
 
Dit betekent in financiële zin het volgende: 
jeugd jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

uitgaven      4.708.000       4.708.000       4.708.000       4.708.000  

inkomsten      4.571.000       4.621.000       4.691.000       4.708.000  

saldo        -137.000           -87.000           -17.000                   -    

 
Gezien de gefaseerde invoering van het objectieve verdeelmodel betekent dit dat we de eerste jaren 
worden geconfronteerd met tekorten waarvoor binnen de kaasstolp dekking moet worden gezocht. 
 
WMO 2015 nieuw  
De inkomsten uit het objectieve verdeelmodel laten een verslechtering zien ten opzichte van het 
historische verdeelmodel en de eerste ervaringscijfers wijzen uit dat dit objectieve verdeelmodel wel 
eens heel dicht op de werkelijkheid zou kunnen zitten. Vandaar dat wij voor onze meerjarige ramingen 
uitgaan van het objectieve verdeelmodel. Dit betekent in financiële zin het volgende: 
WMO 2015 nieuw jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

uitgaven      2.844.000       2.844.000       2.844.000       2.844.000  

inkomsten      3.519.000       3.051.000       2.880.000       2.844.000  

saldo         675.000          207.000            36.000                   -    

 
Gezien de gefaseerde invoering van het objectieve verdeelmodel betekent dit dat we de eerste jaren 
te maken hebben met overschotten die gebruikt kunnen worden ter dekking van de overige tekorten 
binnen de kaasstolp  
 
Participatiewet nieuw 
Zoals we al wisten kent de rijksvergoeding voor de participatiewet een aflopend verloop. Op basis van 
bestaand beleid gaan we uit van een taakstellende raming. Dat wil zeggen dat de rijksvergoeding 
taakstellend is voor het niveau van de uitgaven. Dit betekent in financiële zin het volgende:  
Participatiewet nieuw jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

uitgaven       3.078.000       2.825.000       2.592.000       2.439.000  

inkomsten      3.078.000       2.825.000       2.592.000       2.439.000  

saldo                  -                     -                     -                     -    

 
SW – Dinkelland Werkt! 
In afwachting van het nieuwe ondernemingsplan bleven we tot nu toe uitgaan van een bijdrage van 
€ 233.000. 
 
Voor 2016 hebben wij in de concept begroting een bedrag opgenomen van € 279.000 voor de bijdrage 
aan Stichting Participatie Dinkelland en een bedrag van € 55.000 voor de bijdrage aan Coöperatie 
Dinkelland Werkt! inzake bemiddeling naar werk van bijstand cliënten. Ten opzichte van de 
meerjarenbegroting 2015- 2019 is dit een extra structureel bedrag van € 101.000. Voor meer 
informatie hierover verwijzen wij u naar het raadsbericht van 18 september 2015. 
 
Voor de jaren 2017 en volgend hebben we te maken met een dalende rijksvergoeding per SW 
medewerker; die ongeveer uitkomt op € 500 per fulltime medewerker. De gevolgen hiervan   
worden in kaart  gebracht, waarbij ook het effect wordt meegenomen van  de uitstroom van de 
vergrijzende SW-populatie en de omzet die daarmee gepaard gaat. In de zomer 2016, bij de 
behandeling van het raadsperspectief 2017, komen wij hierop terug. 
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Bijstand / Buig 
De werkelijke aantallen voor wat betreft het aantal bijstandsgerechtigden ligt op dit moment hoger dan 
waarmee we in meerjarig perspectief rekening hebben gehouden. Voor het jaar 2015 zijn we 
uitgegaan van een gemiddeld aantal van 160 (dat daarna terugloopt) terwijl we nu in werkelijkheid 180 
klanten hebben. Dit betekent dat we de raming aan moeten passen. Uiteraard blijven we rekening 
houden met een afloop. Enerzijds ingegeven door het verbeterde economisch perspectief maar zeker 
ook door onze maatregelen om de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen. 
De rijksvergoeding die we ontvangen voor de uitkeringslasten is met ingang van het jaar 2015 
gebaseerd op een objectief verdeelmodel. Dit levert voor de gemeente Dinkelland een voordeel op 
van € 167.000 binnen de kaasstolp.  
 
1

e
 actualisatie bedrijfsvoering plan 

Zodra we voldoende ervaring hebben met het uitvoeren van de nieuwe taken op grond van de drie 
decentralisaties komen we met een actualisatie van het bedrijfsvoering plan. Hierbij gaan we vooral in 
op de vraag of de nieuwe taken uitgevoerd kunnen worden met de beschikbaar gestelde 
uitvoeringskosten. Op dit moment hebben we nog onvoldoende harde (ervarings)cijfers om te komen 
met deze actualisatie. We verwachtten dit medio 2016 wel te kunnen. Wat we al wel weten is dat we 
capaciteit missen om op een goede en gestructureerde manier te werken aan budget- en 
gegevensbeheer. Deze informatie is noodzakelijk om goed te kunnen sturen en bijsturen en u als raad 
van juiste informatie te kunnen voorzien. 
  
Stap 3 Probleemstelling 
In samenvattende financiële zin ontstaat het volgende beeld van de kaasstolp sociaal domein: 
Recapitulatie probleemstelling sociaal domein jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

begroting 2015         

 - taakstelling heroriëntatie maatschappelijke voorzieningen 0  -100.000  -200.000  -200.000  

 - exploitatietekort WSW via algemene middelen -243.000  -243.000  -243.000  -243.000  

 - meerkosten bijstand boven de rijksvergoeding -100.000  -50.000  0  0  

1e programmajournaal         

 - Taakstelling op grond van bedrijfsplan -589.000  -692.000  -692.000  -692.000  

 - stelpost sociaal domein 225.000  352.000  322.000  322.000  

reëel ramen - mutaties t.o.v. progr.journaal         

 - uitgaven jeugd -825.000  -935.000  -939.000  -939.000  

 - inkomsten jeugd mei circ. 2015 688.000  848.000  922.000  939.000  

 - uitgaven WMO 2015 nieuw 1.171.000  1.060.000  1.049.000  1.049.000  

 - inkomsten WMO 2015 nieuw  mei circ. 2015 -496.000  -853.000  -1.013.000  -1.049.000  

 - uitgaven WMO huishoudelijke hulp - 40% korting         

 - inkomsten WMO huishoudelijke hulp mei circ. 2015 77.000  139.000  139.000  139.000  

 - uitgaven WMO huishoudelijke hulp toelage -263.000  0  0  0  

 - inkomsten WMO huishoudelijke hulp toelage mei circ. 15 263.000  0  0  0  

 - uitgaven participatiewet nieuw 50.000  113.000  194.000  347.000  

 - inkomsten participatiewet nieuw mei circ. 2015 -50.000  -113.000  -194.000  -347.000  

 - uitgaven WSW - DW in afwachting van ondernemingsplan -243.000  -243.000  -243.000  -243.000  

 - uitgaven WSW - DW op grond van nieuw ondernemingsplan -101.000  -101.000  -101.000  -101.000  

 - inkomsten objectief verdeelmodel BUIG - bijstand 167.000  167.000  167.000  167.000  

 - uitgaven bijstand gemiddeld 180 i.p.v. 160 -225.000  -150.000  -75.000  0  

 - 1e actualisatie bedrijfsvoeringsplan -37.000  -37.000  -37.000  -37.000  

 - stelpost binnen kaasstolp 0        

Totaal = taakstelling kaasstolp -531.000  -838.000  -944.000  -888.000  
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Zoals uit deze tabel blijkt kent de kaasstolp een tekort (taakstelling) waarvoor binnen de kaasstolp 
dekking moet worden gezocht en gevonden. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de taakstelling op grond van het bedrijfsvoering plan en de 
voordelen uit het eerste programmajournaal zijn verwerkt. Dit conform de besluitvorming uit datzelfde 
programmajournaal. 
 
Stap 4 (oplossingen)  
In het eerste programmajournaal 2015 is aan de hand van het vastgestelde bedrijfsvoering plan een 
eerste inzicht gegeven in de oplossingen. De financiële vertaling hiervan laat het volgende beeld zien: 
 
Invulling taakstelling kaasstolp jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Totaal invulling taakstelling kaasstolp 554.000  615.000  615.000  615.000  

 
Rekening houdend met de geschetste oplossingen ontstaat het volgende beeld van de (restant) 
taakstelling kaasstolp. 
  jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Restant taakstelling kaasstolp 23.000  -223.000  -329.000  -273.000  

 
 
Uit het oogpunt van een verantwoord financieel beleid stellen we voor het begrote overschot binnen 
de kaasstolp over 2016 van € 23.000 te reserveren binnen de kaasstolp en voor de tekorten binnen de 
kaasstolp vanaf 2017 een centrale stelpost te ramen. Deze tweede stelpost maakt dus geen 
onderdeel uit van de kaasstolp maar wordt centraal geraamd en bewaakt. 
 
Financiële samenvatting 3.4 Specifieke mutaties 
De specifieke mutaties in deze paragraaf hebben gevolgen voor de algemene middelen en zijn dus 
van invloed op het herzien meerjarig saldo.  
Specifieke mutaties (× € 1.000)   jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Wsw aanvullende bijdrage via Kaasstolp   243  243  243  243  

WWb aanvullende bijdrage via kaasstolp   100  50  0  0  

Centrale stelpost sociaal domein / kaasstolp     -223  -329  -273  

Herziening regelgeving grondexploitaties   -326  -253  -177  -112  

Totaal specifieke mutaties (3.4)   17  -183  -263  -142  

 
Rekening houdend met de aangegeven mutaties in deze paragraaf laat het herziene meerjarige saldo 
het volgende beeld zien: 
Subtotaal verloop meerjarig saldo (× € 1.000) inc. 2016 jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Eindsaldo programmajournaal 1 2015 0  -588  -104  305  66  

Totaal mutaties bestaand beleid (3.3.1) 0  -123  -145  -299  -517  

Totaal reeds eerder genomen besluiten (3.3.2) 4.433  837  367  310  579  

Totaal  richtinggevende ideeën raadsperspectief 2016 (3.3.3) -4.433  -12  -112  -112  -112  

Totaal specifieke mutaties (3.4) 0  17  -183  -263  -142  

Subtotaal 0  131  -177  -59  -126  

 

3.5 Gevraagde middelen en beleidsambities raadsfracties raadsperspectief 2016 

Naast dat er binnen de actualisatie van de programma’s richtinggevende middelen werden gevraagd 
voor de verdere uitvoering, waren de door uw raadsfracties aangedragen beleidsambities ook 
onderdeel van het raadsperspectief 2016. 
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Verdere concretisering en invulling van de door uw raad aangenomen ambities betekent het volgende: 

  
Gevraagde middelen en beleidsambities 
raadsfracties(× € 1.000) 

inc. 2016 jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

1 Beleidsimpuls fietsverkeer -105          

2 Fietsverbinding Reestman -50          

3 Rekenkamercommissie activeren   -10  -10  -10  -10  

4 Openbare verlichting   0  0  0  0  

5 2 laadpalen bij gemeentehuis voor elektrisch rijden -20          

6 Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven  -270          

7 Gymvoorziening Lattrop -200          

  
Totaal gevraagde middelen en beleidsambities 
raadsfracties (3.5) 

-645  -10  -10  -10  -10  

 
Ad.1 Beleidsimpuls fietsverkeer 
De investering is nodig om de meest onveilige kruisingen voor fietsers in Dinkelland veiliger te maken. 
Tevens nodig uit oogpunt van een Duurzaam Veilige inrichting van wegen. Besluitvorming vindt eind 
2015 plaats en de gevraagde investering bedraagt € 105.000 voor 2016. 
 
Ad. 2 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. 
 
Ad. 3 Rekenkamer activeren 
De Rekenkamer van de gemeente Dinkelland bestaat nog, maar staat in de ruststand. De CDA fractie 
wenst deze nieuw leven in te blazen door  vanaf 2016 minimaal één onderzoek per jaar te laten 
uitvoeren  door de Rekenkamer. Structureel benodigd budget is € 10.000 per jaar. 
 
Ad. 4 Openbare verlichting 
In het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ is in een 10 jarig uitvoeringsplan berekend dat er  
extra structurele lasten benodigd zijn. 2016 € 10.000, 2017 € 20.000, 2018 € 30.000 en 2019 
€ 40.000. Deze lasten dekken we uit de meerjarige stelpost onderhoud en vervanging. 
 
Ad. 5 Twee laadpalen bij gemeentehuis voor elektrisch rijden 
Investering voor het realiseren van twee e-laadpalen in het centrum van Denekamp bij het 
gemeentehuis. De incidentele kosten van de plaatsing, installatie en software bedragen naar 
verwachting € 20.000. 
 
Ad. 6 Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven  
Samen met onze partners stellen we een economische visie 2016-2030 op met hieruit voortvloeiend 
een actieplan voor de periode 2016-2018. Verder zetten we in op het pro-actiever bezoeken en 
verbinden van ondernemers en het creëren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. We 
gaan hiervoor extra inzet plegen. 
 
Jaarlijkse kosten: 
- personeelskosten: € 50.700 
- werkbudget voor bijeenkomsten, onderzoeken e.d. € 15.000 
- uitvoeringskosten economische visie € 25.000 
- totaal € 90.700 
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Het betreft de periode 2016 t/m 2018. We kiezen er voor om de lasten over alle drie de jaren ineens 
van dekking te voorzien. Totaal € 270.000. 
 
Ad. 7 Gymvoorziening Lattrop 
Het budget voor een nieuw te realiseren gymzaal in Lattrop is teruggevloeid naar het budget majeure 
projecten. Er is op 11 november 2014 in de gemeenteraad een motie aangenomen om te komen tot 
een alternatief eventueel in samenhang met de leegkomende lokalen. Op dit moment wordt dit 
alternatief door de commissie sporthal Lattrop/Breklenkamp onderzocht, waarbij gesproken is over 
een mogelijke gemeentelijke bijdrage á € 200.000. 
 
Dekking van de incidentele lasten 2016 
Verderop in dit document stellen wij u voor de incidentele lasten over 2016 van € 645.000 te dekken 
vanuit de reservepositie. U treft een toelichting aan in de onderdelen ‘Herzien meerjarig saldo’ en  
‘Financiële positie / stand van de reserves’. 
 
De investeringen zelf zullen uiteindelijk zoals gebruikelijk worden afgewikkeld via de reserve ‘majeure 
projecten’. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de mutaties zoals hiervoor aangegeven en toegelicht in paragraaf 
3.5 en deze te verwerken in het meerjarig perspectief 2016-2019. 
 
Rekening houdend met de aangegeven mutaties in deze paragraaf laat het herziene meerjarige saldo 
het volgende beeld zien: 

Subtotaal verloop meerjarig saldo (× € 1.000) 
inc. 
2016 

jr 
2016 

jr 
2017 

jr 
2018 

jr 
2019 

Eindsaldo programmajournaal 1 2015 0  -588  -104  305  66  

Totaal mutaties bestaand beleid (3.3.1) 0  -123  -145  -299  -517  

Totaal reeds eerder genomen besluiten (3.3.2) 4.433  837  367  310  579  

Totaal  richtinggevende ideeën raadsperspectief 2016 
(3.3.3) 

-4.433  -12  -112  -112  -112  

Totaal specifieke mutaties (3.4) 0  17  -183  -263  -142  

Totaal gevraagde middelen en beleidsambities 
raadsfracties (3.5) 

-645  -10  -10  -10  -10  

Subtotaal -645  121  -187  -69  -136  

 

3.6 Ombuigingen  

In deze paragraaf vindt u onze ombuigingsvoorstellen. 
Ombuigingen (× € 1.000)   jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

gladheidsbestrijding   25  25  25  25  

wegenonderhoud    75  75  75  75  

technische ombuiging - afboeken kredieten met maatschappelijk nut   108  105  100  95  

Totaal ombuigingen (3.7)   208  205  200  195  

 
Gladheidsbestrijding 
Het gladheidsbestrijdingsregime is historisch bepaald. Hierbij zijn keuzes gemaakt om de samenleving 
zo optimaal mogelijk met de beschikbare middelen te bedienen. Wij stellen voor te bezuinigen op de 
gladheidsbestrijding met ingang van het seizoen 2016-2017. Alle taken die op dit gebied worden 
uitgevoerd worden vooraf tegen het licht gehouden 
 
Wegenonderhoud 
In het op te stellen meerjaren onderhoudsprogramma 2016 zullen we de bezuiniging op het 
wegenonderhoud verder uitwerken. Veiligheid blijft als zodanig gewaarborgd. 
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Technische ombuiging – afboeken kredieten met maatschappelijk nut 
Binnen de voorschriften hebben we de keuzemogelijkheid kredieten met maatschappelijk nut af te 
schrijven dan wel in één keer ten laste van de exploitatie te brengen. Wij stellen voor incidenteel 
beschikbare middelen in te zetten om de boekwaardes van investeringen in wegen, totaal circa. 
€ 834.000 ineens af te schrijven. Een voordeel op de exploitatie van ongeveer € 100.000 structureel.  
 
De toelichting op het ontstaan van de incidentele middelen treft u verderop in dit document aan. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de mutaties zoals hiervoor aangegeven en toegelicht in paragraaf 
3.6 en deze te verwerken in het meerjarig perspectief 2016-2019. 

3.7 Herzien meerjarig saldo 

Rekening houdend met de mutaties zoals in dit hoofdstuk gemeld en toegelicht ontstaat het volgende 
herziene meerjarige saldo: 
Subtotaal verloop meerjarig saldo (× € 1.000) inc. 2016 jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Eindsaldo programmajournaal 1 2015 0  -588  -104  305  66  

Totaal mutaties bestaand beleid (3.3.1) 0  -123  -145  -299  -517  

Totaal reeds eerder genomen besluiten (3.3.2) 4.433  837  367  310  579  

Totaal  richtinggevende ideeën raadsperspectief 2016 (3.3.3) -4.433  -12  -112  -112  -112  

Totaal specifieke mutaties (3.4) 0  17  -183  -263  -142  
Totaal gevraagde middelen en beleidsambities 
raadsfracties (3.5) 

-645  -10  -10  -10  -10  

Totaal ombuigingen (3.7) 0  208  205  200  195  

Subtotaal -645  329  18  131  59  

 
Zoals uit bovenstaande valt af te leiden is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting 
met een voordelig saldo van € 329.000 in 2016. Volgens het beleid zoals dat is vastgesteld in de Nota 
reserves en (voorzieningen), storten we dit voordelige saldo over het jaar 2016 in de reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen. Het incidentele nadeel over het jaar 2016 (veroorzaakt 
door verschillende incidentele mutaties) onttrekken we aan diezelfde reserve. Voor een nadere 
toelichting op de stand van deze reserve verwijzen wij u naar paragraaf 3. ‘financiële positie / stand 
van zaken reserves’ 
 
De voordelige meerjarige saldi vanaf 2017 betrekken we bij het opstellen van het raadsperspectief 
2017. Om te voorkomen dat deze voordelige meerjarige saldi een eigen leven gaan leiden en als 
harde waarheden worden gezien hechten wij eraan een aantal opmerkingen te plaatsen zodat deze 
voordelen wel in de juiste context worden gezien. 
De ramingen die ten grondslag liggen aan voordelige meerjarige saldi zijn gebaseerd op het 
bestaande beleid en de huidige ervaringscijfers. Zeker op het gebied van de nieuwe taken (de drie 
decentralisaties) gaan wij deze ramingen consequent en nauwlettend volgen omdat echte 
ervaringscijfers pas in de loop van tijd ontstaan. Risico’s zijn dan ook zeker niet uit te sluiten. Wij zijn 
dan ook van mening dat het uit een oogpunt van verantwoord financieel beleid verstandig is de 
voordelige meerjarige saldi niet aan te wenden voor verdere intensiveringen van beleid. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de mutaties zoals hiervoor aangegeven en toegelicht in paragraaf 
3.7 en deze te verwerken in het meerjarig perspectief 2016-2019. 
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3.8 Financiële positie / stand van zaken reserves 

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 opheffen van reserves (en voorzieningen) beschreven. Na het vaststellen van deze nota 
zijn alle reserves (en voorzieningen) getoetst aan deze kaders. 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. De uitkomsten van deze 
toetsing zijn opgenomen in het raadsperspectief 2016. 
 
Stand van zaken reserves 
In deze paragraaf geven wij u een beknopt beeld van de financiële positie van de gemeente 
Dinkelland. Dit houdt in dat nader wordt ingezoomd op een aantal belangrijke reserves na verwerking 
van de mutaties voortvloeiend uit de toetsing aan de actuele nota reserves (en voorzieningen). 
Voor een korte weergave van alle reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het overzicht van 
deze reserves en voorzieningen achterin deze programmabegroting 2016. 
 
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. 
Het drieluik bestaat voor de gemeente Dinkelland uit: 

1. de algemene reserve, exploitatie deze 3 reserves vormen samen de 
2. de algemene reserve, grondexploitatie weerstandscapaciteit 
3. de reserve vastgoed en  
4. de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen. 

In grote lijnen komt de werking van het drieluik er op neer dat eerst de weerstandscapaciteit op orde 
moet zijn alvorens er sprake is van incidentele middelen die beschikbaar zijn voor incidentele 
bestedingen en bestemmingen. 
 
Weerstandsvermogen 
Onder weerstandsvermogen verstaan we de middelen en mogelijkheden, waarover de 
gemeente beschikt om substantiële niet begrote, onverwachte kosten af te dekken zonder 
dat dit ten koste gaat van het bestaand beleid. 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de nodige weerstandscapaciteit levert de ratio 
weerstandsvermogen op. 
 
In het raadsperspectief 2016 is het weerstandscapaciteit geschat op € 8.536.000 
Dat was op dat moment nog exclusief de in 2015 begrote toevoeging 
aan de reserve grondexploitatie € 321.000 
Totaal berekende beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2016 € 8.857.000 
Bij de dotaties jaarschijf 2016: 
dotatie groeimodel weerstandsvermogen naar ratio 1,2 (*1)  € 1.633.000 
dotatie jaarschijf 2016 begrote toevoeging aan reserve grondexploitatie  € 1.006.000 
Af: 
Na het vaststellen van het nieuwe beleid reserves en voorzieningen  
maakt onvoorzien geen deel meer uit van het weerstandscapaciteit  -/- € 40.000 
Totaal berekende beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2016 € 11.456.000 
 
(*1) 

Het bedrag van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen dat in het raadsperspectief 
2016 is voorgesteld in te zetten richting de ratio 1,2 bedroeg € 1.712.000. In genoemde reserve was in 
dat voorstel echter nog € 79.000 tekort. Wij hebben dat bedrag daarom in mindering gebracht op het 
groeimodel (raadsperspectief 2016 pagina 58). 
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De berekening van de ratio weerstandsvermogen in het raadsperspectief 2016 was nog gebaseerd op 
de jaarstukken 2014. Tijdens het opstellen van deze begroting zijn alle risico’s opnieuw doorgerekend. 
 
Benodigde weerstandscapaciteit  € 6.368.000 
Bij: voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties +/+  € 800.000 
Bij: risico inschatting lagere rijksvergoeding jeugd 2015 +/+  € 1.000.000 
Totaal nodige weerstandscapaciteit 2016   € 8.168.000 
 
Met inachtneming van bovenstaande informatie komt de ratio weerstandsvermogen op 1 januari 2016 
op: 

Ratio weerstandsvermogen  

Begroting 2016 
= 

beschikbare 
weerstandscapaciteit begroting 
per 1 januari 2016 = 

€ 11.456.000  

= 1,4 

nodige weerstandscapaciteit 
begroting 2016 

€  8.168.000 

 
Tijdens het opstellen van deze begroting blijkt dus dat de ‘ratio weerstandsvermogen’ op 1,4 uit komt.  
In de passage ‘(Gefaseerd) verhogen weerstandsvermogen’ uit het raadsperspectief 2016 hebben we  
aangegeven te streven naar een ratio in de hogere regionen van de norm voldoende (1,0 – 1,4). We 
hebben daarbij aangegeven ook graag verder te willen met de uitvoering van de overige zaken uit ons 
coalitieprogramma. Vandaar dat toen al is gekozen voor een gefaseerde verhoging van ons 
weerstandsvermogen. 
 
Uit de paragraaf weerstandsvermogen die u verderop in dit document aantreft blijkt dat we verwachten 
dat het weerstandsvermogen de komende jaren verder zal stijgen. Dit heeft met name te maken met 
te verwachten winstnemingen van de grondexploitaties. Gezien deze ontwikkeling en de bewuste 
keuze het weerstandsvermogen gefaseerd te verhogen, stellen we u hieronder voor het 
weerstandsvermogen af te romen tot het niveau waarop een ratio van 1,3 ontstaat.  
 
Totaal berekende beschikbare weerstandscapaciteit € 11.456.000 
Afromen algemene reserve ten gunste van de reserve incidenteel beschikbare  
algemene middelen € 837.000 
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit € 10.619.000 
 
De actuele stand van het weerstandscapaciteit per 31 december 2016: 
de algemene reserve, exploitatie € 8.620.000 
de algemene reserve, grondexploitatie € 1.327.000 
de reserve vastgoed € 672.000 
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit € 10.619.000 
 
Met inachtneming van bovenstaande argumentatie komt de ratio weerstandsvermogen op 1 januari 
2016 op: 
   

Ratio weerstandsvermogen 

Begroting 2016 
= 

beschikbare 
weerstandscapaciteit begroting 
per 1 januari 2016 = 

€ 10.619.000  

= 1,3 

nodige weerstandscapaciteit 
begroting 2016 

€  8.168.000 

 
Wij stellen voor € 837.000 van de ‘algemene reserve, exploitatie’  toe te voegen aan de ‘reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen’. 
Wij stellen voor in te stemmen met de ratio weerstandsvermogen van 1,3 voor 2016. 
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Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 
Deze reserve is nieuw gevormd bij het raadsperspectief 2016. 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. 
 
Rekening houdend met de besluitvorming uit het raadsperspectief 2016 en deze begroting kent de 
reserve incidenteel beschikbare middelen het volgende verloop: 

- Incidentele opbrengst nota reserves en voorzieningen  € 4.433.000 
- Toevoeging aan reserve majeure projecten t.b.v. 2e fase Dusinksweg -/- € 2.500.000 
- Toevoeging aan reserve majeure projecten t.b.v. sanering Diepengoor -/- € 300.000 
- Toevoeging aan algemene reserve t.b.v. weerstandsvermogen -/- € 1.633.000 
- Vrij besteedbare deel reserve gebiedsvisie (wordt verderop toegelicht) +/+ € 313.000 
- Storting voordelig begrotingssaldo 2016 +/+ € 329.000 
- Vrijgekomen middelen door de ratio voor 2016 vast te stellen op 1,3 +/+ € 837.000 
- Onttrekking incidenteel nieuw beleid 2016 -/- € 645.000 
- Technische ombuigingen extra afschrijving kredieten maatschappelijk nut -/- € 834.000 

Restant deze reserve   € -      
 
In deze reserve blijft nog een deel van de hiervoor genoemde mutatie ‘Inzetten stelpost 
crisismaatregelen’. Een bedrag van € 70.000 is tijdelijk geparkeerd om deze post over te kunnen 
hevelen van 2016 naar 2017. 
Wij stellen voor in te stemmen met de beschrijving van de stand van zaken van deze reserve. 
 
Reserve verbeteren toeristische entrees kernen/rotondes (was reserve kunst) 
Deze reserve is ingesteld voor het verbeteren toeristische entrees van kernen/rotondes. Inmiddels is 
van de beschikbaar gestelde € 100.000 € 33.000 besteed aan de rotonde Oldenzaalsestraat – 
Scandinaviëroute. Er zijn nog twee situaties die in aanmerking komen voor een verbetering, nl. 
Weerselo en Ootmarsum. Het initiatief voor de concrete verbeteringen en de uitvoering ligt bij de 
kernen. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de beschrijving van de stand van zaken van deze reserve. 
 
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. Zoals in paragraaf 3.4 bij de specifieke mutaties is beschreven zal het BBV over het 
aspect overhead en kosten en het aspect rentetoerekening aan grondexploitaties een wijziging 
ondergaan. Op dit moment is het voornemen beschreven en is de daadwerkelijke wijziging in 
voorbereiding. De notitie Integraal rentebeleid is in afwachting van deze definitieve wijzigingen in het 
BBV. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de beschrijving van de stand van zaken van deze reserve en de 
definitieve wijzigingen van het BBV over overhead en kosten en rentetoerekening aan 
grondexploitaties na publicatie op te nemen in de notitie Integraal rentebeleid. 
 
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). Dit MOP wordt in 2015 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. De huidige stand van deze 
reserve en de begrote mutaties zijn nog gebaseerd op het huidige MOP. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de beschrijving van de stand van zaken van deze reserve. 
 



 

23 

 

Reserve Onderwijshuisvesting 
In het kader van deze reserve moet de nota ‘Samen scholen 2030’ onderdeel nieuwbouw Denekamp 
in 2020 verder uitgewerkt te worden. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de beschrijving van de stand van zaken van deze reserve. 
 
Reserve afval 
Eind maart 2015 is het Afvalbeleidsplan vastgesteld. In juni 2015 is besloten toe te treden  
als aandeelhouder van de NV ROVA Holding. ROVA gaat voor Noaberkracht alle 
beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken op het gebied van afval verzorgen. De daarvoor 
benodigde organisatie en beheerskosten zijn verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Het 
vastrecht bedraagt voor 2016 € 113 en een variabel tarief van € 9,20 voor een 240 liter container en 
€ 5,60 voor een 140 liter container. Het GFT en KVM in combinatie met drankkartons en blik wordt 
gratis één keer per twee weken aan huis opgehaald. 
 
De gevolgen van de implementatie van het afvalbeleidsplan zijn op dit moment nog niet te overzien, 
omdat er met name op het gebied van afvalinzameling veel veranderingen worden doorgevoerd. De 
effecten op de reserve afval zijn op dit moment nog niet exact in te schatten. Evaluatie vindt plaats in 
de jaarstukken 2016. 
 
Wij stellen voor in te stemmen met de beschrijving van de stand van zaken van deze reserve. 
 
Middelen groot onderhoud openbare ruimte 
We hebben geen reserve of voorziening voor groot onderhoud openbare ruimte. Budgetten staan 
onder druk. In de toekomst zullen keuzes gemaakt moeten worden hoe de openbare ruimte 
onderhouden en in stand gehouden moet worden. Prioriteren wordt nog noodzakelijker. Hiervoor is 
het noodzakelijk de prestaties (acties) en kosten te koppelen aan aanvaardbare risico´s. Dit wordt 
assetmanagement genoemd. In 2016 zullen hier nadere voorstellen voor worden gedaan. Daarnaast 
is het hebben van een goed meerjaren inzicht in vervangingen en groot onderhoud van de 
kapitaalgoederen van belang. 
 
Middelen gebiedsvisie (onderdeel van reserve majeure projecten) 
In de zomer van 2012 is in samenwerking met de provincie Overijssel, het waterschap en de 
gemeenten uit Noordoost Twente de Gebiedsvisie Noord Oost Twente vastgesteld. In navolging is het 
uitvoeringsprogramma gebiedsvisie Noordoost Twente ‘verbinden maakt sterk’ 2012-2015 opgesteld. 
Gezien de kansen die wij hierin zien hebben wij bij het raadsplan 2014 besloten een incidenteel 
bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de uitvoering van dit programma.  
 
Het beschikbare bedrag per 1 januari 2015 bedraagt   € 825.000 
Op dit bedrag liggen nog claims op basis van de volgende besluiten: 

- Raadsbesluit januari 2015: Gymzaal Tilligte € 109.400 
- begroting 2015: Cofinanciering Leader 3 € 250.000 
- begroting 2015: 13 * Participatie € 120.000 
- 1e programmajournaal 2015: Niet nodig budget 13 * Participatie -/- € 22.500 
- 1e programmajournaal 2015: Organiseren plattelandsmarkt € 5.000 

Totaal claims op basis van besluitvorming   € 461.900 
Restant van het begrote bedrag middelen gebiedsvisie op 1 januari 2016   € 363.100 
Voorstel begroting 2016: kanaal Almelo Nordhorn (1) -/- € 50.000 
Restant middelen gebiedsvisie   € 313.100 
 
(1) Kanaal Almelo Nordhorn: Wij gaan in 2016 samen met onze partners, provincie, waterschap en 
gemeente Nordhorn, verder met de verkenning naar het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-
Nordhorn voor toeristen en recreanten. Een businessplan moet duidelijkheid verschaffen of dit 
voldoende baten kan genereren en de vrijetijdseconomie zal versterken. Op basis van de huidige 
informatie worden de kosten op ruim € 5 miljoen geraamd. Er is nog geen zicht op de kostenverdeling. 
Voor 2016 is een werkbudget nodig van € 50.000. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te 
stellen uit de ‘middelen gebiedsvisie’. 
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Conform het reservebeleid stellen wij u voor het restant van € 313.100 in 2016 toe te voegen aan de 
reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 

Wij stellen voor in te stemmen met de beschrijving van de stand van zaken van deze reserve. 
 
Reserve majeure projecten 
Hiervoor is een onderdeel van de majeure projecten, de middelen gebiedsvisie, toegelicht. In totaliteit 
ziet de reserve er als volgt uit: 
 
Dotaties 2016: (× € 1.000) 
Raadsperspectief 2016: 
Middelen voor 2e fase Dusinksweg en sanering Diepengoor  € 2.800 
Begroting 2016: 
Middelen voor nieuw beleid  € 645 
Totaal dotaties  € 3.445 
 
Onttrekkingen 2016: (× € 1.000) 
Raadsperspectief 2016: 
Majeure projecten 2016 Dusinksweg en Diepengoor  € 2.800 
Begroting 2016: 
Restant middelen gebiedsvisie  gestort in reserve incidenteel beschikbare  
algemene middelen  € 313 
Majeure projecten 2016 nieuw beleid  € 645 
Majeure projecten 2016 kanaal Almelo-Nordhorn  € 50 
Totaal onttrekkingen  € 3.808 
 
Majeure projecten 2016 (× € 1.000) 2016 

2e fase Dusinksweg 2.500 

Sanering Diepengoor 300 

Beleidsimpuls fietsverkeer 105  

Fietsverbinding Reestman 50  

2 laadpalen bij gemeentehuis voor elektrisch rijden 20  

Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven  270  

Gymvoorziening Lattrop 200  

Werkbudget kanaal Almelo Nordhorn 50 

Totaal majeure projecten 2016 3.495  

 
Wij stellen voor in te stemmen met de beschrijving van de stand van zaken van deze reserve. 
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4. Programma structuur 

 
In 2013-2014 is binnen Noaberkracht het Programmamanagement geïntroduceerd. 
Programmamanagement (PGM) helpt om samenhang te bereiken en prioriteiten te stellen, zodat de 
gemeente projecten en activiteiten effectief kan uitvoeren. Daarmee komen de beoogde doelen, 
organisatorische en/of maatschappelijke effecten dichterbij. 
 
Dit houdt in dat we vanaf 2015 vier programma’s onderscheiden: 

 Krachtige Kernen (KK) 

 Economische Kracht en Werk (EK&W) 

 Omzien naar elkaar (ONE) 

 Burger & Bestuur (B&B) 
 
Leeswijzer 
Bovenstaande programma’s komen ieder in de komende paragrafen terug. Bij het 
Programmamanagement is het instrument DIN (Doel Inspanningen Netwerk) gebruikt om in grote 
lijnen de thema’s, doelen, indicatoren en inspanningen te benoemen per programma. Hierdoor 
ontstaat een bundeling van 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. 
 

 Thema’s 
Voorbeeld Vrijetijdseconomie : Verhogen van de toeristische bestedingen en de toeristische 

werkgelegenheid in Dinkelland door versterken, verbinden en 
vernieuwen. 

 
 Ideaaldoelen  Wat willen we bereiken? 

Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 
 

Verblijven:  Meer gasten verblijven in Dinkelland. 
Beleven:  Gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer. 
 

 Indicatoren  Hoe gaan we sturen? 
Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 
 
Het aantal overnachtingen in NOT (prestatie indicator) 
Aantal vestigingen in sector vrijetijdseconomie binnen Dinkelland (prestatie indicator) 
De beleving van vrijetijdseconomie binnen Dinkelland (belevingsindicator) 
 

 Resultaten en inspanningen (majeur)  Wat gaan we daarvoor doen? 
Voorbeeld EK&W: Thema Vrijetijdseconomie 
 
Verbeteren toeristische samenwerking Noordoost-Twente (resultaat) 
Drie vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen die uitbreiding mogelijk maken 
(resultaat) 
 
Binnen dit blok noemen we ook de majeure projecten (inspanning). 
 
De genoemde niveaus zijn een leidraad die gebruikt is in de structuur van de programma’s. Daarmee 
krijgt u antwoord op de welbekende W-vragen.  
Wat willen we bereiken?  
Wat doen we daarvoor? 
Wat mag het kosten? 
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Als aanvulling op de drie vragen hebben we de vraag ‘Hoe gaan we sturen?’ toegevoegd. Met een 
beperkte set indicatoren krijgt u een beeld van het maatschappelijk effect dat we met de 
programmadoelen willen bereiken. Hiermee wordt alvast rekening gehouden met landelijke 
ontwikkelingen. De monitor sociaal domein is volop in ontwikkeling en vanuit de BBV (Besluit 
begroting en verantwoording) zijn er voornemens om meer te gaan sturen op de effecten van beleid 
met een standaard set indicatoren. 
 
Wat willen we bereiken?  
Hier vindt u een beschrijving van de ideaal doelen per thema. Om deze ideaaldoelen te bereiken 
moeten we resultaten boeken. Deze resultaten kunnen een cluster zijn van verschillende 
inspanningen, maar het kan ook een concreet resultaat op zich zijn. 
 
Hoe gaan we sturen? 
Om uitspraken te kunnen doen in hoeverre de ideaaldoelen worden bereikt of zijn bereikt, gebruiken 
we verschillende indicatoren. Een indicator is een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie 
heeft en een aanwijzing geeft over de mate van doelbereik. Wij kijken specifiek naar 
maatschappelijke-effect indicatoren.  
Het gebruik van indicatoren levert niet alleen een bijdrage aan het bepalen van de mate van 
doelbereik maar brengt ook focus aan en maakt trends zichtbaar. Voor het doelbereik zijn wij als 
overheid slechts één van de vele actoren die een bijdrage leveren via het uitvoeren van inspanningen. 
Er zijn dus meerdere eigenaren van de indicatoren. Overigens sturen we niet alleen op indicatoren 
maar ook op resultaat (x bestemmingsplannen, y beleidsnotities, z kilometers fietspaden etc.) .  
 Wij maken gebruik van twee soorten maatschappelijke-effect indicatoren: 

 Prestatie-indicatoren: Deze zogenaamde ‘harde indicatoren’ bestaan voornamelijk uit feiten 
en cijfers. Enkele van deze indicatoren komen uit interne verslaglegging. De meeste 
indicatoren komen echter uit nationale bronnen. In 2014 is een project gestart met het 
kennisinstituut Nederlandse gemeenten (KING). Het resultaat van deze samenwerking moet 
een dashboard worden waarin de prestatie-indicatoren per programma overzichtelijk worden 
weergegeven. 

 Belevingsindicatoren: Belevingsindicatoren zijn indicatoren geformuleerd in termen van de 
beleving/waardering van inwoners. Deze zogenaamde ‘zachte indicatoren’ bestaan 
voornamelijk uit de waardering van inwoners, ondernemers en toeristen over de 
verschillende thema’s. Bijvoorbeeld: De beleving van het ondernemersklimaat getoetst aan de 
hand van de waardering van ondernemers en onderzocht met een ondernemerspeiling. 
Vergaande gesprekken met onderzoeksinstituten hebben geleid tot een projectplan waarin de 
belangrijkste pijlers van deze specifieke burgerpeiling zijn weergegeven. Hierin willen wij 
werken met bestaande en bewezen middelen. Deze sluiten aan op onderzoeksmethoden van 
KING. Er bestaat daarnaast genoeg ruimte voor maatwerk op lokaal niveau. 

 
Voor het sturen op de bovengenoemde indicatoren wordt het structureel verzamelen, analyseren en 
duiden van beleidsinformatie steeds belangrijker. Waarbij het creëren van de bewustwording van deze 
informatie een belangrijk gegeven is (bijvoorbeeld demografie). Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van 
de beleidsprocessen te verhogen en de programmadoelen op deze manier scherp te houden. 
 
Wat doen we daarvoor? 
Hier leest u een toelichting van datgene wat we gaan doen om de geformuleerde doelstelling te 
bereiken. Gezien de programma structuur volgt hier een opsomming van de resultaten (geclusterde 
inspanningen) en majeure projecten (losse inspanningen). Op een aantal plekken in de begroting zijn 
een aantal resultaten genoemd die bestaan uit een x-aantal prestaties (bijvoorbeeld blz. 10: vijf 
initiatieven voor verbeteren verkeersveiligheid). Deze zijn niet nader toegelicht, omdat dit de rol is van 
het college om deze uit te voeren. 
 
Wat mag het kosten? 
Hierbij leest u wat de geformuleerde doelstellingen mogen kosten en wat het oplevert. Aan het eind 
van elke afzonderlijk programma is een begroting en meerjarenraming toegevoegd. 
Deze vragen passen in de programma structuur en hier verwijzen we dan ook naar in de komende 
volgende paragrafen.  
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5. Programma Krachtige Kernen 
 
Strategisch programmadoel 
De leefbaarheid in onze kernen vindt de gemeente Dinkelland een groot goed. Wij realiseren ons 
echter ook dat de demografische ontwikkeling een forse impact heeft die niet te stoppen is. Dit krijgt 
gevolgen voor de voorzieningen in de kernen. Een vergrijzende bevolking brengt andere behoeften 
met zich mee. Voorzieningen in de kernen kunnen en mogen niet overwegend afhankelijk worden van 
overheidssubsidies. Wij willen dan ook investeren in levensvatbare initiatieven die de leefbaarheid in 
stand kunnen houden. Alleen zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle groepen uit onze samenleving.  
 
De leefbaarheid zit vooral in de sociale cohesie en de activiteiten die een gemeenschap met elkaar 
onderneemt en niet in de ‘stenen’. Juist op dit vlak willen wij een impuls geven en dagen wij de kernen 
uit om initiatieven te ontplooien. Daarbij moeten we ook zuinig zijn op onze traditionele evenementen 
en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente de organisatie en versimpelt ze in elk 
geval de regelgeving. Ook ontmoetingsplaatsen zoals jongerenketen en jongerencarnaval hebben hun 
maatschappelijke betekenis bewezen en verdienen waardering. Sport, vooral door en voor jongeren, 
vormt ook een factor van betekenis. 
 
Een nieuw perspectief op leefbaarheid brengt met zich mee dat voorzieningen goed bereikbaar 
moeten zijn, zowel fysiek, digitaal als mobiel. Dit geldt voor zowel inwoners van de kernen als voor 
inwoners van het buitengebied. Aanwezigheid van een voorziening in een kern is niet altijd vereist, 
digitale ontsluiting wel. Daar waar concentratie van voorzieningen in de nabijheid de 
toekomstbestendigheid verhoogt, heeft dat onze voorkeur. Logischerwijs is die concentratie dan 
vooral in de verzorgingskernen. 
 
In het kader van leefbaarheid blijft noaberschap voor ons een vaste waarde. Wij willen de 
noaberschap inzetten en ondersteunen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. 
‘Samen oud worden’.  
 
Het programma Krachtige Kernen kent 3 thema’s die hierop inspelen: 

1. Wonen en Vastgoed 
2. Mobiliteit en Bestendigheid 
3. Maatschappelijke Voorzieningen. 

 

5.1   Thema Wonen en Vastgoed 
 
Op het gebied van wonen plaatsen wij de demografische ontwikkelingen centraal. Deze bieden geen 
ruimte voor ontwikkeling van nieuwe wijken en plannen. De verkoop van de huidige (en in 
voorbereiding zijnde) kavels is al een enorme opgave. Wij blijven hiervoor inzetten op flexibiliteit en 
marktconforme prijzen. 
 
Wij willen de ontwikkeling van de woonvisie en de detailhandel combineren. Een compact centrum 
met in de periferie kleinere woonunits die vooral geschikt zijn voor de ‘nieuwe’ senioren en voor 
startende jongeren. 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Huisvesten 
Afstemming van het woningbouwprogramma anticiperend op demografie  

 Her ontwikkelen  
(Her)invulling bestaand vastgoed of locaties waarbij fysieke en digitale bereikbaarheid leidend 
zijn 

 
Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Wonen & Vastgoed’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  
 



 

28 

 

 Prestatie woon- en leefklimaat  
 Saldo vestiging en vertrek  
 Prestatie bouwkavelverkoop 
 Prestatie terugdringend leegstand  
 Beleving woon- en leefklimaat  

 
Huisvesten 
We weten wat er speelt in de markt en faciliteren de vraag in ons beleid. Doelgroepen krijgen hierin 
speciale aandacht. Wij nemen verantwoorde keuzes als oplossingen nodig zijn. Wij treden de markt 
tegemoet en brengen potentiele kopers in de positie om snel en continue over te gaan tot de aankoop 
van een kavel. We zetten extra in op de naamsbekendheid en marketing van onze kavels door o.a. de 
website www.wonenindinkelland.nl. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Initiatieven ontplooien die tot beweging leiden in de woningmarkt 
2. Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties 
3. Regionale Woonvisie/woonafspraken 
4. Vaststellen gemeentelijke Woonvisie 
5. Nieuwe prestatieafspraken woningbouwcoöperatie 

 

Toelichting resultaten 
Ad.1: Initiatieven ontplooien die tot beweging leiden in de woningmarkt 
We gaan ons vooral inzetten op hergebruik van vrijkomende locaties en inbreidingslocaties. We 
werken Collectief Particulier Ondernemerschap verder uit om verschillende doelgroepen te kunnen 
bedienen. Daarnaast zullen we nieuwe afspraken maken met de woningbouwvereniging om voor de 
huursector een voldoende op de doelgroepen toegesneden voorraad te creëren. Met de actualisatie 
van de beleidsinstrumentaria op het gebied van de woningmarkt (woonvisie, woonservice, CPO, 
starterslening, woonbeurs etc.) zetten we onze middelen zo effectief mogelijk in om concrete 
behoeften op de woningmarkt te faciliteren. 
 
Ad. 2: Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties 
We werken aan een actualisatie van de woningbouwprogrammering. De actuele behoefte wordt in 
beeld gebracht en afgezet tegen het beschikbare aanbod.  
 
Ad. 3: Regionale woonvisie/woonafspraken  
Eind 2015 hebben de Twentse gemeenten ingestemd met de regionale woonvisie Twente (2015-
2024) , waarin op hoofdlijnen woonafspraken en thema’s zijn neergezet. 
Bij de regionale woonvisie hoort een actieprogramma waarin de diverse thema’s worden benoemd die 
in de periode tot 2020 moeten worden opgepakt en uitgewerkt.  
De hoofdthema’s zijn:  
- Doelgroepen (onder andere statushouders maar ook huurders en inkomen) 
- Wonen en Zorg (onder andere leegstand zorgvastgoed) 
- Stedelijke vernieuwing (onder andere herstructurering/transformatie grotere complexen) 
- Bestaande voorraad (onder andere verbetering energielabel, energieloket) 
- Programmeren en zuinig ruimtegebruik (afstemming woningbouwprogrammering op basis actuele 
regionale behoefte) 
De afspraken die we maken over deze thema´s - uitgaande van de sub regio Dinkelland, Tubbergen, 
Losser, Twenterand - leggen we vast in een bestuursovereenkomst. 
 
Ad. 4: Vaststellen gemeentelijke Woonvisie 
In 2014 zijn diverse bijeenkomsten gehouden om te komen tot een herziening van de woonvisie 2011. 
Dit proces is in 2015 stopgezet, omdat ten gevolge van de Ladder voor duurzame Verstedelijking 

http://www.wonenindinkelland.nl/
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eerst in regionaal verband en onder regie van de provincie nieuwe afspraken gemaakt worden over 
vooral de woningbouwprogrammering. 
Zodra deze afspraken in concept gereed zijn maken we een (procedurele) doorstart met de woonvisie 
2015+. Daarin schetsen we de gemeentelijke visie op het wonen in Dinkelland tot 2025. In de 
woonvisie is onder andere aandacht voor de veranderingen op de woningmarkt, de gewijzigde positie 
van de gemeente ten opzichte van de woningcorporaties. Ook krijgt een uitwerking van het 
bouwprogramma per kern een plek, waarbij er specifiek aandacht is voor de doelgroepen jongeren en 
senioren. 
 
Ad. 5: Nieuwe prestatieafspraken woningbouwcoöperatie 
In de herziene Woningwet heeft het kabinet de positie van de gemeente versterkt waar het gaat om de 
bijdrage die de corporaties moeten leveren aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. 
In de woonvisie nemen we uitgangspunten op die vertaald worden in prestatieafspraken.  
Zodra de nieuwe woonafspraken met de provincie en de gemeenten in de regio hun beslag hebben 
gekregen, zullen we op basis van de uitwerking van de gemeentelijke woonvisie nieuwe 
prestatieafspraken met de corporatie maken.  
 
Her ontwikkelen 
Bij her ontwikkelen kijken we zowel naar de plek als ook de opgaven die eraan gerelateerd zijn, 
bijvoorbeeld ontwikkeling in leegstand of vergrijzing van de bevolking. Hier is participatie van 
belanghebbenden en marktpartijen vanzelfsprekend.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten:  

1. Gebiedsontwikkeling 3.0 
2. Afstoten gemeentelijk vastgoed  
3. Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum. 
4. Her ontwikkelen Commanderie terrein 

 
 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: Gebiedsontwikkeling 3.0 
Gebiedsontwikkeling is een vervolg op een eerdere sociaal maatschappelijke discussie, waarin helder 
werd welke fysieke opgave noodzakelijk is om lokale duurzame ambitie mogelijk te maken. Binnen de 
gemeente Dinkelland speelt een dergelijke ontwikkeling in het centrum van Weerselo. Diverse 
vastgoedobjecten en de ruimte vragen om een vervolg op de eerste plannen voor het centrum van 
Weerselo. In de nieuwe aanzet willen we de stakeholders een belangrijke rol geven. We schetsen de 
opgaven voor nu en de toekomst en samen met de stakeholders gaan we volhoudbare oplossingen 
realiseren. Dit proces start in 2015. In 2016 willen wij de contouren voor een ontwikkelstrategie helder 
hebben. 
 
Ad. 2: Afstoten gemeentelijk vastgoed 
Vastgoed dat in eigendom is van de gemeente, maar zijn functie verloren heeft, willen we afstoten. 
Het heeft de voorkeur om panden rechtstreeks aan een nieuwe eigenaar te verkopen. Als dat niet lukt, 
gaan we over tot herontwikkeling. Verkoop blijft het doel. 
 
Ad. 3: Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum 
Het klooster ‘Maria Ad. Fontes’ is door de gemeente aangekocht met als doelstelling om een 
toeristische meerwaarde te genereren voor Ootmarsum en Dinkelland. Wij zijn nu bezig met 
een ontwikkeling met behoud van het bestaande gebouw. Daarbij staat vast dat het vast wil houden 
aan de toeristische meerwaarde. Een deel is verkocht en al in gebruik als Whiskystokerij en 
Kloosterkeuken. De Kloosterkeuken heeft voornamelijk een maatschappelijk doel om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt weer kansen te bieden voor re-integratie.  
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Wij willen een deel in eigendom houden voor maatschappelijke functies (de Kapel met aansluitend 
een mogelijkheid voor exposities).  
 
Ad. 4: Her ontwikkelen plan Commanderie 
De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 december 2014 het 
bestemmingsplan vernietigd. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeente de plannen 
heroverwogen.  
Het plan de Commanderie heeft nu als doel een uitbreiding en versterking van de culturele en 
recreatieve voorzieningen van Ootmarsum mogelijk te maken door een uitbreiding van het 
Openluchtmuseum, de verplaatsing van de horeca-activiteiten van de Weemhof, de vestiging van 
ambachtelijke bierbrouwerij Othmar, een efficiëntere indeling van het museumterrein en een nieuwe 
groene inrichting. 
 

5.2   Thema Mobiliteit en Bestendigheid 
 
Binnen dit thema zetten wij ons op behoud van volhoudbare structuren. Deze hebben betrekking op 
alle onderdelen van dit thema: verplaatsen, stromen en bestendigen.  
 
Mobiliteit en verkeersveiligheid hebben veel raakvlakken, beïnvloeden elkaar op vele manieren en 
bijna iedereen heeft er een mening over. Mobiliteit is van iedereen, maar is tegelijk ook voor een groot 
deel ieders eigen verantwoordelijkheid.  
Bij krachtige kernen hoort een goed en veilig wegennet voor de bereikbaarheid, maar ook 
verkeersveilig gedrag van weggebruikers. Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in mobiliteit 
en verkeersveiligheid. Wat we bereikt hebben willen we graag in stand houden en waar mogelijk willen 
we verder ontwikkelen en uitbreiden. 
Een goede bereikbaarheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers blijft voor ons 
prioriteit houden. Speerpunt is en blijft de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, 
senioren en gehandicapten. Landelijke richtlijnen, regionale afspraken en het gemeentelijk beleid 
vormen de basis voor de ontwikkeling en inrichting van verkeersvoorzieningen. 
 
Wij hebben 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), of zoals in dit kader eerder genoemd Gemak, Gewin en Genot. Nader 
afbakenen moet nog gebeuren, om te zorgen dat we kunnen komen tot een doelgerichte aanpak die 
alle programma's raakt. De hiervoor nodige middelen willen wij financieren met de hierboven 
genoemde aangegeven proces- en programmagelden voor het uitvoeren van specifieke ambities uit 
het coalitieprogramma. 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende drie ideaaldoelen na: 

 Zorgen voor een beter en veiliger verkeerssysteem (verplaatsen) 
 Zorgen voor het bewuster omgaan met de afval- en waterstromen (stromen) 
 Zorgen voor het bewuster omgaan met energie (bestendigen) 

 
Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Mobiliteit & Bestendigheid’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Aantal verkeersslachtoffers  
 Huishoudelijk restafval in kg per inwoner  
 Aantal duurzame woningen 
 Prestatie bezettingsgraad openbare parkeerplaatsen 
 Beleving mobiliteit 
 Beleving openbare ruimte 

 
Verplaatsen 
Wij streven naar goede bereikbaarheid voor onze kernen. We willen deze bereikbaarheid in goede 
balans brengen met leefbaarheid en veiligheid. Goede wegverbindingen zijn belangrijk, zowel voor het  
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auto- als fietsverkeer en het openbaar vervoer.  
Onze openbare ruimte moet veilig en doelmatig zijn. De weginfrastructuur moet ‘Duurzaam Veilig’ zijn. 
Wij toetsen dit aan gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen. Er gebeuren nog teveel ongevallen 
met ernstige verkeersslachtoffers. Door maatregelen op het gebied van zowel de infrastructuur als het 
verkeersgedrag willen we een substantiële daling van het aantal ernstige verkeersslachtoffers 
realiseren.  
Speciale aandacht is er voor kwetsbare weggebruikers. Zij moeten veilig en zelfstandig hun weg 
kunnen vinden in het verkeer. Daarvoor zijn soms extra voorzieningen nodig. Voor fietsers is er extra 
aandacht binnen het kader van de ‘Beleidsimpuls fietsverkeer’. Daarin wordt het kader voor een veilig 
fietsbeleid geschetst, maar er zijn ook enkele voorstellen voor infrastructurele maatregelen 
aangegeven. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken:  
 
Resultaat: 

1. Vijf initiatieven on de verkeersveiligheid te verbeteren  
2. Vijf initiatieven voor bereikbaarheid/doorstroming  
3. Twee initiatieven voor een goed parkeersysteem 

 
 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: Vijf initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren  
De eerder voor 2016 aangekondigde actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (in 
het kort GVVP) zal in 2019-2020 plaatsvinden. Doordat we in 2016 specifiek aandacht besteden aan 
de fietsers (in het onderzoek ‘Beleidsimpuls fietsverkeer’) is het niet nodig om het totale GVVP nu te 
actualiseren. In 2019-2020 stellen we een breed Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan voor 
Dinkelland en Tubbergen op. Het zal vanaf 2020 het basisdocument zijn voor het verbeteren van de 
bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het parkeersysteem en zo bijdragen aan het behalen van de 
doelen voor het ideaal doel Verplaatsen. 
 
Naast een veilige weginrichting is goed en veilig verkeersgedrag essentieel. Wij beïnvloeden het 
verkeersgedrag door een programma van permanente verkeerseducatie te bieden (het jaarlijks 
programma ‘Educatie en Communicatie’ met cursussen en opleidingen voor jong en oud) en door 
voorlichting (bijvoorbeeld door mee te doen aan de landelijke VVN-campagnes). 
 
Verkeersonveilige trajecten en kruisingen 
In 2016 is er een QuickScan van de meest verkeersonveilige trajecten en kruisingen, en wel met 
name gericht op het gemotoriseerde verkeer. We onderzoeken bijzondere knelpunten nader en waar 
nodig ontwikkelen we maatregelen. De QuickScan richt zich op het gemotoriseerde verkeer, omdat 
soortgelijk onderzoek voor fietsers al is gedaan in het kader van de ‘Beleidsimpuls fietsverkeer’. 
Daarin worden beleidskaders ontwikkeld en maatregelen aangegeven voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid voor de fietsers. Naar aanleiding van de QuickScan kunnen we besluiten nemen 
over eventuele aanvullende onderzoeken of het nemen van maatregelen. We stemmen de resultaten 
van de QuickScan voor het gemotoriseerde verkeer en van het onderzoek ‘Beleidsimpuls fietsverkeer’ 
op elkaar af. 
 
Ad. 2: Vijf initiatieven voor bereikbaarheid/doorstroming 
Belangrijke infrastructurele projecten zijn de realisatie van de rondweg Weerselo en de tweede fase 
van de Dusinksweg bij Ootmarsum. In 2016 starten we de nodige voorbereidingen, zoals de 
bestemmingsplanprocedure, de grondverwerving en dergelijke. Afhankelijk daarvan kan er met de 
uitvoering worden gestart in 2016-2017. De kosten van het verbreden van de Dusinksweg bedragen 
circa € 2.500.000. Daarin zijn de eventuele kosten van de aanleg van een fietspad en een gewijzigde 
aansluiting op de provinciale weg inbegrepen. Deze wordt iets in westelijke richting ‘verschoven’ ten 
opzichte van de huidige situatie. Financieel hebben we dit scenario in deze begroting vertaald. In het 
vierde kwartaal van 2015 is dit aan de raad ter besluitvorming aangeboden.  
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Herinrichting Marktstraat/Denekamperweg in Ootmarsum 
In de Toekomstvisie Ootmarsum (2005) is de wenselijkheid van het versterken van de verbinding van 
het historisch centrum met De Meijerij benoemd. Dit project is opgenomen in de lijst van de majeure 
projecten. Aansluitend is er een vraag van Stadsberaad Ootmarsum om de kruising van Marktstraat 
en Molenstraat anders in te richten. Technisch is het noodzakelijk binnen afzienbare tijd de riolering in 
de Denekamperstraat te vervangen. Deze drie aspecten maken het wenselijk om de Marktstraat-
Denekamperstraat in zijn geheel opnieuw in te richten, waarbij we ook de entree van Ootmarsum 
verbeteren en het parkeerterrein op de hoek van Oostwal en Marktstraat opwaarderen. De totale 
kosten van het project worden op ca. € 840.000 geraamd, waarvan ca. € 185.000 beschikbaar is 
vanuit de reserve majeure projecten en ca.€ 220.000 vanuit het GRP (aandeel rioleringskosten in de 
herinrichting).  
 
In het Raadsperspectief 2016 (§ 6.2) is dit project benoemd, maar in § 6.3 zijn hiervoor geen 
financiële middelen opgenomen. Zoals aangegeven is ca. € 405.000 beschikbaar en zijn aanvullende 
middelen van ca. € 435.000 nodig om een totale reconstructie door te voeren. Voor de aanvullende 
dekking van het huidige plan is momenteel geen ruimte. En omdat het deels uitvoeren van een 
herinrichting weinig meerwaarde heeft, zullen wij de herinrichting en rioolverbetering één jaar uitstellen 
in het vertrouwen dan aanvullende middelen te kunnen vinden. De huidige middelen vanuit de reserve 
majeure projecten moeten daarom gereserveerd blijven. In het komende jaar zullen wij daarnaast een 
rioolverbetering zonder herinrichting voorbereiden (volledig te dekken uit het GRP).  
 
In de begrotingscyclus 2017 zal opnieuw een afweging worden gemaakt om de aanvullende 
financiering van dit project te realiseren. Mocht ook in het komende jaar dan geen dekking kunnen 
worden gevonden voor de aanvullende middelen voor de herinrichting dan kunnen we alleen de 
rioolverbetering uitvoeren. 
 
Bereikbaarheidsfonds 
Hieruit kunnen bijdragen komen voor projecten die de digitale en fysieke bereikbaarheid van de 
kernen en het buitengebied binnen de gemeente Dinkelland bevorderen. Denk hierbij aan glasvezel, 
mobiele bereikbaarheid, snellere beschikbaarheid hulpdiensten en dergelijke.  
 
Ad. 3: Twee initiatieven voor een goed parkeersysteem 
Een goede parkeervoorziening is belangrijk voor het economisch functioneren en draagt bij aan de 
krachtige kernen. Voorafgaand aan het opstellen van het brede Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 
(GVVP) houden we het parkeersysteem in de kernen Denekamp en Ootmarsum tegen het licht 
(parkeeronderzoek of anderszins). Het resultaat hiervan (gepland in 2018-2019), moet als input voor 
het GVVP dienen.  
 
Majeure projecten 
Dusinksweg tweede fase 
Zie hiervoor onder Ad. 2.  
 
Voormalige vliegbasis Twente  
In 2015 heeft de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘Ontwikkeling Technology Base 
Twente’ ter visie gelegen, waarin is aangegeven wat er in de Milieu Effect Rapportage onderzocht 
moet worden. De commissie voor de milieueffectrapportage heeft een onafhankelijk advies gegeven 
over de ontwerp NRD en ook zijn zienswijzen ingekomen. De NRD wordt samen met een reactie van 
burgemeester en wethouders op de ingebrachte zienswijzen en het advies van de commissie MER in 
2015 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.  
Voor de ruimtelijke plannen, die nodig zijn om de ontwikkeling tot Technology Base Twente te 
faciliteren, is de raad bevoegd gezag (uiteraard voor wat het gemeentelijk grondgebied van 
Dinkelland. Daarbij kunt u denken aan de aanpassing van de beschrijving in de structuurvisie 
Dinkelland, waar nog sprake is van een burgerluchthaven en de vaststelling van het 
bestemmingsplan. De bevoegdheid van de raad geldt ook de Milieu Effect Rapportage voor die 
plannen. De ter visielegging is zo mogelijk nog in 2015, terwijl de besluitvorming is voorzien voor 
2016. 
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Rondweg Weerselo 
De gemeente is in dit project volgend. Wel staan in het plan ook enkele voorzieningen opgenomen die 
voor rekening van de gemeente blijven (een fietstunnel en een landbouwroute). De provincie heeft in 
november 2014 besloten om een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uit te laten voeren. 
De bedoeling is dat de provincie de uitkomsten van de MKBA betrekt bij de definitieve besluitvorming 
over de aanleg van de weg. De MKBA is in juli van dit jaar opgestart. De planning is erop gericht dat 
de uitkomsten in december 2015 aan Gedeputeerde Staten kunnen worden voorgelegd. In het eerste 
kwartaal van 2016 zullen vervolgens Provinciale Staten hierover besluiten. Dit betekent dat de voor de 
gemeentelijke inspanningen gereserveerde middelen voor dit doel beschikbaar moeten blijven.  
 
Stromen  
Ambitie van de gemeente is om de hoeveelheid restafval met ongeveer 75 procent te verminderen in 
2030 tot 50 kg per inwoner per jaar. Tegelijk moeten de kosten voor de inwoner lager worden. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Twee initiatieven voor reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem 
2. Zes initiatieven voor water 

 
 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: Twee initiatieven voor reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem 
In 2015 heeft de raad het Afvalbeleidsplan opgesteld. In de uitwerking en implementatie daarvan zijn 
de gemeenten Dinkelland en Tubbergen de samenwerking aangegaan met ROVA Holding NV. ROVA 
heeft in 2015 samen met de gemeenten de afvalinzameling en bijkomende diensten aanbesteed en 
op 1 januari 2016 treedt het nieuwe afvalsysteem in werking.  
ROVA gaat per 1 januari 2016 voor beide gemeenten het containermanagement (incl. het onderhoud 
van de containers) en het contractbeheer (administratieve begeleiding van alle lopende contracten 
voor papier, glas, kunststof e.d.) uitvoeren. Ook verzorgt ROVA voor zover gewenst beleidsmatig en 
communicatief ondersteuning aan de gemeenten. 
 
Per 1 januari 2016 zijn de inzameling van het GFT en de gelijktijdige inzameling van kunststof 
verpakkingen, blik en drankkartons gratis. Samen met de invoering van containermanagement voeren 
we gedifferentieerde tarieven in. Op termijn stellen we de inzamelfrequentie van het huishoudelijk 
restafval naar beneden bij. In Twente is het project ‘Naar een Afvalloos Twente’ opgezet. Dit project 
sluit goed aan bij de doelstellingen van Dinkelland. 
Alle met het nieuwe afvalsysteem verbonden kosten van structurele aard zijn gedekt vanuit de 
afvalstoffenheffing. Daarin is ook een structureel bedrag voor de nieuwe ‘stortbelasting op het 
verbranden van afval’ opgenomen, die we voor 2016 op € 69.000 ramen (op grond van de 
afvalhoeveelheden uit 2014). Voor 2017 en later hangt de hoogte van de stortbelasting af van de (dan 
relevante) hoeveelheid restafval. 
 
Ad. 2: Zes initiatieven voor water 
Ons gebied is een uniek samenspel van watersysteem en keten. Hier gaan wij zorgvuldig mee om. 
Door de helling in het gebied vraagt water soms extra aandacht. Wij voorkomen hiermee problemen. 
Daar waar een rol is voor de gemeente werken wij aan het robuust maken van het systeem. Dat doen 
we onder andere door een bewustwordingsproces bij de inwoners op gang te brengen door koppeling 
aan het waterloket. Verder werken we nauw samen met ketenpartners om goede plannen uit te 
voeren. In 2017 starten we met het evalueren en actualiseren van het Gemeentelijk Rioleringsplan 
Dinkelland-Tubbergen. 
Waterschap Vechtstromen werkt aan een Waterbeheerplan (2016-2021). De gemeente is betrokken 
bij het proces. 
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Project Omvang en Onderhoud watersysteem 
Een ontwikkeling die aandacht vraagt is het programma ‘Omvang en onderhoud watersysteem’ van 
het Waterschap Vechtstromen. Dat programma gaat uit van het overdragen van beheer en onderhoud 
van watergangen van lagere orde naar aanliggende eigenaren, en daarmee mogelijk de gemeente.  
In eerste instantie voert het waterschap enkele pilots uit. Als zij daarna overdracht in bredere zin doen, 
zal dit leiden tot structureel hogere onderhoudskosten. Definitieve besluitvorming moet gebeuren in 
2016. 
 
Bestendigen 
In de afgelopen periode zijn diverse initiatieven vanuit de samenleving ondernomen op het gebied van 
duurzaamheid. Het welslagen van dergelijke maatschappelijke initiatieven is in belangrijke mate 
afhankelijk van de drie criteria ‘gemak, gewin en genot’. Vooral op deze criteria zullen wij onze eigen 
rol laten aansluiten. Onze rol zal vooral bestaan uit regisseren, faciliteren en verbinden. Daarnaast 
zien wij voor onszelf een rol waar het gaat om voorlichten, stimuleren, het verminderen van formele 
belemmeringen en verwijzen naar subsidiemogelijkheden. Waar mogelijk gaan wij het goede 
voorbeeld geven en ons aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Wij hanteren daarbij wel het 
principe van ‘Twentse nuchterheid’. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Vijf duurzaamheidsinitiatieven  
2. Vijf initiatieven voor energiebesparing 
3. Uitvoeringsplan duurzaamheid 
4. LED-straatverlichting 

 
 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: Vijf duurzaamheidsinitiatieven  
Het ‘elektrisch rijden’ krijgt binnen het thema duurzaamheid aandacht, vooral wat betreft de auto. Bij 
het gemeentehuis worden twee laadpalen voor elektrische auto’s geïnstalleerd. De kosten van de 
plaatsing, installatie en software bedragen naar verwachting € 20.000 excl. btw. De financiën zijn 
opgenomen in de passage ‘Gevraagde middelen en beleidsambities raadsfracties raadsperspectief 
2016. 
 
Ad. 2: Vijf initiatieven voor energiebesparing 
Het Energieloket 2.0 is in 2015 afgerond. Het Energieloket is nodig om inwoners te informeren over dit 
premie- en lening stelsel . Voor de periode 2016-2018 zijn geen financiële middelen opgenomen.  
 
Ad. 3: Uitvoeringsplan duurzaamheid 
Wij hebben de ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid. We verbreden de 
focus van wat nu vooral energiemaatregelen betreft naar een breder programma van duurzaamheid, 
de 3P's (People, Planet, Profit). Nader afbakenen moet nog gebeuren, om te zorgen dat we kunnen 
komen van een allesomvattend breed begrip naar een doelgerichte aanpak: een aanpak die alle 
programma's raakt.  
 
Duurzaam energiegebruik gemeentelijke organisatie en gebouwen 
De gemeente Dinkelland geeft het goede voorbeeld als het gaat om duurzaam energiegebruik binnen 
de eigen organisatie en in de overige gemeentelijke gebouwen. Wij stellen voor de eigen organisatie 
een plan op, waarmee wordt gestreefd naar een duurzaam energieverbruik. Hierbij worden de 
gemeentelijke gebouwen (waar mogelijk) voorzien van zonnepanelen, te beginnen met het 
gemeentehuis.  
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Ad. 4: LED-straatverlichting  
In het najaar van 2015 zal de raad het beleidsplan ‘verlichten openbare ruimte’ worden aangeboden. 
Dit beleidsplan voorziet in het vervangen van masten en armaturen door Ledverlichting. In 2016 moet 
fase 1 uitgevoerd worden in de kernen Denekamp en Ootmarsum. De uitvoeringskosten van fase 1 
van de vervanging bedragen in 2016 naar verwachting € 212.500. In totaal gaat het om een 
vervangingsplan met een looptijd van ca. tien jaar. De financiën zijn opgenomen in de passage 
‘Gevraagde middelen en beleidsambities raadsfracties raadsperspectief 2016 . 
 
4.1.2-A  ’Thema Openbare Ruimte’ 
 
Hoe wij omgaan met de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen is beschreven 
in de paragraaf Kapitaalgoederen. Hier komen enkel andere aspecten uit de openbare ruimte aan de 
orde. 
 
Onkruidbestrijding in de openbare ruimte 
In het groenonderhoud is de belangrijke ontwikkeling dat het toepassen van glyfosaat als middel voor 
onkruidbeheersing wordt verboden. Bij gelijkblijvende beeldkwaliteit leidt dit tot hogere kosten. Het 
alternatief is het wijzigen van de beeldkwaliteit bij gelijkblijvende kosten en/of het wijzigen van het 
aantal hotspots.  
 

5.3   Thema Maatschappelijke Voorzieningen 
 
Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol van de 
gemeente (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren). 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Samenbrengen & ontwikkelen 

 Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen 
 
Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema Maatschappelijke Voorzieningen maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Nabijheid voorzieningen  
 Beleving burgerparticipatie 

 
Samenbrengen & ontwikkelen 
Mensen en functies beter samenbrengen en gerichter faciliteren bij ontwikkelingen. Wij zien 
gebiedsvertegenwoordigers als onmisbare partners, waar mee wij maatschappelijke effecten in de 
samenleving willen bereiken. Kernraden nemen daarbinnen een positie in, maar daarnaast willen wij 
ook zeker in overleg met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen, zoals sporters, senioren, 
jongeren, enz., om de overheidsparticipatie te maximaliseren. Ook zijn wij in gesprek met de 
bibliotheek en het muziekonderwijs over hoe hun prestaties bijdragen aan de maatschappelijke 
effecten die we willen bereiken. Wij willen aansluiten bij de kracht en de initiatieven uit de 
samenleving. Continue gaan wij daarbij de rol van de overheid overwegen.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
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Resultaten:  
1. Nota monumentenbeleid 
2. Prestatieafspraken met bibliotheek 
3. Samenlevingsprocessen, participatie en leefbaarheid 
4. Twee uitgevoerde dorpsplannen  
5. Herziening sportnota 2008 
6. Scenario’s onderwijshuisvesting Denekamp 
7. Nieuwe basisschool Rossum  
8. Initiatieven gefaciliteerd uit de samenleving (op verzoek van samenleving, alleen 

faciliterend)  
 
 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: Nota monumentenbeleid 
Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe Monumentenwet in werking. Op basis van deze wet bekijken we 
of we de huidige monumentennota moeten herzien.  
 
Ad. 2: Prestatieafspraken met bibliotheek 
Wij blijven in overleg met de bibliotheken over de te leveren prestaties. Wij streven naar andere 
prestatieafspraken waarbij we meer gaan sturen op de effecten die we willen bereiken. 
 
Ad. 3: Samenlevingsprocessen, participatie en leefbaarheid 
Dit gaat over het proces om samen met de kern nader in te zoomen op het in stand houden van 
leefbaarheid. Het gaat over het in kaart brengen van wat er is en wat in stand kan worden gehouden. 
Over de manier waarop we oplossingen kunnen vinden 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.  
 
Ad. 4: Twee uitgevoerde Dorpsplannen  
De uitvoeringsplannen (Agelo en Tilligte) hebben een doorlooptijd van vier jaar (tot en met 2018). Het 
primaat van de uitvoering ligt bij de inwoners zelf. Zij hebben zich in verschillende werkgroepen 
georganiseerd. De gemeente heeft hier een faciliterende rol.  
 
Ad. 5: Herziening sportnota 2008 
De huidige sportnota is vastgesteld in 2008 en is in velerlei opzichten gedateerd. 
Een herziening van de sportnota is noodzakelijk. 
 
Ad. 6: Scenario’s onderwijshuisvesting Denekamp 
Met de vaststelling van het rapport Samen Scholen hebben we geconcludeerd dat het nodig is om 
voor de kern Denekamp scenario's te ontwikkelen op het gebied van onderwijshuisvesting. Bij de 
uitwerking van de scenario’s willen we de uitkomsten uit het rapport Samen Kansrijk Verbinden 
nadrukkelijk betrekken. 
 

Ad. 7: Nieuwe basisschool Rossum  
In het rapport Samen Scholen is een scenario geschreven voor Rossum. Op basis van leeftijd, 
technische staat en leerling prognose wordt basisschool de Kerkewei vervangen. 
 
Ad. 8: Initiatieven gefaciliteerd uit de samenleving  
Wij willen de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen bij projecten die ze zelf initiëren. Afhankelijk 
van het initiatief en de bijdrage die het initiatief kan hebben in het realiseren van onze ideaal doelen 
bepalen wij onze rol, die in eerste instantie een signalerende, stimulerende en ondersteunende rol kan 
zijn. 
 
Toekomstig bestendige en bereikbare voorzieningen 
Een nieuw perspectief op leefbaarheid brengt met zich mee dat voorzieningen goed bereikbaar 
moeten zijn, zowel fysiek, digitaal als mobiel. Dit geldt voor zowel inwoners van de kernen als van het 
buitengebied. Aanwezigheid van een voorziening in een kern is dus niet altijd vereist, digitale 
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ontsluiting wel. Daar waar concentratie van voorzieningen in de nabijheid de toekomstbestendigheid 
verhoogt, heeft dat onze voorkeur. Logischerwijs is die concentratie dan vooral in de 
verzorgingskernen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten:  

1. Beleidsdocumenten waarin toekomstige rol gemeente is vastgelegd. 
2. Nota voor nieuwe kaders voor sportaccommodatiebeleid Dinkelland.  
3. Scenario’s Openluchtbad Ootmarsum 

 
 
Toelichting resultaten 
1. Beleidsdocumenten waarin toekomstige rol gemeente is vastgelegd 
Het in stand houden van voorzieningen staat onder druk. Door de demografische krimp is de 
verwachting dat niet alles in stand kan worden gehouden. Dit betekent dat de gemeente zich moet 
oriënteren op de rol die zij wil innemen bij het Maatschappelijk Vastgoed. In dit project wil de 
gemeente Dinkelland een heldere rol innemen en deze ook communiceren.  
 
2. Eén nota voor nieuwe kaders voor sportaccommodatiebeleid Dinkelland 
De huidige sportaccommodatienota ‘Kaders voor het sportaccommodatiebeleid in Dinkelland’ uit 2008 
is in velerlei opzichten gedateerd. Mede door de overdracht van groot onderhoud en vervanging van 
buitensportaccommodaties, is een herziening van deze nota noodzakelijk. 
 
3. Scenario’s Openluchtbad Ootmarsum 
Voor het openlucht zwembad Kuiperberg in Ootmarsum wordt een aantal scenario’s uitgewerkt. 
Dit moet duidelijk maken op welke manier het zwembad toekomstbestendig kan zijn. 
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5.4   Begroting en meerjarenraming 
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. 

Programma Krachtige Kernen (KK) 

Thema Wonen en vastgoed 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 6.360  6.557  5.377  5.004  

Lasten -9.386  -9.907  -8.340  -8.059  

Saldo van baten en lasten -3.026  -3.349  -2.963  -3.055  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 48  46  49  87  

Mutatie reserve toevoeging -1.000  -650  -830  -750  

Reservemutatie -952  -604  -781  -663  

Resultaat thema Wonen en Vastgoed -3.978  -3.954  -3.744  -3.718  

     Thema mobiliteit en bestendigheid 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 5.541  5.530  5.640  5.836  

Lasten -15.782  -11.925  -11.875  -12.079  

Saldo van baten en lasten -10.241  -6.395  -6.235  -6.243  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 3.764  -3  -16  -24  
Mutatie reserve toevoeging 99  152  224  287  

Reservemutatie 3.863  149  209  263  

Resultaat thema Mobiliteit en Bestendigheid -6.378  -6.247  -6.026  -5.980  

     Thema Maatschappelijke voorzieningen 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 1.016  1.032  1.052  1.071  

Lasten -6.151  -6.301  -6.141  -6.029  

Saldo van baten en lasten -5.134  -5.268  -5.089  -4.958  

          

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 1.829  1.623  1.515  1.423  
Mutatie reserve toevoeging -1.126  -1.156  -1.189  -1.218  

Reservemutatie 703  467  326  205  

Resultaat thema Maatschappelijke Voorzieningen -4.431  -4.802  -4.763  -4.753  

 Resultaat programma Krachtige Kernen -14.787  -15.002  -14.533  -14.451  
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6. Programma Economische Kracht en Werk  
 

Strategisch programmadoel 
Het is evident dat de uitdagingen zo groot zijn dat traditioneel overheidsoptreden geen solide 
oplossing kan bieden. De teruglopende overheidsfinanciën zijn daarvoor absoluut ontoereikend. De 
nieuwe samenleving vraagt om creatieve ideeën en een andere overheid. De weg daar naar toe 
vereist bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid. Wij realiseren ons daarbij dat dit tijd vergt 
en maatschappelijk draagvlak vereist. De nieuwe gemeente als partner gaat op zoek naar 
levensvatbare en duurzame constructies. Toekomstbestendigheid is niet alleen bij de leefbaarheid 
een toetssteen, ook in het economisch beleid wordt het de belangrijkste voorwaarde. 
 
Wij willen in het kader van dit ‘omdenken’ een aantal lijnen uitzetten. Zo zal het traditionele 
‘uitbreidingsdenken’ in de ruimtelijke ordening plaats moeten maken voor herstructurering. 
Compactere winkelcentra met in de periferie ruimte voor kleinere wooneenheden. De kleinere 
gezinnen en vergrijzing bieden hiervoor mogelijkheden. 
 
De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends raken ondernemers in de meest 
brede zin. Niet alleen ondernemers in de detailhandel, maar ook agrarische en toeristische 
ondernemers en andersoortige bedrijven krijgen hiermee te maken. Juist daarom willen wij meer 
ruimte bieden voor bijzondere initiatieven van ondernemers. Ons uitgangspunt is dat bijzondere 
initiatieven een bijzondere behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering. Daarvoor moeten we 
beperkingen vanuit onze eigen regels zoveel mogelijk voorkomen. De inzet is telkens om uit te gaan 
van kansen, in plaats van belemmeringen. Het traditioneel ingerichte planologische regiem is hier 
onvoldoende op voorbereid en werkt beknellend. Een nieuw perspectief op detailhandel, industrie en 
bijbehorende planologie is dan ook vereist. 
 
Het programma Economische Kracht en Werk kent drie thema’s die hierop inspelen: 

1. Vrijetijdseconomie 
2. Ondernemen en Arbeidsmarkt 
3. Plattelandseconomie 

 
Programma c.q. thema overstijgende resultaten 
De hieronder genoemde Uitvoeringagenda en het Actieprogramma hebben niet alleen betrekking op 
dit programma, maar ook op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. Voor het 
leesgemak zijn deze resultaten onder programma Economische Kracht en Werk geplaatst.  
Deze programma c.q. thema overstijgende resultaten zijn: 
 Samenwerking aangaan met onderzoeks- en onderwijsinstellingen (Saxion, UT, ROC, etc.) om de 

creativiteit en expertise van Ondernemers, Onderzoek / Onderwijs en Overheden (3 O’s) 
maximaal te benutten en daarbij een Uitvoeringsagenda opstellen. 

 Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken 
 
Toelichting resultaten 
Wij willen meer ruimte bieden voor onderzoeksopdrachten van stagiaires en afstudeerders. Daarnaast 
zijn we gestart met een ontwikkelingsprogramma voor trainees. Ook willen we met de Noaberkracht 
Academy (zie ook pag. 61) een betere aansluiting vinden op de arbeidsmarkt, het contact met 
jongeren verbeteren, meer kennis binnenhalen en ruimte creëren voor innovatie. In dit kader noemen 
we daarnaast participatietraject NOT, waarbij met 13 partijen een nauwe samenwerking met Saxion is 
gestart.  
 
Innovatie hub 
Voor het grensoverschrijdend samenwerken zijn we met behulp van de zogenaamde ‘Innovatie Hub’ 
van Saxion als partner betrokken bij een aantal projecten (met Uelsen, Nordhorn en Bad Bentheim). 
Een Innovatie hub is een organisatie waar studenten de mogelijkheid hebben een uitdagende stage- 
of afstudeeropdracht uit te voeren. Door de inspanningen van de studenten blijft de organisatie 

http://www.innovatiehub.com/stagevacatures
http://www.innovatiehub.com/afstudeervacatures
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innoveren. Een Innovatie hub staat voor een inspirerende en innovatieve werkomgeving waar 
kennisuitwisseling en goede begeleiding voor studenten centraal staat. 
Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om bedrijven in de grensstreek meer met elkaar te laten 
samenwerken. 
 

6.1  Thema Vrijetijdseconomie 
 
Wij zetten in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, versterken en vernieuwen. 
 
Groei recreatief-toeristische sector 
De recreatief-toeristische sector groeit nog steeds in Dinkelland. Uit onderzoek blijkt dat vooral de 
meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme hiervoor zorgen. We dagen ondernemers uit 
om tot meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme te komen. Daarvoor bieden we graag 
ruimte door de planologische mogelijkheden daar waar mogelijk te verruimen en de aanvraag van 
vergunningen te vereenvoudigen. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere 
behandeling vragen: de ‘maatjas’-benadering. 
 
De groei in de toeristische sector willen wij verder bevorderen door het leggen van verbindingen 
tussen de ondernemers. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van meer en attractievere arrangementen 
die leiden tot meer beleving in het gebied. Het project ‘Art en spirit’ is daar een mooi voorbeeld van. 
Op dit punt zijn natuurlijk de ondernemers aan zet. De stad Ootmarsum blijft het speerpunt van het 
toeristisch beleid. Ootmarsum verdient een verdere investering in kunst en cultuur. De ontwikkeling 
van de Commanderie en het klooster leveren daar een bijdrage aan. 
 
De toerist vindt ons landschap prachtig. We moeten dit ook dan vooral zo houden. Een verdere 
investering in nieuwe toeristische infrastructuur is op voorhand niet nodig.  
De toerist kent geen grenzen. De grensoverschrijdende toeristische samenwerking biedt kansen en 
vraagt een impuls. Ook op dit punt willen wij inzetten op verbinding. De contacten met Nordhorn (en 
Grafschaft Bentheim) worden aangehaald. Intensivering van de contacten met Nordhorn biedt ons ook 
kansen op het gebied van economische- en veiligheidsvraagstukken. 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Verblijven  
Meer gasten verblijven in Dinkelland (verblijven) 

 Beleven  
Gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer (beleven) 
 

Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Vrijetijdseconomie’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Aantal overnachtingen NOT  
 Aantal banen in de sector vrijetijdseconomie  
 Aantal vestigingen in de sector vrijetijdseconomie  
 Totale bestedingen verblijfsrecreatie Twente  
 Totaal bestedingen dagrecreatie Twente 
 Beleving vrijetijdseconomie  

 
6.1.a   Verblijven 
 
Wij willen de groei van de afgelopen jaren doorzetten en zorgen dat er meer gasten een bezoek 
brengen aan de gemeente Dinkelland. Daarbij streven we naar: 

 een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod 
 een goede ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die tot 

versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden 
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Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om inspanningen te plegen die leiden tot de hieronder genoemde resultaten om het 
ideaal doel te bereiken: 
 
Resultaten:  

1. Twee vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen die uitbreiding mogelijk 
maken 

2. Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector  
3. Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente 

 
 

Toelichting resultaten 
Ad. 1: Twee vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen die uitbreiding mogelijk 
maken 
Door uitbreiding of herinrichting van het aantal overnachtingsplekken, willen we onder meer het aantal 
overnachtingen gaan verhogen. De procedures van verschillende bestemmingsplannen zijn gestart. 
 
Ad. 2: Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector 
Wij dagen ondernemers uit om te komen met nieuwe creatieve initiatieven die tot versterking en 
vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden. We hebben een proactieve rol in het stimuleren en 
faciliteren van deze initiatieven, zodat creatieve vormen van recreatie en toerisme mogelijk gemaakt 
worden en Dinkelland sterker op de toeristische kaart komt te staan. De initiatieven gaan wij zoveel 
mogelijk ruimtelijk faciliteren via bestemmingsplannen en vergunningverlening. In relatie tot het 
verbeteren van het ondernemersklimaat (zie Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven 
onder thema Ondernemen) ontwikkelen we een actieplan voor het verbeteren van de dienstverlening 
en het verminderen van de regeldruk en administratieve lastendruk in de vrijetijdssector.  
 
Ad.3: Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente 
In aanvulling op de nota verblijfsrecreatie stellen wij in samenwerking met RECRON en de Koninklijke 
Horeca Nederland een ontwikkelingsperspectief op voor de verblijfsrecreatie in Noordoost-Twente. 
Hieruit moeten ondernemers duidelijk kunnen afleiden welk soort initiatieven in de regio wenselijk zijn 
en welke niet. Dit doen we naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek verblijfsrecreatie in 
Noordoost-Twente. Hiermee willen we een betere afstemming krijgen tussen vraag en aanbod.  
 
 
6.1.b   Beleven 
 
De bestedingen in dagactiviteiten in Noordoost-Twente zijn relatief laag. Beleving bepaalt voor een 
groot deel de kwaliteit van een bezoek en de keuze voor een herhaalbezoek. Samen met 
ondernemers willen we bereiken dat gasten de gemeente intensiever gaan beleven. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om inspanningen te plegen die leiden tot de hieronder genoemde resultaten om het 
ideaal doel te bereiken: 
 
Resultaten:  

1. Ondersteunen van twee nieuwe belevingsconcepten of arrangementen/evenementen. 
2. Ondersteunen van tien projecten voortvloeiend uit ‘Art & Spirit’ 
3. Twee grensoverschrijdende arrangementen/evenementen 
4. Vervolgtraject verbetering toeristische samenwerking Noordoost-Twente 

 
 

Toelichting resultaten 
Ad. 1: Ondersteunen van nieuwe belevingsconcepten, arrangementen en evenementen 
We zetten in op de verbetering van de verbindingen tussen toeristische ondernemers die leiden tot 
toeristische productontwikkeling, belevingsconcepten en arrangementen/evenementen. Het project 
‘Art en spirit’ (zie Ad. 2.) dat de Stichting Ondernemersfonds Dinkelland organiseert, is daar een mooi 
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voorbeeld van. Ook gaan wij het Kanaal Almelo-Nordhorn recreatief beter benutten door samen met 
onze partners te onderzoeken of we een deel daarvan bevaarbaar kunnen maken voor toeristen en 
recreanten. Het doel is om een betere benutting te krijgen van de recreatieve mogelijkheden van het 
kanaal en de directe omgeving. Samen met Nordhorn, Waterschap en Provincie zijn we met de 
voorbereidingen gestart. Een businessplan moet duidelijkheid verschaffen of dit voldoende baten kan 
genereren en de vrijetijdseconomie zal versterken. Op basis van de huidige informatie worden de 
kosten op ruim € 5 mln. geraamd. Er is nog geen zicht op de kostenverdeling. Voor 2016 is een 
werkbudget nodig van € 50.000. Dit project valt onder de gebiedsontwikkeling NOT.  
 
Ad. 2: Ondersteunen van tien projecten voortvloeiend uit Art & Spirit 
Met het project ‘Art & Spirit’ willen de toeristische ondernemers Dinkelland sterker op de toeristische 
kaart zetten en zich onderscheiden door middel van twee leidende thema’s: kunst en beleving van het 
landschap. We ondersteunen projecten die daaruit voortvloeien, zodat de toeristische bestedingen en 
het aantal arbeidsplaatsen gaan stijgen.  
Stichting Ondernemersfonds Dinkelland heeft een aantal projecten ingediend die aansluiten bij de 
gebiedsvisie NOT.  
 
Ad. 3: Twee grensoverschrijdende arrangementen / evenementen 
We versterken de grensoverschrijdende toeristische samenwerking met o.a. de gemeente Nordhorn 
en Bad Bentheim waardoor meer (buitenlandse) gasten Dinkelland bezoeken. De Innovatie Hub 
ondersteunt dit (zie voor uitleg algemeen deel van dit hoofdstuk).  
 
Ad. 4: Vervolgtraject verbetering toeristische samenwerking Noordoost-Twente 
Wij zetten in op de verbetering van de toeristische samenwerking in Noordoost-Twente, in relatie tot 
Twente als ‘Landgoed van Nederland’. Daarvoor zetten we het proces in dat we samen met 
ondernemers uit Noordoost-Twente zijn gestart. Hierin bepalen we met ondernemers in de hoofdrol de 
gemeenschappelijke delers om van daaruit de meest daadkrachtige samenwerkingsvorm te creëren.  
 

6.2   Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt 
 
Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking van de werkgelegenheid. 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Ondernemen 
Verbeteren van het ondernemersklimaat  

 Arbeidsmarkt 
Bevorderen van arbeidsmarktparticipatie  

 
Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Ondernemen & Arbeidsmarkt’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Aantal banen 
 Netto participatiegraad 
 Bruto Gemeentelijk Product (BGP) per inwoner  
 Aantal bezoekers per kern / winkelgebied 
 Prestatie winkelleegstand  
 Beleving ondernemers  

 
 
6.2.a   Ondernemen 
 
Wij gaan samen met het bedrijfsleven een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat realiseren. Dit 
gaan wij samen doen met als speerpunten detailhandel (leegstand winkels), bedrijventerreinen en 
dienstverlening. Daarbij is ons uitgangspunt dat wij uitgaan van kansen en dat bijzondere initiatieven 
een bijzondere behandeling vragen; de ‘maatjas’-benadering. 
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De demografische ontwikkeling (zie paragraaf Demografische ontwikkelingen) en de explosieve groei 
van internetshoppen heeft zijn impact op het winkelaanbod in de verzorgingskernen. Om leegstand in 
de kernen te voorkomen, streven wij naar compactere centra. De ondernemers zijn hierin de dragers. 
De gemeente heeft een enthousiasmerende en faciliterende rol.  
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat alleen winkels met een bijzonder assortiment en/of bijzondere 
service op de lange termijn toekomst hebben. Voor de foodsector geldt dat kleinere specialistische 
winkels zich moeten concentreren in de nabijheid van supermarkten. Zonder goede strategie krijgen 
de winkelstraten met leegstand te maken, waardoor de aantrekkelijkheid van de kern afneemt. Met de 
ondernemers willen wij een plan ontwikkelen dat leidt tot compacte en aantrekkelijke centra. Wij zijn 
ons er van bewust dat de uitvoering van een dergelijk plan een lange adem vergt. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om inspanningen te plegen die leiden tot de hieronder genoemde resultaten om het 
ideaal doel te bereiken: 
 
Resultaten:  

1. Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en 
bedrijfsruimte  

2. Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven 
3. Actieplan voor het vergroten van de vitaliteit van de kernen  
4. Digitale bereikbaarheid kernen en buitengebied vergroten door de aanleg van glasvezel 

en Wi-Fi-spots te stimuleren 
 
 
Toelichting resultaten 
Ad.1: Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en 
bedrijfsruimte  
Om ondernemers ruimte te blijven bieden om te ondernemen, realiseren wij uitbreidingen van 
bedrijventerreinen in Ootmarsum en Denekamp. Daarnaast werken we (mogelijk als onderdeel van de 
economische visie) met onze partners aan een bedrijventerreinvisie, inclusief uitvoeringsprogramma. 
Ook ronden we de herstructurering op bestaande bedrijventerreinen in Denekamp, Weerselo en 
Ootmarsum af. Tot slot gaan wij de wijze, waarop wij startende ondernemers kunnen faciliteren, 
inventariseren. 
 
Ad. 2: Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven 
Voor de versterking van de economische positie van Dinkelland gaan we samen met onze partners 
een economische visie met een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Ook de dienstverlening aan 
ondernemers willen we versterken. Dit betekent dat we de gemeentelijke dienstverlening aan 
ondernemers vorm geven op een manier die op draagvlak kan rekenen bij de ondernemers. Dit doen 
we samen met ondernemers uit de industrie, detailhandel, recreatieve sector en ondernemers op het 
platteland. Samen met onze partners stellen we een economische visie 2016-2030 op met hieruit 
voortvloeiend een actieplan voor de periode 2016-2018.  
Verder zetten we in op het pro-actiever bezoeken en verbinden van ondernemers en het creëren van 
nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden.  
 
Ad. 3: Actieplan voor het vergroten van de vitaliteit van de kernen 
Leegstand en mobiliteit: De detailhandelsvisie wordt in het vierde kwartaal van 2015 ter besluitvorming 
aan de raad voorgelegd. Onderdeel van de visie is een uitvoeringsagenda 2016- 2020 om de 
winkelgebieden te versterken. Daarbij is specifiek aandacht voor aanpak van leegstand. Wij zijn 
daartoe in gesprek met betrokken (ondernemers)verenigingen. Samen optrekken is daarbij van 
belang.  
 
Ad 4: Digitale bereikbaarheid kernen en buitengebied vergroten door de aanleg van glasvezel 
en Wi-Fi-spots te stimuleren 
Cogas gaat (bij voldoende vraag) binnen een periode van twee jaar glasvezel aanleggen in het 
buitengebied van Dinkelland. Daarnaast stimuleren wij de beschikbaarheid van een openbaar Wifi 
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netwerk in de kernen. We gaan daarvoor met geïnteresseerde partijen in gesprek. Wij hebben voor 
glasvezel en Wifi-spots voornamelijk een faciliterende rol. 
 
6.2.b   Arbeidsmarkt 
 
Wij gaan werkzoekenden en werkgevers actief met elkaar verbinden Samen met het bedrijfsleven 
bekijken we welke activiteiten hiertoe een bijdrage kunnen leveren. In combinatie met Dinkelland 
Werkt sporen we initiatieven op en ontplooien we activiteiten. Ook faciliteren we een en ander. 
We zetten daarvoor actief instrumenten in om de doelgroep extra te ondersteunen richting 
arbeidsmarkt.  
 
We willen instrumenten inzetten die de afstand tot de arbeidsmarkt voor de hele doelgroep verkleinen 
(bijvoorbeeld korte, beroepsgerichte opleidingen, bijscholing, omscholing). Jongeren onder 27 jaar 
gaan we intensiever begeleiden en we zetten extra instrumenten in om hun afstand tot de 
arbeidsmarkt te verkleinen  
Met de invoering van de participatiewet zijn gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor het de 
bemiddeling van jongeren die eerder onder de Wajong vielen. De doelstelling voor 2016 is om geen 
jongeren uit deze doelgroep werkloos thuis te laten zitten. Hiervoor maken we sluitende afspraken met 
de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (PRO/VSO) waar veel van deze 
jongeren uitstromen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om inspanningen te plegen die leiden tot de hieronder genoemde resultaten om het 
ideaal doel te bereiken: 
 
Resultaten:  

1. Betere afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en het 
bedrijfsleven realiseren 

2. Een betere afstemming tussen vraag en een aanbod van arbeidskrachten realiseren 
door het opstellen van een marktwerkingsplan. 

3. Internationale samenwerking ter vergroting van de arbeidsmarkt. 
 
 
Toelichting resultaten 
Ad.1: Betere afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven 
realiseren 
In 2016 gaan we de pilot Dinkelland Werkt! evalueren.  
Nadat de klanten die onder de Participatiewet vallen zijn gescreend en ‘job ready’ gemaakt worden 
door het Werkplein Almelo, worden de mensen overgedragen aan de Coöperatie Dinkelland Werkt! 
Doordat veel ondernemers lid zijn van de coöperatie Dinkelland Werkt, hebben zij snel toegang tot 
geschikte kandidaten en kunnen zij hun vacatures daarop aanpassen. Jobcoaches van Dinkelland 
Werkt helpen hen snel. Daartoe zetten we een dubbele aanpak in. Eén: het ophalen van vacatures 
voor mensen uit de kaartenbakken van gemeenten en UWV. Twee: het vinden van aangepast werk bij 
bedrijven en instellingen voor mensen uit de kaartenbakken met een beperking. Dit doen we door het 
helpen van bedrijven met jobcarving en begeleiding van deze doelgroep (job coaching). Gemeenten 
zijn ook verantwoordelijk voor de aanpassing van de werkplek met ingang van de Participatiewet per 
1-1-2015, dus ook hierin ondersteunen we ondernemers. 
 
Ad. 2: Een betere afstemming tussen vraag en een aanbod van arbeidskrachten realiseren door 
het opstellen van een marktwerkingsplan
Op basis van een arbeidsmarktanalyse voor Dinkelland brengen we in beeld waar de kansen liggen 
voor de werkzoekenden. Hierin nemen we ook de regionale afspraken over de werkgeversbenadering 
mee. Vraag en aanbod worden zo beter bij elkaar gebracht. 
Door het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen via Dinkelland Werkt! en het 
sneller job ready van mensen maken door een degelijke bestandsanalyse en daaropvolgend adequate 
acties in te zetten, zorgen we er voor dat vraag en aanbod beter bij elkaar komen. Met als resultaat 
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dat de verantwoordelijkheid voor de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een gedeelde 
verantwoordelijkheid is van gemeente en ondernemers. 
 
Ad. 3: Internationale samenwerking ter vergroting van de arbeidsmarkt
Grensoverschrijdende samenwerking is één van de aandachtpunten binnen programma Economische 
Kracht en Werk. We gaan samenwerkingsverbanden zoeken en initiatieven ontplooien ter stimulering 
van de arbeidsmarkt aan beide kanten van de grens gericht op arbeidsmarktparticipatie en het beter 
benutten van de economische potenties. Er zijn geen extra financiële middelen nodig. 
 

6.3  Thema Plattelandseconomie 
 
Wij zetten binnen dit thema in op het versterken van landbouw en plattelandsondernemers in 
samenhang met ruimtelijke kwaliteit. 
 
De landbouw is en blijft voor Dinkelland een belangrijke economische drager. De 
toekomstbestendigheid van de landbouw is afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting. 
Actieve boeren moeten kunnen blijven investeren. Dinkelland kent echter een onevenredig groot 
aantal Natura 2000-gebieden die elkaar zodanig beïnvloeden, dat landbouwbedrijven door onder meer 
stikstofproblematiek en onevenredige grondclaim niet of nauwelijks kunnen door ontwikkelen. Wij zijn 
dan ook van mening dat op dit punt de grenzen van de natuurbescherming zijn bereikt. Vanuit deze 
constatering gaan wij de komende jaren een actieve rol spelen in de uitwerking van het provinciaal 
akkoord ‘Samen werkt beter’. Wij gaan er van uit dat er voldoende ontwikkelruimte op Dinkellands 
grondgebied ontstaat en de oplossingen binnen de natuurgebieden zelf worden gerealiseerd. Alle 
regionale, provinciale en landelijke beïnvloedingsmogelijkheden zullen wij hiervoor inzetten. 
 
De schaalvergroting in de landbouw wordt verder beperkt door het landschap. Wij streven naar 
behoud van het landschap en ziet in de cascobenadering een goede mogelijkheid om de hoge 
kwaliteit van ons landschap te waarborgen in combinatie met een vitale landbouw. 
 
Wij maken ons zorgen over de omvang van het aantal vrijkomende agrarische gebouwen. Het 
bestaande beleid is op dit punt ontoereikend en vraagt om meer ruimte. Bij een herziening van het 
beleid kijken we zeker naar de verruimingsmogelijkheden, waarbij we ook onconventionele 
maatregelen gaan onderzoeken. 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 De ‘groeiers’ binnen de agrarische sector ontwikkelen zich beter op het gebied van 
efficiëntie en verdere verduurzaming (ontwikkelen) 

 Meer perspectief voor nieuwe generatie plattelandsondernemers in een aantrekkelijk 
landschap (transformeren) 
 

Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Plattelandseconomie’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Gemiddelde oppervlakte per bedrijf  
 Aantal banen in de sector landbouw  
 Landbouwbedrijven met verbredingsactiviteiten  
 Beleving landschap  

 
 
6.3.a  Ontwikkelen 
 
Wij gaan ons de komende jaren inspannen om ontwikkelruimte te creëren die nodig is om de 
economische potenties van de landbouw te behouden en te versterken. Toekomstbestendigheid van 
de landbouw is afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting. Hierbij hoort een goede 
landbouwstructuur. 
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Binnen de kaders van onze verantwoordelijkheden ondersteunen wij initiatieven die hieruit 
voortvloeien. Samen met de agrarische sector gaan we de initiatieven vertalen naar een concreet 
actieplan. De inspanningen zijn gericht op het behoud en versterken van de economische potentie van 
de ‘groeiers’ binnen de landbouw. Hiervoor gaan we de ondernemers/bedrijfsleven uitdagen om de 
sterke afname van het aantal banen in de landbouw te minderen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om inspanningen te plegen die leiden tot de hieronder genoemde resultaten om het 
ideaal doel te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Verbetering van de landbouwstructuur door stimuleren van kavelruilprojecten 
2. Samen met de sector faciliteren van minimaal één project op het gebied van 

energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending 
3. Deelnemen aan het proces Samen werkt Beter als trekker van het vervolgproces 

Planuitwerking Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en 
Bergvennen en Brecklenkampse Veld 
 

 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: Verbetering landbouwstructuur door stimuleren van kavelruilprojecten 
De sector pakt planmatige kavelruilprojecten samen met het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) op. Deze rol is stimuleren en aanjagen van nieuwe initiatieven, ondersteunen en begeleiden 
van initiatiefgroepen bij de uitwerking van projectplannen voor vrijwillige planmatige kavelruil, 
advisering/dienstverlening, loketfunctie en communicatie. 
 
Mogelijk kan kavelruil ook knelpunten rond Natura 2000 gebieden oplossen en landbouwstructuur-
versterking combineren met een hoger rendement voor de natuuropgaven. 
Verder is vanuit de verkenning Natura 2000-gebieden vooral gekeken naar de kansen en knelpunten 
die aanwezig zijn in en rond deze gebieden.  
Hierbij is geconcludeerd dat de planuitwerking hoofdzakelijk gericht kan worden op het behalen van 
Natura 2000 doelstellingen binnen het gebied, maar dat het noodzakelijk kan zijn om ook buiten de 
begrenzing (inclusief uitwerkingsgebied) te kijken. Dit biedt mogelijkheden om ruimte te krijgen in het 
gebied, door bijvoorbeeld uitruil van gronden. Op deze manier kan eventueel ook landbouwstructuur-
versterking meegenomen worden en een hoger rendement worden behaald uit de natuuropgaven. 
 
Ad. 2: Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op gebied van 
energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending 
De uitdaging is natuurlijke mest op waarde te brengen die het kan hebben: van ‘afvalstof’ naar 
grondstof. Fosfaatwinning, toepassing mestbehandelingen (o.a. stimuleren groei micro-organismen), 
reststofbehandeling, energie. Hoe haal je meer uit mest. We zijn aan het onderzoeken of we in de 
regio samen met de Hof van Twente een voortrekkersrol kunnen vervullen voor twee specifieke 
aandachtsgebieden: 
• Duurzame mestverwerking 
• Verduurzaming van de bodem / gezonde bodem 
Daarnaast ligt er de opgave om initiatieven (lokaal en (inter)regionaal) aan elkaar te verbinden en de 
nodige infrastructuur en kennis te organiseren. Tegelijk volle benutting van de reststoffen voor 
duurzaamheidsdoelen, zo mogelijk leidend naar energie neutrale bedrijven. De aanname en 
doelstelling is dat natuur, water, biodiversiteit en bedrijven er baat bij hebben.  
 
Ad. 3: Deelnemen aan het proces Samen werkt Beter, vervolgproces Planuitwerking 
Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en 
Brecklenkampse Veld. 
Uit de verkenningen concluderen we dat de gebiedspartners constructief samen willen werken. We 
moeten nog wel belangrijke stappen zetten om het uiteindelijke maatregelenpakket samen te stellen. 
Dit staat centraal in de eerste fase van de planuitwerking. De verwachting is dat de planuitwerking een 
periode van circa 1,5 jaar in beslag zal nemen (begin 2017 afgerond). Wanneer uit nadere 
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onderzoeken blijkt dat we de externe effecten van de maatregelen kunnen beperken , wordt de kans 
groter dat dit binnen de komende zes jaar te realiseren is. De (personele) inzet die wij plegen en de 
overige kosten die worden gemaakt, worden voor 100 procent vergoed door de provincie Overijssel. 
 
6.3.b  Transformeren 
 
De functie van het landelijk gebied in Nederland is sinds enkele jaren aan grote verandering 
onderhevig. Nieuwe functies als zorg, recreatie en toerisme, educatie, cultuurhistorie en natuur 
beïnvloeden de traditionele landbouwfunctie meer en meer. Daarmee is het landelijk gebied van de 
toekomst bij uitstek de plek waar vernieuwing en innovatie de boventoon voeren. 
 
De verwachting is dat er een toename zal komen van vrijkomende agrarische locaties. Het is 
belangrijk om hiervoor oplossingen te bieden. We gaan daarom in overleg met betrokkenen om 
wensen te inventariseren. Dat betekent mogelijk verruimde mogelijkheden van het KGO-/VAB-beleid 
(Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving / Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en dat we actief meer 
bekendheid geven aan de gebruiksmogelijkheden. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om inspanningen te plegen die leiden tot de hieronder genoemde resultaten om het 
ideaal doel te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Betere benutting vrijkomende erven in buitengebied  
2. Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020 
3. Voortzetting Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020 

 
 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: Betere benutting vrijkomende erven in buitengebied  
De primaire verantwoordelijkheid voor het onderhouden van erven ligt bij de eigenaren. Zij hebben als 
vastgoedbezitter belang bij voldoende kwaliteit van hun bebouwing en erf, maar ook om het erf 
toekomstbestendig te maken (verkoop, blijven wonen, economische verdienactiviteit, etc.). Echter, ook 
de overheid heeft een belang als het gaat om het voorkómen van aantasting van de ruimtelijke 
kwaliteit en het voorkómen van vermindering van economische activiteit.  
Concreet gaat onze aandacht uit naar het versterken van de economie van het buitengebied in 
samenhang met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit alsook het versnellen van 
asbestverwijdering. Via het project ‘Vrijkomende erven in het buitengebied’ gaan we samen met 
betrokkenen en Saxion de ontwikkelmogelijkheden onderzoeken.  
 
Ad. 2: Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020 
De ‘Lokale Ontwikkelings Strategie’ beschrijft waar de LEADER groep Noordoost-Twente de komende 
jaren op in wil zetten: Gelukkig leven in het Nationaal Landschap. 
Samen met de inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en 
met de overheid als partner, wordt ingezet op: 

1. Aantrekkelijk leefklimaat 
2. Nieuw ondernemerschap 
3. Innovatief ontmoeten 

Deze speerpunten sluiten vooral aan bij de nationale LEADER-thema’s ‘krimp, nu of in de nabije 
toekomst’ en ‘minder verstedelijkte regio’s met economische, ecologische en sociale innovatieve 
potentie wat moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden’. Het eerst genoemde 
thema staat voorop, maar juist de potenties van het gebied, genoemd in het tweede thema, zullen in 
de komende periode worden benut om op de demografische veranderingen in te spelen.  
Het Leaderprogramma is vrijwel autonoom. Wij faciliteren waar nodig. 
 
Ad. 3: Voortzetting partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016- 2020 
Binnen het Coalitieakkoord provincie Overijssel ‘Overijssel Werkt’ is aandacht gevraagd voor het 
Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Dat betekent de kwaliteiten voor de toekomst behouden en 
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versterken. Het lopende programma zal binnen de huidige beschikbare budgetten worden afgerond. 
Een belangrijke opgave is om de energie die bij lokale partners is ontstaan, gericht op het ontwikkelen 
en benutten van kansen, te blijven borgen, gekoppeld aan de belangrijkste opgaven binnen het 
gebied. 
De komende vier jaar willen we de sociale component een prominentere rol geven. 
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6.4  Begroting en meerjarenraming 
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. 
Programma Economische Kracht en Werk (EKW) 

Thema Vrijetijdseconomie 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 52  53  54  55  

Lasten -769  -719  -692  -692  

Saldo van baten en lasten -717  -667  -639  -637  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 56  6  0  0  
Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Reservemutatie 56  6  0  0  

Resultaat thema Vrijetijdseconomie -661  -661  -639  -637  

     Thema Ondernemen en Arbeidsmarkt 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 0  0  0  0  

Lasten -616  -346  -337  -337  

Saldo van baten en lasten -616  -346  -337  -337  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 270  0  0  0  

Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Reservemutatie 270  0  0  0  

Resultaat thema Ondernemen en Arbeidsmarkt -346  -346  -337  -337  

     Thema Plattelandseconomie 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 0  0  0  0  

Lasten 52  -262  -246  -246  

Saldo van baten en lasten 52  -262  -246  -246  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking -313  0  0  0  

Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Reservemutatie -313  0  0  0  

Resultaat thema Plattelandseconomie -262  -262  -246  -246  

     Resultaat programma Economische Kracht en Werk -1.269  -1.269  -1.222  -1.220  
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7. Programma Omzien naar Elkaar 
 
Strategisch programmadoel 
In het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar zijn de kaders gesteld voor het programma. Wij willen 
bewerkstelligen dat elke inwoner in staat is om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. Wij 
hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. We willen dat alle inwoners op een zo 
volwaardig mogelijke manier meedoen aan de samenleving. Inwoners moeten eigen regie over hun 
huishouding kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de gemeente 
van ’zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. We onderscheiden drie niveaus van hulp en zorg in ons 
programma.  
 
Het programma Omzien naar Elkaar heeft 3 thema’s ontwikkeld die hierop inspelen: 

1. Zelf 
2. Samen 
3. Overdragen 

 

7.1  Thema Zelf 
 
Wij zetten binnen dit thema in op het versterken en behouden van zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid. Wij zetten stevig in op eigen kracht en omzien naar elkaar. Eigen kracht betekent 
dat inwoners zelf de regie nemen over hun leven en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
ontplooiing. Eigen kracht betekent niet dat iedereen op zichzelf is aangewezen, maar dat we het 
potentieel dat in iedereen zit, graag willen benutten. Het betekent ook dat we samen verantwoordelijk 
zijn en omzien naar elkaar. Wat de één niet kan, kan een ander wel en andersom. Een goed 
voorbeeld is burenhulp. Of zoals we in Twente zeggen: noaberschap, een groot goed in onze 
gemeente. Wij willen de eigen kracht en regie van de inwoner en zijn sociale omgeving zoals familie, 
buren, mantelzorgers, vrijwilligers, scholen, verenigingen en welzijnsinstellingen gaan benutten. 
 
Wat willen we bereiken? 
De gestelde doelen uit 2015 zijn niet meer actueel. Daarom hebben wij deze voor de komende 
periode aangepast. De volgende drie ideaaldoelen streven wij na: 

 Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen 
 Sociaal netwerk en vrij toegankelijke collectieve voorzieningen versterken en de inzet 

hiervan bevorderen 
 Vrijwilligers beter toerusten 

 
Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Zelf’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Aantal geregistreerde vrijwilligers bij vrij toegankelijke voorzieningen 
 Aantal ondersteuningsvragen dat wordt gemeld bij de gemeente dat (deels) in het ‘zelf’ wordt 

opgelost 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Toekomstbestendig vormgeven van de vrij toegankelijke voorzieningen 
2. Realiseren van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de maatschappelijke 

(start)positie van inwoners door te regisseren, stimuleren en faciliteren 
3. Het zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten door stimuleren 

en faciliteren. 
4. Realiseren van activiteiten die vrijwilligers ondersteunen en versterken door stimuleren en 

faciliteren. 
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Toelichting resultaten 
Ad. 1: Toekomstbestendig vormgeven van de vrij toegankelijke voorzieningen 
In het door de raad vastgestelde beleidsplan ‘Omzien naar elkaar’ is besloten de manier waarop de 
vrij toegankelijke voorzieningen zijn ingevuld, opnieuw vorm te geven. Dit project heeft de naam 
Heroriëntatie van de Vrij Toegankelijke Voorzieningen (HVTV) gekregen. 
 
De vragen die die op dit moment in steeds meer kernen gaan spelen hebben vooral betrekking op de 
toekomst. ’Is die jeugdsoos nog wel de juiste manier om jongeren voor te lichten? Of komt de jeugd er 
alleen voor de ontspanning en leren ze er verder niets? Waar hebben senioren nu echt behoefte aan? 
Is in onze kern wel in die behoefte voorzien?’ Allemaal zaken waarover kleine of grotere groepen 
inwoners nadenken, waarbij er ook steeds vaker mooie initiatieven ontstaan die in de kernen breed 
worden gedragen. 
 
Dit samen nadenken vraagt om een andere invulling van de samenwerking, taakverdeling en 
verantwoordelijkheid tussen gemeente, professionele organisaties en inwoners. En dat brengt ons bij 
het doel van de heroriëntatie. In 2016 gaan wij samen met onze inwoners en organisaties werken aan 
toekomstbestendige vrij toegankelijke voorzieningen. De toekomstbestendigheid is erin gelegen dat 
de voorzieningen zorgen voor een aansluiting tussen het ‘zelf’, ‘samen’ en ‘overdragen’ zodat de 
nieuwe taken in het sociaal domein optimaal vormgegeven kunnen worden. De behoefte van de 
inwoners staat hierin centraal. Ook gaan we samen met hen bespreken op welke manier dit aanbod 
gefinancierd kan worden en op welke manier we de subsidiegelden de komende jaren worden 
ingezet. (Voor alle duidelijkheid: binnen het project HVTV gaat het niet over de subsidies van cultuur 
en sport). 
 
Ad. 2: Realiseren van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de maatschappelijke 
(start)positie van inwoners door regisseren, stimuleren en faciliteren 
Het gaat hier bijvoorbeeld over het oppakken van taal- en rekenproblemen door het aanbieden van 
cursussen aan allochtonen en laagopgeleide autochtonen.  
 
Ad. 3 Het zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten door stimuleren 
en faciliteren 
We gaan inwonerinitiatieven stimuleren en waar mogelijk de regeldruk verlagen. Inwonerinitiatieven 
stimuleren maakt onderdeel uit van de heroriëntatie. Het vergroten van het organiserend vermogen 
resulteert in een sterker sociaal netwerk en meer inzet van eigen kracht. Van belang is om hierbij het 
perspectief van de inwoner voor ogen te hebben en te kijken wat inwoners willen, kunnen en wat 
acceptabel is.  
 
Ad. 4: Realiseren van activiteiten die vrijwilligers ondersteunen en versterken door stimuleren 
en faciliteren 
We stimuleren initiatieven vanuit de samenleving die er op gericht zijn de inzet van vrijwilligers te 
vergroten. Daarnaast gaan we onderzoeken of door gebruikmaking van digitale middelen afstemming 
is te organiseren tussen de vrijwilligersvacatures en de inwoners en partijen binnen het sociale 
domein (bijvoorbeeld door een Noaber-App).  
 
Het belang van vrijwilligerswerk moet bekend zijn bij de inwoners van de verschillende kernen. 
Daarnaast willen we inwoners ondersteunen bij het verrichten van vrijwilligerswerk en (gemeentelijke) 
barrières zoveel mogelijk weghalen (bijvoorbeeld parkeerontheffing voor bezorgers van tafeltje dekje), 
zodat geen enkele inwoner een belemmering voelt om zich vrijwillig in te zetten.  
 

7.2  Thema Samen 
 
Wij zetten binnen dit thema in op het bieden van (tijdelijke) ondersteuning om zo snel mogelijk en zo 
veel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. 
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Op sommige momenten lukt het inwoners niet (volledig) op eigen kracht. Dan is ondersteuning nodig. 
Wij zien die ondersteuning als een duwtje in de goede richting, zodat mensen hun eigen kracht 
hervinden of kunnen versterken. Maatwerk is daarbij van belang. 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende vier ideaaldoelen na: 
 

 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 
 
Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Samen’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Totaal aantal verstrekte maatwerkarrangementen 
 Aantal gebruikers van vrij toegankelijk voorzieningen (1x per jaar) 
 Aantal geregistreerde mantelzorgers 
 Aantal ondersteuningsvragen dat wordt gemeld bij de gemeente dat (deels) In het ‘samen’ 

wordt opgelost 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Activiteiten die mantelzorgers ondersteunen en versterken door regisseren en stimuleren 
2. Duurzame activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en sport door 

reguleren, regisseren en stimuleren 
3. Activiteiten die de formele en informele zorg met elkaar verbinden door reguleren en 

regisseren. 
 

 
Toelichting resultaten 
Ad. 2: Activiteiten die mantelzorgers ondersteunen en versterken door regisseren en 
stimuleren 
Wij ondersteunen mantelzorgers door hen te informeren en waar nodig te begeleiden. Hierbij willen wij 
overbelasting van mantelzorgers zo veel mogelijk voorkomen. Wij vinden het belangrijk om ook het 
werkgeversaspect hierbij te betrekken. Dit doen wij onder meer door werkgevers te informeren over 
ondersteuningsmogelijkheden.  
 
Ad. 3: Duurzame activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en sport door 
reguleren, regisseren en stimuleren 
In 2015 zijn meerdere acties ingezet op het gebied van gezondheidsbevordering. Verdere 
doorontwikkeling van preventieactiviteiten op het gebied van gezonde leefstijl gaan mee in de 
heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen. 
 
Ad. 4: Realiseren van activiteiten die de formele en informele zorg met elkaar verbinden door 
reguleren en regisseren 
Wij vinden het belangrijk dat bijvoorbeeld professionals en mantelzorgers/vrijwilligers elkaar weten te 
vinden om de zorg effectiever en efficiënter in te kunnen zetten. Inwoners, verenigingen, kerken en 
andere vrijwilligersorganisaties in de kernen vervullen hierin al een belangrijke taak.  
Die kracht die er nu al is, willen we beter gaan gebruiken. In de zorg- en ondersteuningsplannen is 
hier nadrukkelijk aandacht voor.  
 
Mantelzorgers moeten kunnen vertrouwen op onze gemeente (en alle overige partners), zodra er 
sprake is van handelsverlegenheid, kennisbehoefte en/of dreigende overbelasting. Door 
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mantelzorgers optimaal te ondersteunen en te faciliteren, kunnen zij hun waardevolle taak zo goed 
mogelijk uitvoeren. 
 

7.3  Thema Overdragen 
 
Binnen dit thema zetten we in op het efficiënter en effectiever inrichten van de niet vrij toegankelijke 
voorzieningen, om zo de maatschappelijke deelname van inwoners te versterken. 
Voor inwoners of gezinnen die het echt zelf niet redden blijft langdurige en/of specialistische 
ondersteuning beschikbaar. Integrale aanpak, maatwerk en ondersteunend aan ‘zelf’ en ’samen’ zijn 
hierbij voor ons leidend. Door meer in te zetten op preventie willen we het beroep op de langdurige 
en/of specialistische ondersteuning verminderen. 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende drie ideaaldoelen na: 

 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 
 
Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Overdragen’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Totaal aantal cliënten met een verstrekt maatwerkarrangement 
 Totaal aantal verstrekte maatwerkarrangementen 
 Gemiddelde duur gebruik 
 Stapeling aantal maatwerkarrangementen per cliënt 
 Aantal maatwerkarrangementen per huishouden 
 Totaal gedeclareerde kosten 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Activiteiten die de eigen regie van inwoners vergroten door reguleren en regisseren 
2. Duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij 

toegankelijke voorzieningen door reguleren, regisseren en stimuleren 
3. Activiteiten die bijdragen aan het effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij 

toegankelijke voorzieningen (o.a. vervoer) door regisseren en stimuleren 
 
 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: Activiteiten die de eigen regie van inwoners vergroten door reguleren en regisseren 
Wij vinden het belangrijk dat 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. Dit doen we door te investeren in de samenwerking met partijen in het sociale domein zoals 
huisartsen en wijkverpleegkundigen. Daar waar mogelijk reguleren we de verwijsstromen naar de 
jeugdzorg en Wmo en werken we nog meer integraal samen.  
 
Ad. 2: Duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij 
toegankelijke voorzieningen door reguleren, regisseren en stimuleren 
Kwaliteit van zorgaanbod staat onder andere vermeld en is gemonitord in de inkoopafspraken. Zoveel 
mogelijk aanbod van de vrij toegankelijke voorzieningen is gericht op het bieden van een alternatief 
voor de niet vrij toegankelijke voorzieningen. 
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Door gebruik te maken van de mogelijkheid van verlenging (optiejaar) verlengen we de 
raamovereenkomsten met de zorgaanbieders Jeugdhulp en Wmo voor één jaar. Deze verlenging 
geeft ons ruimte om in de toekomst (2017 en verder) contracten af te sluiten die beter passen bij de 
lokale zorgvragen, met passende tarieven. Ook continueert OZJT (Organisatie Zorg en Jeugdhulp in 
Twente), de dienstverlening Veilig Thuis Twente (ondersteuning bij inkoop en reflectie).  
Wij zien het jaar 2016 als een overgangsjaar waarin de transformatiegedachte die in 2015 is ingezet 
bij verwijzers, zorgprofessionals en de inwoners, verder wordt doorgezet. 
 
Ad. 3: Activiteiten die bijdragen aan het effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij 
toegankelijke voorzieningen (onder anderen vervoer) door regisseren en stimuleren 
Wij gaan starten met het project ‘Beheersbare vervoersvoorzieningen’. Ieder afzonderlijk onderdeel 
binnen het sociale domein heeft haar mobiliteitsvraagstuk beantwoord, maar samenhang ontbreekt 
vaak nog. In het beleidsplan ‘Omzien naar elkaar’ is mobiliteit uitgewerkt als belangrijk onderdeel om 
te kunnen meedoen in de samenleving. Hierin is ook het probleem geschetst. De manier waarop 
mobiliteit onder gemeentelijke verantwoordelijkheid is georganiseerd, is voor verbetering vatbaar. 
Vooral (kleinschalig en vraagafhankelijk) vervoer voor mensen met een ondersteuningsbehoefte is 
versnipperd en duur. De kosten daarvan zijn in de afgelopen jaren gestegen. De contracten met de 
vervoerders van Regiotaxi lopen in juni 2016 af en van leerlingenvervoer enkele maanden erna. Dat 
betekent dat dit het moment is om keuzes te maken voor mobiliteit. Dit werken we in Twente in 
Samen14 verband uit. Andere aanleidingen zijn de verbeterde toegankelijkheid van bussen in het 
Openbaar Vervoer en verschillende initiatieven en vernieuwingen in de markt, die leiden tot meer 
zelfredzaamheid en/of kostenbesparing. Uitgangspunt is maximaal gebruik van vrij toegankelijke 
voorzieningen en eigen kracht, eventueel ondersteund door (nieuwe) technologieën.  
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7.4   Begroting en meerjarenraming 
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. 

Programma Omzien Naar Elkaar (ONE) 

Thema Zelf 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 5  5  5  5  

Lasten -984  -964  -939  -938  

Saldo van baten en lasten -979  -959  -934  -933  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 0  0  0  0  
Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Reservemutatie 0  0  0  0  

Resultaat thema Zelf -979  -959  -934  -933  

     Thema Samen 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 5.784  5.781  5.781  5.782  

Lasten -13.307  -13.296  -13.058  -12.980  

Saldo van baten en lasten -7.523  -7.515  -7.277  -7.198  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 3  3  3  3  

Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Reservemutatie 3  3  3  3  

Resultaat thema Samen -7.520  -7.512  -7.274  -7.195  

     Thema Overdragen 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 905  906  903  904  

Lasten -11.694  -10.956  -10.744  -10.658  

Saldo van baten en lasten -10.789  -10.050  -9.841  -9.754  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 0  0  0  0  

Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Reservemutatie 0  0  0  0  

Resultaat thema Overdragen -10.789  -10.050  -9.841  -9.754  

     Resultaat programma Omzien Naar Elkaar -19.288  -18.521  -18.048  -17.882  
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8. Programma Burger en Bestuur Dinkelland 
 
Strategisch programmadoel 
Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn voor de inwoners van Dinkelland. 
Alle plaatsen binnen de gemeente hebben veel met elkaar gemeen, maar ze hebben ook elk een 
eigen identiteit. 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. We willen goede antwoorden 
vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en we willen inwoners die hulp en zorg nodig hebben 
goed helpen. We willen dit gaan doen op verschillende manieren, maar met de nadruk op de volgende 
thema’s: 

1. Dienstverlening 
2. Samenwerking 

 

8.1  Thema Dienstverlening 
 
Wij streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar die naar de inwoner toe 
gaat. Een gemeente die haar dienstverlening samen met de inwoners organiseert en niet alleen voor 
de inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer 
werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk 
voor de inwoner. En waar mogelijk diensten ook digitaal aanbieden. 
 
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Zo kort mogelijke doorlooptijden 
 Dienstverlening dichter bij de inwoner 

 
Hoe gaan we sturen? 
Voor het thema ‘Dienstverlening’ maken we gebruik van de volgende indicatoren:  

 Wachttijden  
 Levertijden producten dienstverlening  
 Klachten afhandeling  
 Gastheerschap  
 Website  

 
8.1.a   Zo kort mogelijke doorlooptijden 
 
Wij hechten veel waarde aan de levertijd van onze producten en diensten. Wij beseffen dat we niet 
alles in één keer kunnen verbeteren. Daarom gaan we gericht aan de slag met bepaalde producten en 
diensten. Altijd onderzoeken wij de mogelijkheden om zaken te dereguleren. 
De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Hierbij is het van 
belang niet alleen naar doorlooptijden te kijken, maar ook naar de kwaliteit van onze producten en dat 
in balans te houden.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 

 
Resultaten: 
1.  Project starten voor deregulering 
2. Ontwikkeltraject voor het proces evenementenvergunningen 
3. Ontwikkeltraject voor het proces bouwgrond uitgifte 
4. Betrokkenheid van de samenleving bij de kwaliteit van de openbare ruimte vergroten  
5. Ontwikkeltraject voor het proces zorgtoewijzing 3D versie 3.0 
6. Mogelijkheden digitaal verzenden omgevingsvergunning onderzoeken  
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Toelichting resultaten 
Ad. 1:  Project starten voor deregulering 
Deregulering is al jaren een speerpunt binnen onze gemeente. In de afgelopen jaren hebben we grote 
stappen gemaakt. Nu willen we wederom nieuwe stappen maken. Dit project heeft als doel om de 
gemaakte stappen in beeld te brengen (denk aan de gedereguleerde APV) en een werkwijze te 
ontwikkelen waardoor wij maximaal blijven inzetten op deregulering. Concreet betekent dit dat we bij 
actualisatie en mogelijke harmonisatie van verordeningen en beleidsregels expliciet aandacht willen 
besteden aan de mogelijkheden voor deregulering. Voorbeelden hiervan zijn de al gestarte projecten 
voor vernieuwing van het reclamebeleid en subsidiebeleid.  
 
Ad. 2:  Ontwikkeltraject voor het proces evenementenvergunningen 
Het aantal evenementen is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid. Ze zijn vooral complexer en 
groter geworden. Deze ontwikkelingen hebben een effect op de rol van een vergunningverlener en 
betrokken adviseurs. Daarom hebben wij er voor gekozen om aanvragers van evenementen extra te 
ondersteunen. De nadruk komt vanaf 2016 steeds meer te liggen op het analyseren van risico’s bij 
evenementen en op bewustwording bij de organisatoren, waarbij de juridische toetsing en 
verantwoording ook onverminderd belangrijk blijven. Deze veranderende rol vormt de basis voor het 
project om de veiligheid van evenementen te vergroten. De aanbevelingen van het rapport 
‘Monstertruck ongeval Haaksbergen’ worden meegenomen. De gemeentelijke inzet voor 
evenementen verandert overigens ook op een ander vlak. De gemeente ondersteunt de 
evenementenorganisatoren door op locatie alle betrokken disciplines (waaronder politie en 
brandweer) bij elkaar te brengen, zodat de voorbereiding van een evenement op meer adequate wijze 
kan verlopen. 
 
Ad. 3:  Ontwikkeltraject voor het proces bouwgrond uitgifte 
In de afgelopen jaren zijn we van een vraagmarkt naar een aanbodmarkt gegaan bij de 
bouwgronduitgifte. Inwoners willen steeds meer maatwerk waardoor het essentieel is om samen met 
de betrokken partijen nieuwe afspraken te maken over de aanpak van deze nieuwe situatie. Dit is de 
basis voor dit ontwikkeltraject.  
 
Ad. 4:  Betrokkenheid van de samenleving bij de kwaliteit van de openbare ruimte vergroten  
We gaan de samenleving betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat doen we door met 
hen in overleg te gaan over de vormen van inrichting en onderhoud en de manier waarop dit 
uitgevoerd wordt. We zullen initiatieven om hier zelf werkzaamheden in te verrichten actief 
ondersteunen en eventuele hindernissen wegnemen. Daarnaast is recent met een 
belevingsonderzoek onderzocht in hoeverre we inwoners meer kunnen betrekken bij het vergroten 
van de kwaliteit van de openbare ruimte. Nadat de resultaten van dit onderzoek zijn geanalyseerd, 
delen we de uitkomst op kernniveau met de gemeenteraad. Dan bekijken we in hoeverre dit van 
invloed is op de eerder door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsniveaus in de verschillende kernen. 
 
Ad. 5:  Ontwikkeltraject voor het proces zorgtoewijzing 3D versie 3.0 
Door de decentralisatie van meerdere rijkstaken is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een 
belangrijk deel van de zorg. Team Ondersteuning en Zorg voert deze nieuwe taken uit. Dit team 
vertaalt in 2016 verder de ervaringen van de afgelopen periode naar een integraal werkproces voor de 
zorgtoewijzing waardoor voor zowel de oude als nieuwe taken dezelfde stappen doorlopen worden en 
er integraal gekeken wordt naar de zorgbehoefte van de desbetreffende inwoner. Daarnaast zullen de 
consulenten Wmo2015 en Jeugd intensiever samenwerken en kennis overdragen om de integrale 
aanpak te vergroten. 
 
Ad. 6: Digitaal verzenden omgevingsvergunning 
De afgelopen jaren is veel gestuurd op en bereikt in het digitaal ontvangen van aanvragen 
omgevingsvergunningen en het digitaal afhandelen in het proces. Ook de afstemming met externe 
adviseurs gaat hierin steeds meer digitaal. Maar wanneer het besluit is genomen gaat het veelal nog 
uitgeprint en per post naar de aanvrager. In 2016 gaan we waar mogelijk ook deze documenten 
digitaal versturen.  
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8.1.b  Dienstverlening dichter bij de inwoner 
 
We werken in principe op afspraak. Het werken op afspraak betekent dat een inwoner niet meer hoeft 
te wachten en dat er altijd een medewerker staat die goed voorbereid is om de vraag te 
beantwoorden. In de voorfase bekijken we ook altijd welke locatie het meest geschikt is voor de 
afspraak en welke voorbereiding de medewerker en inwoner kunnen doen om het gesprek zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. In dit voorgesprek kan ook blijken dat we de vraag telefonisch of op een 
later moment digitaal kunnen beantwoorden, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis niet nodig 
is. Inzicht geven in de stand van zaken beantwoordt vaak al een behoefte. Tot slot kan het werken op 
afspraak in overleg ook op andere tijden dan van 8.30 uur tot 12.30 uur in het gemeentehuis. De 
verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Door in gesprek te zijn 
en te blijven met onze inwoner zijn we in staat steeds in te spelen op de behoeftes van die inwoner. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. De reisdocumenten en rijbewijzen thuis bezorgen 
2. Het aantal producten dat we met een huisbezoek kunnen aanbieden uitbreiden 
3. Mogelijkheden onderzoeken real-time digitaal inzicht in stand van zaken proces 

omgevingsvergunning  
4. Binnen een werkdag terug melden hoe en of wij een melding over de openbare ruimte 

verhelpen of oppakken  
5. Breder toepassen van sociale media om werkzaamheden in de openbare ruimte bekend te 

maken 
 
 
Toelichting resultaten 
Ad. 1: De reisdocumenten en rijbewijzen thuis bezorgen 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) wil in het kader van ’Van Regels Naar Ruimte’ 
gemeenten de kans bieden om met minder regels dezelfde of betere service aan de inwoner te 
bieden. Een pilot is het thuisbezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen. De gemeente gaat als één 
van de eerste gemeenten deelnemen aan deze pilot per 1 januari 2016. 
 
Ad. 2: Het aantal producten dat we met een afspraak op locatie kunnen regelen uitbreiden 
De gemeente gaat steeds meer werken op afspraak om te voorkomen dat inwoners onnodig naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Zo kunnen we de situatie beter inschatten en meteen verschillende 
betrokken uitnodigen om integraal overleg te voeren. Hiermee voorkomen wij dat inwoners niet of niet 
voldoende geïnformeerd kunnen worden als zij het gemeentehuis zonder afspraak bezoeken met hun 
vraag. In 2016 worden alle complexe producten op afspraak aangeboden en onderzocht of dit ook 
voor de eenvoudige producten gaat gelden. 
 
Ad. 3: Mogelijkheden onderzoeken real-time digitaal inzicht in stand van zaken proces 
omgevingsvergunning  
De gemeente krijgt nog vaak vragen wat de huidige stand van zaken is rond een aanvraag 
omgevingsvergunning. Omdat (bijna) het volledige proces van afhandeling aanvraag 
omgevingsvergunning nu digitaal verloopt, gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
aanvragers om zelf deze stand van zaken te kunnen bekijken zonder dat ze daarvoor expliciet een 
vraag hoeven te stellen.  
 
Ad. 4: Onze servicenorm bij een melding is dat we binnen een werkdag contact hebben met de 
melder  
Dan beoordelen we of de klacht opgelost moet en kan worden. Zo mogelijk verhelpen we op hetzelfde 
moment de melding. Als er aanleiding is om de melding anders of later te verhelpen, vertellen we dat 
ook. Voor de terugkoppeling gebruiken we de beschikbare kanalen. 
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Ad. 5: Sociale media 
Sociale media bieden nieuwe kansen om de communicatie over de ontwikkelingen binnen onze 
gemeente uit te breiden. Door gebruik van Sociale media kunnen we inwoners snel en eenvoudig 
informeren over nieuwe ontwikkelingen, maar ook kunnen we vragen van inwoners direct 
beantwoorden. In 2016 gaan we deze mogelijkheden nog beter benutten.  
 

8.2  Thema Samenwerking 
 
Samenwerking Noaberkracht (bron: coalitieprogramma) 
De samenwerking met de gemeente Tubbergen is voor ons een vaste basis. In deze collegeperiode 
moet de werkorganisatie Noaberkracht de beoogde voordelen opleveren onder de afgesproken 
voorwaarden. Een eventuele intensivering van de samenwerking is voor ons afhankelijk van de baten 
die dit met zich mee brengt, maar zeker ook van het maatschappelijk draagvlak. Op dit punt zullen wij 
‘de vinger aan de pols houden’. 
 
Overige regionale samenwerking (bron: coalitieprogramma) 
Voor andere samenwerkingsvormen dan Noaberkracht geldt voor ons het uitgangspunt: ’lokaal wat 
kan, bovenlokaal wat moet’. Voor nieuwe samenwerkingsallianties richten wij ons vooral op 
Noordoost-Twente en de Twentse plattelandsgemeenten. 
De Regio Twente verliest haar ‘plus-taken’. In de heroriëntatie op de toekomstige samenwerking in 
Twente vinden wij dat de regio zich moet beperken tot de verplichte samenwerking op het gebied van 
veiligheid en gezondheid. Verdere Twente-brede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van 
afstemming en overleg. Daar waar dit leidt tot nodige uitvoeringskracht, zijn wij voorstander van het 
onderbrengen bij één van de gemeentelijke organisaties. Democratische legitimatie, beheersbaarheid 
en efficiency zijn argumenten voor deze opstelling. 
 
Wat willen we bereiken? 

 Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht 
 Beter benutten kracht maatschappelijke partners 
 Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio 

 
8.2.a  Doorontwikkeling in de vorm van Noaberkracht 
 
De werkorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is sinds 1 januari 2013 operationeel. De 
oorspronkelijke bestuurlijke ambities die bij de start van Noaberkracht zijn geformuleerd, moeten 
binnen vijf jaar gerealiseerd zijn. Periodiek krijgt de gemeenteraad hier voortgangsrapportages over. 
Enerzijds gaat het daarbij om het realiseren van de taakstelling die op Noaberkracht rust, en 
anderzijds over de ontwikkeling van de dienstverlening door Noaberkracht. Over dit laatste aspect 
leest u meer bij het thema ‘Dienstverlening’ binnen het programma Burger en Bestuur. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij stellen u voor om de volgende inspanningen te plegen met bijbehorende resultaten om de ideaal 
doelen te bereiken: 
 
Resultaten: 

1. Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de Noaberkracht organisatie  
2. Betrokkenheid kernraden en inwoners bij projecten 
3. Rekenkamercommissie activeren 

 
 
Toelichting resultaten 
Ad 1 Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de Noaberkracht organisatie  
Noaberkracht ondersteunt de besturen van de deelnemende gemeenten bij het realiseren van de 
ambities op het gebied van dienstverlening (het leveren van producten en diensten) en op het gebied 
van het realiseren van maatschappelijke effecten. Noaberkracht staat daarbij midden in de 
samenleving. De verdere doorontwikkeling van Noaberkracht hangt vooral samen met de 
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veranderende omgeving waarin Noaberkracht opereert en met de rol die Noaberkracht binnen de 
samenleving speelt. Omdat de samenleving ingrijpend verandert, stelt dit ook nieuwe eisen aan 
Noaberkracht. Daarom zijn binnen Noaberkracht diverse processen opgestart die ertoe moeten 
bijdragen dat Noaberkracht voorbereid is op de toekomst. Zo zijn we in 2014 gestart met een 
pilotproject ‘Expeditie Noaberkracht’, waarbij we ervaring hebben opgedaan met vernieuwende 
werkwijzen (het Noaberkracht-werken) die het mogelijk maken om meer aan te sluiten bij de 
veranderende behoeften vanuit de samenleving. De ervaringen vanuit deze pilot zijn zo positief dat we 
nu onderzoeken hoe we het Noaberkracht-werken kunnen transformeren tot het ‘Werken bij 
Noaberkracht’. 
 
Daarnaast wordt ook Noaberkracht direct geconfronteerd met de effecten van de demografische 
ontwikkelingen met zich meebrengen. De leeftijdsopbouw binnen Noaberkracht is momenteel 
onvoldoende in balans. Daarom is in 2015 gestart met een strategische personeelsanalyse. Deze 
analyse geeft op diverse aspecten inzicht in de toekomstbestendigheid van Noaberkracht als 
organisatie. De analyse levert daarnaast een bijdrage aan de in te zetten maatregelen om de 
organisatie verder toekomstbestendig te maken. 
 
Ad 2 Betrokkenheid kernraden en inwoners bij projecten  
Betrokkenheid van kernraden en inwoners bij gemeentelijke projecten bevorderen door onder meer 
betere communicatie. 
Deze raadsambitie concretiseren we verder bij de realisatie van maatschappelijke effecten, zoals dit 
nader is uitgewerkt in de programma’s Krachtige Kernen, Economische Kracht en Werk en Omzien 
Naar Elkaar. activeren (raadsambitie CDA, raadsperspectief 2016) 
 
Ad 3 Rekenkamercommissie activeren 
We willen de rekenkamercommissie weer actief maken en één onderzoek per jaar laten uitvoeren. 
Voor externe onderzoeken gaat het om een incidentele aanvulling van € 10.000 structureel. Deze 
raadsambitie zal in 2016 in samenspraak met de raad nader geconcretiseerd en ingevuld worden. 
 
8.2.b  Beter benutten kracht maatschappelijke partners 
 
Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
Doordat de netwerkwerk-RUD er nog niet in geslaagd is om alle basistaken plus (milieu+) optimaal in 
te richten en de ontwikkelingen rondom nieuwe wetgeving nog onduidelijk zijn worden er in 2016 geen 
grote wijzigingen doorgevoerd. De inzetprocedure rondom de inpassing van de medewerkers zal 
begin 2016 zijn afgerond. Dan zal er ook meer duidelijkheid bestaan over de toekomst van de 
netwerk-RUD en zullen de Twentse gemeenten een keuze maken over een eventuele nieuwe 
structuur. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat de RUD in de vorm van een gemeenschappelijke 
regeling (WGR) zal voortbestaan. De voorstellen van de Staatssecretaris (Wet VHT) kunnen tot 
gevolg hebben dat een netwerk-RUD moet worden omgevormd naar een fysieke RUD (Op basis van 
de WGR). In 2015 hebben de bestuurders van de Twentse gemeenten besloten dat afhankelijk van de 
gekozen vorm en ambities op termijn uitbreiding naar WABO-brede taken mogelijk moet zijn. De 
resultaten van de WABO-brede pilots krijgen een vervolg in een soort van kennisplatforms. 
Medewerkers kunnen in deze platforms met elkaar kennis delen en elkaar ondersteunen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaten: 

1. Onderzoeken naar mogelijkheden voor Wabo-brede samenwerking binnen RUD Twente 
 
 
8.2.c  Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio 
 
Implementatie nieuwe gemeentelijke samenwerking in Twente 
De heroriëntatie op de samenwerking in Twente gebeurt voor een belangrijk deel analoog aan de 
beëindiging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)-plus. Deze beëindiging is 
geëffectueerd per 1 januari 2015. Vanaf dat moment hebben plusregio’s, waaronder Regio Twente, 
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een jaar de tijd om de gemeenschappelijke regeling te beëindigen, of de gemeenschappelijke regeling 
in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent 
dat de gemeenschappelijke regeling Regio Twente op 1 januari 2016 moet zijn aangepast. 
 
Dat betekent echter niet dat de heroriëntatie op de samenwerking in Twente dan ook afgerond is. Dat 
heeft vooral te maken met de complexiteit van het vraagstuk. Voor de heroriëntatie op de 
samenwerking in Twente is in 2015 door een regionale stuurgroep (onder voorzitterschap van 
burgemeester Robben van Wierden) een rapport ‘Samenwerken doen we zelf’ opgesteld. Dit rapport 
geeft richting in het verdere debat, maar dat is binnen de 14 Twentse gemeenteraden wisselend 
ontvangen. Voor de positionering van Dinkelland in dit debat is het van belang dat de gemeenteraad 
richtinggevende kaders stelt, die we in het regionale debat kunnen inbrengen. Het proces rond de 
heroriëntatie op de samenwerking zet namelijk in op het bereiken van consensus. Naar verwachting 
zal het finale debat over de heroriëntatie op de samenwerking in Twente in de loop van 2016 worden 
afgerond. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Resultaten: 

1. Implementatie nieuwe gemeentelijke samenwerking Twente 
 
 
Toelichting resultaten: 
Ad 1. Implementatie nieuwe gemeentelijke samenwerking Twente 
In het rapport ‘Samenwerken doen we zelf’ is de toekomstige gemeentelijke samenwerking in Twente 
geschetst aan de hand van drie pijlers: samenwerkende gemeenteraden, samenwerkende 
portefeuillehouders en samenwerkende ambtelijke organisaties. In basis sluit het rapport 
‘Samenwerken doen we zelf’ goed aan bij de visie van Dinkelland voor intergemeentelijke 
samenwerking: Samenwerking van onderop, vanuit de gedachte dat elk lokaal succes per definitie 
een bijdrage levert aan het succes van Twente. Vooral voor de samenwerkende gemeenteraden 
wordt onderschreven dat de positie van gemeenteraden ten opzichte van gemeenschappelijke 
regelingen in het algemeen en de Regio Twente in het bijzonder moet worden versterkt. De visie van 
Dinkelland op dit punt is echter dat de positie van gemeenteraden in beginsel op lokaal niveau moet 
worden versterkt, omdat bij gemeenschappelijke regelingen sprake is van verlengd lokaal bestuur. 
Een aanvullende positie op regionaal niveau voor gemeenteraden met specifieke bevoegdheden 
wordt dan ook niet wenselijk geacht. Voor de samenwerkende ambtelijke organisaties is het voor 
Dinkelland van belang om in te zetten op een Twentebedrijf dat zich ontwikkelt als neutrale 
landingsplaats voor verschillende intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven op het gebied van 
bedrijfsvoeringstaken, waarbij ook de Regio Twente – evenals andere samenwerkingsverbanden – 
gebruik kan maken van de diensten van een Twentebedrijf, waar het gaat om bedrijfsvoerings 
aangelegenheden. 
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8.3  Begroting en meerjarenraming 
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. 

Programma Burger en Bestuur 

Thema Dienstverlening 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 503  468  476  485  

Lasten -4.512  -4.471  -4.389  -4.379  

Saldo van baten en lasten -4.009  -4.003  -3.912  -3.894  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 0  0  0  0  

Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Reservemutatie 0  0  0  0  

Resultaat thema Dienstverlening -4.009  -4.003  -3.912  -3.894  

     Thema Samenwerking 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 0  0  0  0  

Lasten -358  -358  -348  -348  

Saldo van baten en lasten -358  -358  -348  -348  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 0  0  0  0  
Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Reservemutatie 0  0  0  0  

Resultaat thema Samenwerking -358  -358  -348  -348  

     Resultaat programma Burger en Bestuur -4.366  -4.361  -4.260  -4.241  
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9. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 
Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) ten minste: 
1) lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; 
2) algemene uitkering; 
3) dividenden; 
4) saldo van de financieringsfunctie; 
5) overige dekkingsmiddelen. 
 
De algemene dekkingsmiddelen mogen en zijn niet als baten in de diverse programmavelden 
opgenomen doch uitsluitend in dit overzicht. Specifieke dekkingsmiddelen zoals leges, 
afvalstoffenheffing, rioolheffing en reinigingsrechten zijn wel in de betreffende programmavelden 
verantwoord. 
 
Het bedrag voor onvoorzien moet worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. 
Tot nu toe is steeds één budget voor onvoorzien in de begroting opgenomen en er is geen reden om 
daar nu van af te wijken. Uit praktische overwegingen brengen wij het budget voor onvoorziene 
uitgaven in mindering op de algemene dekkingsmiddelen. 
 
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Meicirculaire 2015 
Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeentefondsuitkering: in 
mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter 
afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. De meicirculaire 2015 is voor de 
gemeente Dinkelland de basis voor de programmabegroting 2016. 
De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering en de integratie uitkering Sociaal 
Domein (SD). 
 
Het belang van de meicirculaire is afgelopen jaren sterk toegenomen. Dalende accressen, sterke 
ontwikkeling van de uitkeringsbasis, financiering 3D-taken en het groot onderhoud aan verdeelstelsel.  
Over de gevolgen van de meicirculaire 2015 bent u door middel van een raadsinfobrief in juni 2015 en 
het 2e programmajournaal 2015 verder geïnformeerd.  
 
De totale algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2015 ziet er als volgt uit voor de gemeente 
Dinkelland: 
 

gemeente Dinkelland (× 1000) jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Algemene uitkering 19.440  19.188  19.120  19.238  

Integratie uitkering Sociaal Domein (SD) 11.168  10.497  10.162  9.991  

Totaal algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2015 30.608  29.685  29.282  29.229  

 
Deze bedragen uit de meicirculaire 2015 zijn vergeleken met de huidige ramingen op basis van de 
decembercirculaire 2014. Deze vergelijking laat een stijging van de algemene uitkering zien voor de 
jaren 2016 en verder, vooral veroorzaakt door de tweede fase van het groot onderhoud aan het 
gemeentefonds. Voor gedetailleerde informatie over de verschillenanalyse verwijzen we naar het 
tweede programmajournaal 2015. 
 
In principe zijn gelden uit het gemeentefonds vrij besteedbare middelen. Bij de begroting 2015 is 
echter besloten dat alle oude en nieuwe taken binnen het Sociaal Domein gedekt moeten worden 
binnen de bestaande budgetten vermeerderd/verminderd met de middelen die we krijgen vanuit het 
rijk voor het Sociaal Domein. Dus de middelen die voor het Sociaal Domein worden toegevoegd dan 
wel onttrokken aan het gemeentefonds wordt verondersteld dat deze binnen het Sociaal Domein 
worden verwerkt. Dit uitgangspunt hanterende ziet het budgettair verschil tussen deze meicirculaire 
2015 en de voorgaande decembercirculaire 2014 er als volgt uit:  
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Budgettair effect gemeente Dinkelland (× 1000) jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Totaal verschil tussen meicirculaire 2015 en decembercirculaire 2014 934  448  322  -36  

Budgettaire mutaties:         

Generieke Digitale Infrastructuur -> taakmutatie -> taakstellend op budget KCC 7  7  7  7  

Individuele Studietoeslag -> toevoegen aan budget SD 0  -6  -8  -8  

Wmo (met name huishoudelijk hulp) -> toevoegen aan budget SD -77  -139  -139  -139  

Huishoudelijke hulp toelage (DU) -> toevoegen aan budget SD -263  0  0  0  

Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU) -> taakstellend op budget SD 497  853  1.014  1.048  

Decentralisatie Jeugdzorg (IU) -> toevoegen aan budget SD -688  -853  -922  -939  

Decentralisatie Participatiewet (IU) -> taakstellend budget SD 50  114  194  246  

Totaal budgettair effect 460  424  468  179  

 
Dit voordelige budgettair effect komt ten gunste van de algemene middelen en is verwerkt binnen 
deze programmabegroting 2016. 
 
Sociaal Domein 
De middelen voor de extra taken in het kader van de drie decentralisaties van Wmo, jeugd en 
participatie vloeien rechtstreeks in het gemeentefonds als integratie uitkering. Gemeenten kunnen dat 
geld naar eigen inzicht besteden. 
In onderstaande tabel zijn ter informatie de uitkeringen per decentralisatie weergegeven: 
 

Totaal Integratie uitkering Sociaal Domein (× 1000) jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Uitkering Sociaal Domein Wmo stand meicirculaire 2015 3.519  3.051  2.879  2.844  

Uitkering Sociaal Domein Jeugdzorg stand meicirculaire 2015 4.571  4.621  4.691  4.708  

Uitkering Sociaal Domein Participatiewet stand meicirculaire 2015 3.078  2.825  2.592  2.439  

Totaal Integratie uitkering Sociaal Domein 11.168  10.497  10.162  9.991  

 
Vennootschapsbelasting (VpB) 
De invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor publieke organisaties nadert met rasse 
schreden. Per 1 januari 2016 zullen ook gemeenten 25 procent belasting moeten afdragen over de 
winst die met ‘commerciële activiteiten’ is verdiend. Onder commerciële activiteiten worden in dit 
verband activiteiten verstaan die zowel door de gemeente als door private partijen (kunnen) worden 
verricht. Het hoeft zelfs niet zo te zijn dat de gemeente met die activiteit het realiseren van winst 
nastreeft. De exacte vorm en de reikwijdte van de regeling zijn op dit moment nog niet bekend. Voor 
de gemeente zal de belastingplicht voornamelijk gevolgen hebben voor de winstgevendheid van de 
grondcomplexen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor de gemeenten aan het 
onderhandelen over een aantal praktische regelingen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot het sluiten van 
een zogenoemde Vaststellingsovereenkomst. Hierin zal ook verwerkt moeten worden of 
verliesgevende grondcomplexen wel of niet verrekend mogen gaan worden met winstgevende 
grondcomplexen. Want hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. 
Inmiddels is de inventarisatie van de activiteiten van de gemeente die onder de VpB gaan vallen 
afgerond. 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien: 

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 41.192  40.260  39.856  39.818  

Lasten -913  -1.185  -1.389  -1.656  

Saldo van baten en lasten 40.278  39.075  38.467  38.163  

     

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Mutatie reserve beschikking 1.818  930  646  683  

Mutatie reserve toevoeging -2.057  -834  -917  -995  

Reservemutatie -239  96  -271  -311  

Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 40.039  39.171  38.196  37.851  

 
In het volgende hoofdstuk wordt een totaal overzicht van baten, lasten en resultaten van de 
programmabegroting 2016 en meerjarenramingen gegeven. 
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10. Overzicht baten en lasten begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-

2019 

Programma Krachtige Kernen (KK) 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 12.918  13.119  12.069  11.910  

Lasten -31.319  -28.132  -26.356  -26.167  

Mutatie reserve beschikking 5.641  1.665  1.549  1.486  

Mutatie reserve toevoeging -2.026  -1.654  -1.795  -1.681  

Resultaat programma Krachtige Kernen -14.787  -15.002  -14.533  -14.451  

 
 

Programma Economische Kracht en Werk (EK&W) 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 52  53  54  55  

Lasten -1.333  -1.328  -1.276  -1.275  

Mutatie reserve beschikking 13  6  0  0  

Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Resultaat programma Economische Kracht en Werk -1.269  -1.269  -1.222  -1.220  

 
 

Programma Omzien Naar Elkaar (ONE) 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 6.694  6.692  6.689  6.691  

Lasten -25.985  -25.216  -24.741  -24.576  

Mutatie reserve beschikking 3  3  3  3  

Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Resultaat programma Omzien Naar Elkaar -19.288  -18.521  -18.048  -17.882  

 
 

Programma Burger en Bestuur 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 503  468  476  485  

Lasten -4.870  -4.829  -4.736  -4.727  

Mutatie reserve beschikking 0  0  0  0  

Mutatie reserve toevoeging 0  0  0  0  

Resultaat programma Burger en Bestuur -4.366  -4.361  -4.260  -4.241  
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ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN 

(× € 1000) 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 

Baten 41.192  40.260  39.856  39.818  

Lasten -913  -1.185  -1.389  -1.656  

Mutatie reserve beschikking 1.818  930  646  683  

Mutatie reserve toevoeging -2.057  -834  -917  -995  

Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 40.039  39.171  38.196  37.851  

     Resultaat van alle programma's samen 330  19  132  57  

Afrondingsverschil -1  -1  -1  2  

Resultaat van alle programma's samen programmabegroting 329  18  131  59  
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11. Paragrafen 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft zeven paragrafen voor: 
1) lokale heffingen 
2) weerstandsvermogen 
3) onderhoud kapitaalgoederen 
4) financiering 
5) bedrijfsvoering 
6) verbonden partijen 
7) grondbeleid 

 
Voor Dinkelland hebben we daar aan toegevoegd: 
8) demografische ontwikkelingen 
9) taakstellingen/bezuinigingen/decentralisaties 

 
De paragrafen handelen over belangrijke beheersmatige onderwerpen en geven een doorsnede van 
de programmavelden. 
In de Financiële verordening zijn afspraken gemaakt over het opstellen (bijstellen) van diverse nota’s 
die een relatie hebben met de voorgeschreven paragrafen. Met uitzondering van de paragraaf 
Verbonden partijen zijn alle voorgeschreven paragrafen gekoppeld aan een nota. 
De paragraaf bedrijfsvoering is een beknopte weergave van de paragraaf bedrijfsvoering zoals deze is 
opgenomen in de al vastgestelde begroting 2016 van ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’. 
De paragraaf demografische ontwikkelingen hebben we sinds enkele jaren opgenomen om samen 
met de gemeente Tubbergen te kunnen anticiperen op de toekomst. 
De paragraaf taakstellingen/bezuinigingen/decentralisaties is nieuw dit jaar. In tijden van lopende 
taakstellingen/bezuinigingen/decentralisaties willen we hier speciaal aandacht aan te besteden door 
informatie hierover te bundelen in één paragraaf die bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie.  
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11.1  Lokale heffingen 
 
Inleiding 
Op grond van artikel 9, tweede lid van het Besluit begroting en verantwoording bevat de begroting en 
de jaarrekening ten minste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf moet volgens 
artikel 10 ten minste de volgende vijf sub-paragrafen bevatten: 
 de geraamde inkomsten 
 het beleid voor de lokale heffingen 
 een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen 
 een aanduiding van de lokale lastendruk en  
 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid 
 
Algemeen 
De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de 
raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe 
bestemde verordening. Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt 
limitatief welke belastingen door een gemeente mogen worden geheven. Daarnaast kan bij wet aan 
de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen, een voorbeeld 
hiervan vormt de afvalstoffenheffing die zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet Milieubeheer. 
 
Welke belastingen en rechten worden in de gemeente Dinkelland geheven ? 
De gemeentelijke heffingen bestaan uit ‘belastingen’ en ‘rechten’.  
Belastingen 
Een ‘belasting’ is een gedwongen betaling aan de overheid als zodanig, waar geen rechtstreeks 
aanwijsbare individuele tegenprestatie van de overheid tegenover staat en die volgens algemene 
regels wordt geheven. De opbrengsten van de meeste belastingen gaan in principe rechtstreeks naar 
de algemene middelen van gemeente.  
 
 
De gemeente Dinkelland heft de volgende belastingen: 
 onroerende zaakbelastingen (OZB) (artikel 220 t/m artikel 220i Gemeentewet) 
 afvalstoffenheffing (artikel 15:33 Wet milieubeheer) 
 rioolheffing (artikel 228a Gemeentewet) 
 toeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet) 
 forensenbelasting (artikel 223 Gemeentewet) 
 precariobelasting (artikel 228 Gemeentewet) 
 bedrijven investeringszones (BIZ) (Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones) 

 
De wet geeft de gemeente de mogelijkheid om ook nog andere belastingen te heffen, maar daar 
maken we geen gebruik van. In dit verband kunnen we nog opmerken dat een baatbelasting tot een 
aantal jaren geleden nog van toepassing was. Voor de hondenbelasting heeft uw raad besloten om 
die met ingang van het belastingjaar 2016 af te schaffen. 
 
De gemeente Dinkelland heft de volgende belastingen niet:  
 roerende woon- en bedrijfsruimten belastingen (artikel 221 Gemeentewet) 
 reclamebelasting (artikel 227 Gemeentewet) 
 parkeerbelasting (artikel 225, 234 en 235 Gemeentewet) 
 watertoeristenbelasting (artikel 224 Gemeentewet) 
 baatbelasting (artikel 222 Gemeentewet) 
 hondenbelasting (artikel 226 Gemeentewet): m.i.v. 2016 afgeschaft 
 
Rechten (retributies) 
‘Rechten’ zijn, in tegenstelling tot belastingen, betalingen aan de overheid waar wel een individuele 
tegenprestatie van de overheid tegenover staat. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reinigingsrechten, 
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gemeentelijke leges en marktgelden. Zowel gemeentelijke belastingen als ook gemeentelijke rechten 
worden geheven op basis van gemeentelijke belastingverordeningen. 
Op 31 maart 2015 heeft uw raad het afvalbeleidsplan vastgesteld dat per 1 januari 2016 in werking 
treedt. Een gevolg van dit nieuwe plan is dat de gemeente stopt met het ophalen van bedrijfsafval, 
waarvoor (nu nog) reinigingsrechten worden geheven.  
 
De gemeente Dinkelland heft de volgende rechten:  
 reinigingsrechten (artikel 229 Gemeentewet) (nog tot 1 januari 2016) 
 leges (artikel 229 Gemeentewet)  
 marktgelden (artikel 229 Gemeentewet) 
 
Waardebepaling Onroerende Zaken (WOZ) 
De WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Door deze jaarlijkse 
hertaxatie sluit de WOZ-waarde van een onroerende zaak beter aan op de marktwaarde. Ook voor het 
belastingjaar 2016 moeten de gemeenten de waarde van alle onroerende zaken vaststellen. Voor het 
belastingjaar 2016 geldt de waarde peildatum 1-1-2015. Deze nieuwe waarde geldt als 
heffingsgrondslag niet alleen voor de onroerende zaakbelastingen, maar ook voor de BIZ, voor de 
waterschapslasten en voor berekening van het eigen woningforfait van de inkomstenbelasting.  
 
Daarnaast worden de WOZ-waarden, maar ook de gegevens die daaraan ten grondslag liggen, meer 
en meer breder ingezet. Hierbij moet u denken aan de bepaling van de erfbelasting (successie), 
planschade, de hoogte van de opstalverzekering en voor de verstrekking van (tweede) hypotheken.  
 
Door de ambtelijke samenwerking van Dinkelland en Tubbergen gaat een ander taxatiebureau de 
WOZ-werkzaamheden voor het belastingjaar uitvoeren. Omdat er sinds 2008 een regionale 
inkoopsamenwerking bestaat is er voor gekozen om met de WT4-gemeenten (Wierden, 
Hellendoorn, Holten-Rijssen en Twenterand) de jaarlijkse hertaxatiewerkzaamheden gezamenlijk 
aan te besteden. Het resultaat van deze aanbesteding is, dat de WOZ-werkzaamheden (jaarlijkse 
hertaxatie c.a.) is opgedragen aan het taxatiebureau TOG. Het nieuwe contract is afgesloten voor 
een periode van drie jaren met de mogelijkheid om die periode met twee jaar te verlengen. 
Uit onderstaande grafiek blijkt, dat de huizenmarkt in het tijdvak tussen de vorige peildatum 1-1-2014 
en de nieuwe peildatum 1-1-2015 (in tegenstelling tot voorgaande jaren) op landelijk niveau licht is 
gestegen. Dit betekent een ommekeer na een periode van zeven jaar daling.  
 

 
 
Sinds 1 januari 2013 maakt het Kadaster gebruik van de ‘Landelijke Voorziening WOZ’ (LV WOZ). De 
LV WOZ is het centrale systeem waarin de gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie WOZ 
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worden opgenomen. De LV WOZ neemt de verstrekking van deze gegevens aan geautoriseerde 
afnemers van de gemeente over. In het begin was het de bedoeling dat alle gemeenten vóór 1 januari 
2014 zouden aansluiten. Dit bleek echter niet haalbaar. Onlangs is de eerste gemeente (koploper) 
aangesloten op deze LV WOZ. Een aantal andere gemeenten volgt binnenkort en daarna zo snel 
mogelijk de andere gemeenten. Voordat een gemeente mag aansluiten, moet er eerst een 
aansluittoets worden uitgevoerd. Daaruit moet blijken dat die gemeente de WOZ-administratie op orde 
heeft. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor een voldoende BAG-WOZ-koppeling. In de praktijk 
betekent dit, dat tenminste 90-95 procent van alle WOZ-objecten gekoppeld moet zijn aan een 
verblijfsobject in de LV BAG. Daarnaast moet de gemeente gebruik maken van een 
belastingapplicatie die voldoet aan de zogenaamde ‘conformiteitstoets’.  
 
De huidige belastingprogrammatuur (HIS4-all) van Dinkelland voldoet niet aan deze 
‘conformiteitstoets’ en is dus niet in staat tot een geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de LV 
WOZ. Daarom is er samen met de gemeente Tubbergen een andere belastingapplicatie aangeschaft 
(GISVG) die aansluiting op de LV WOZ wel mogelijk maakt. Momenteel werken we aan het 
gegevenstransport van de oude naar de nieuwe applicatie. Deze werkzaamheden moeten uiterlijk aan 
het eind van dit jaar klaar zijn, zodat beide gemeenten kunnen aansluiten op de LV WOZ. Met deze 
nieuwe applicatie zullen ook de aanslagen voor het belastingjaar 2016 voor zowel Dinkelland als 
Tubbergen opgelegd worden. 
 
Zodra alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ wordt het voor alle inwoners ook mogelijk om 
de WOZ-waarde van andere dan hun eigen woningen op te vragen. De Waarderingskamer en de 
VNG zijn voorstander van de openbaarheid van de WOZ-waarden.  
De verwachting bestaat namelijk dat door deze openbaarheid de transparantie en acceptatie van de 
waardering worden vergroot doordat de inwoner beter en eenvoudiger dan nu de waardeverhouding 
tussen de eigen woning en die van anderen kan controleren. In eerste instantie zal de openbaarheid 
van de WOZ-waarden misschien leiden tot meer vragen en bezwaren, maar op termijn verwachten we 
dat zowel het aantal vragen als het aantal bezwaren gaan afnemen. 
De gemeente Dinkelland heeft, evenals andere gemeenten, kwaliteit van het WOZ-bestand hoog in 
het vaandel staan. Wij hechten dan ook zeer aan het behoud van het oordeel ‘Goed’ dat de 
Waarderingskamer de afgelopen jaren aan de WOZ-administratie van onze gemeente heeft 
afgegeven.  
 
Om de kwaliteit van de WOZ-taxaties met de bijbehorende objectgegevens structureel te borgen is in 
2014 een start gemaakt met de controle van de ‘primaire’ en ‘secundaire’ objectkenmerken van de 
WOZ-objecten. Bij de controle van de ‘primaire’ objectkenmerken wordt vooral gekeken naar de 
volledigheid en de maatvoering van objectkenmerken (o.a. het aantal en de grootte van de (bij-) 
gebouwen, naar de ligging en naar de inhoud van de woning).  
Bij de controle van de ‘secundaire’ objectkenmerken wordt gekeken naar de kwaliteit, het onderhoud, 
de uitstraling, de doelmatigheid en naar de voorzieningen van de woning.  
In de huidige markt staan onroerende zaken nog steeds lang te huur of te koop en hebben de 
‘secundaire’ objectkenmerken van een woning meer invloed op de economische waarde. Het is de 
bedoeling om jaarlijks 20 procent van het objectenbestand te (laten) controleren. Dit komt overeen 
met de wens van de Waarderingskamer. 
 
Beleid voor de lokale heffingen 
De tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn in de begroting 2016 gebaseerd op de richtlijnen in 
het ‘Raadsperspectief gemeente Dinkelland 2016’.  
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
1) de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen worden jaarlijks dusdanig geïndexeerd, dat er 

een gewenste meeropbrengst van 2 procent ontstaat (exclusief areaaluitbreiding) ten opzichte van 
het voorafgaande jaar 

2) het beleid tot dusverre was erop gericht om de afvalstoffenheffing jaarlijks met 2,75 procent te 
verlagen (exclusief stortbelasting); het nieuwe afvalbeleidsplan voorziet in een gewijzigde 
tarievenstructuur, waarbij de hoogte wordt bepaald door een vast bedrag én een bedrag per 
lediging restafval 
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3) de rioolheffingen worden in overeenstemming met het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor 
2016 met 4 procent verhoogd en daarnaast jaarlijks geïndexeerd met 2 procent (in totaal dus 6 
procent verhoging) 

4) de forensenbelasting wordt jaarlijks met 2 procent geïndexeerd 
5) de tarieven van de toeristenbelasting blijven ongewijzigd  
6) de hondenbelasting wordt met ingang van 2016 afgeschaft 
7) legestarieven zijn kostendekkend 
 
Overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen 
 
Onroerende-zaakbelastingen 
Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden van binnen de gemeente gelegen onroerende 
zaken twee directe belastingen geheven: 
 een gebruikersbelasting van degene, die naar omstandigheden beoordeeld een onroerende zaak, 

die niet in hoofdzaak als woning moet, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht, gebruikt. 

 een eigenarenbelasting van degene, die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht. 

 
De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor de belastingheffing.  
De herwaarderingswerkzaamheden voor de WOZ voor het belastingjaar 2016 zullen op zijn vroegst in 
oktober van dit jaar worden afgerond. Daarom is het niet mogelijk om nu al de nieuwe OZB-tarieven 
voor het belastingjaar 2016 te berekenen. In december zullen de nieuwe tarieven, die moeten 
resulteren in een meeropbrengst van 2 procent ten opzichte van 2015, ter vaststelling aan uw raad 
worden aangeboden. De aanslagen voor het belastingjaar 2016 zullen vervolgens met dagtekening 
28-02-2016 worden verstuurd. 
 
Afvalstoffenheffing 
Deze belasting wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een perceel waarvoor de gemeente 
een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft.  
 
Met ingang van 1 januari 2016 voeren zowel Dinkelland als Tubbergen het containermanagement in, 
dit in combinatie met zogeheten ‘gedifferentieerde tarieven’. Onder ‘gedifferentieerde tarieven’ 
verstaan we: tarieven waarbij een relatie bestaat tussen de hoeveelheid aangeboden afval en de 
kosten van inzameling en verwerking . Hoe hoger het aanbod van afval des te hoger de kosten voor 
de inwoner. Hiermee komt een einde aan de huidige tariefdifferentiatie tussen 
éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, waarbij het tarief van een 
éénpersoonshuishouden € 60 lager is dan van een meerpersoonshuishouding.  
 
Gedifferentieerde tarieven omvat een vastrecht (basistarief) per aansluiting en een bijdrage per 
lediging voor het aanleveren van restafval (grijze container). Hierbij is de grootte van de container 
(140 liter = € 5,60 óf 240 liter = € 9,20) van invloed op hoogte van het aanslagbedrag. Inwoners 
kunnen de Gft-container (groen) kan eens per twee weken zonder meerkosten (nultarief) aanbieden. 
 
De verwachting bestaat, dat door invoering van het gedifferentieerde tarieven-systeem de inwoners 
bewuster zullen omgaan met afvalscheiding en dat ze daardoor minder restafval zullen aanbieden. Dit 
zal resulteren in lagere verwijderingskosten (inzameling en verbranding). Met dit gedifferentieerde 
tarievensysteem bepaalt de inwoner de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing dus deels zelf. 
 
Voor de hoogte van de tarieven voor 2016 is een voorlopige prognose gemaakt op basis van 
gemiddelde kosten. Om zoveel mogelijk grondstoffen te kunnen scheiden en te hergebruiken wordt de 
afvalstoffenheffing opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel. 

Prognose tarieven 
afvalstoffenheffing 2016 Basistarief 

Gemiddeld aantal 
ledigingen 

Bedrag 
per 

lediging  

Totaal 

240-liter container restafval € 113,00 11 € 9,20 € 214,20 

140-liter container restafval € 113,00 11 € 5,60 € 174,60 
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Omdat het nieuwe afvalbeleidsplan voorziet in een nieuwe tarievenstructuur is een echt vergelijk 
tussen de lasten 2015 en 2016 niet te maken. Wel kunnen we de volgende vergelijking laten zien: Een 
meerpersoonshuishouden betaalt in 2015 een vast bedrag van € 229,20 en een 
eenpersoonshuishouden betaalt € 169,20. Hierbij moet worden opgemerkt dat inwoners die door 
bewuste afvalscheiding hun restafval weten te beperken, naar verwachting toe kunnen met minder 
dan 11 ledigingen. 
 
Reinigingsrechten 
Deze rechten worden geheven voor zowel het genot van door het gemeentebestuur verstrekte 
diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of 
inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.  
Reinigingsrechten zijn, in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing, van toepassing op kleine bedrijven 
met bedrijfsafval dat qua omvang en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.  
 
De vaststelling van het afvalbeleidsplan en de invoering van het gedifferentieerde tarieven-systeem 
hebben tot gevolg, dat de gemeente met ingang van 2016 geen bedrijfsafval meer inzamelt.  
De betrokken ondernemers moeten per 1 januari 2016 zelf voor verwijdering van het bedrijfsafval 
zorgen. Dit betekent dat de reinigingsrechten met ingang van het belastingjaar 2016 komen te 
vervallen. 

Tarief reinigingsrechten 2015 2016 

Tarief exclusief 21% btw € 240,30  n.v.t.  
 
Rioolheffingen 
De gebruiker van een perceel, van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering 
wordt afgevoerd, is belastingplichtig voor de rioolheffing.  
De exploitatielasten van gemeentelijke rioleringsvoorzieningen worden voor 100 procent verhaald op 
deze gebruiker. Een egalisatiereserve vangt eventuele jaarlijkse tarieffluctuaties op. 
 
Vorig jaar is het nieuwe ‘Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Dit plan 
is gebaseerd op rioolinspecties die in 2011 en 2012 zijn uitgevoerd. Volgens dit nieuwe plan moet het 
tarief van de rioolheffingen voor het belastingjaar 2016 met zo’n 4 procent (exclusief 2 procent 
inflatiecorrectie) verhoogd worden. Inclusief 2 procent inflatiecorrectie is er dus sprake van een 
tariefstijging van 6 procent voor het belastingjaar 2016 en volgende jaren. 

Tarief rioolheffing 2015 2016 

Rioolheffing (basistarief tot 300m3) € 247,40  € 262,20  
 
Hondenbelasting 
Met ingang van 1 januari 2016 is de hondenbelasting afgeschaft. 
 
Toeristenbelasting 
Deze belasting wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente 
tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet als inwoner met een adres in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Dinkelland zijn opgenomen. De reden van 
verblijf is niet van belang. 
 
Jaarlijks controleren we de aangiftes toeristenbelasting. De bedoeling hiervan is niet alleen om de 
aangiftes op juistheid en volledigheid te controleren, maar ook om de exploitanten, daar waar nodig, te 
adviseren bij een doelmatiger opzet van de administratie, zodat zij de aangifte toeristenbelasting 
eenvoudiger en sneller kunnen invullen. 
 
We stellen voor om de tarieven van de toeristenbelasting voor het belastingjaar 2016 ongewijzigd te 
laten ten opzichte van 2015.  

Tarieven Toeristenbelasting (prijs per persoon per nacht) 2015 2016 

Hotel, pension, appartement, boerderijkamer € 1,60  € 1,60  
recreatiewoningen, niet beroepsmatig verhuurde ruimten   € 1,00  € 1,00  



 

74 

 

Kampeermiddelen: mobile kampeeronderkomens, stacaravans € 0,60  € 0,60  
Groepsaccommodaties (kampeerboerderij) € 0,60  € 0,60  
 
Forensenbelasting 
Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te 
hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde 
woning beschikbaar te houden.  
Voor het jaar 2016 is, conform de uitgangspunten in het ‘Raadsperspectief 2016’, uitgegaan van een 
trendmatige indexering van 2 procent.  

Tarief forensenbelasting 2015 2016 

Forensenbelasting: vast bedrag per gemeubileerde woning € 280,00  € 285,00  
 
Precariobelasting 
Deze directe belasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond.  
In Dinkelland is de precariobelasting beperkt tot horecaterrassen. Omdat de precariotarieven sinds 
2007 (9 jaar) niet geïndexeerd of aangepast zijn, stellen we voor om voor het belastingjaar 2016 de 
tarieven met 9 x 2 procent (jaarlijkse inflatiecorrectie) = 18 procent te verhogen. 

Precariobelasting 2015 2016 

Vaste terrassen     

- Binnenstad Ootmarsum € 12,00  € 14,15  
- Overige delen van de gemeente € 9,50  € 11,20  

      

Tijdelijke terrassen     

- Binnenstad Ootmarsum € 4,00  € 4,75  
 
Bedrijfs Investeringzones (BIZ) 
Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ heffen we een directe belasting ter bestrijding van de kosten, die zijn 
verbonden aan activiteiten gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit 
of een ander - mede publiek - belang in de openbare ruimte van de BI-zone.  
 
De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks geheven voor binnen de BI-zone 
gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.  
De BIZ-bijdrage wordt geheven van degenen, die op 1 januari van het kalenderjaar onroerende zaken 
in deze BI-zone gebruiken.  
Is een onroerende zaak op 1 januari van het betreffende kalenderjaar niet in gebruik, dan wordt de 
BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar van die zaak. Als eigenaar wordt aangemerkt degene, die van 
die zaak het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft.  
De raad heeft op 20 december 2011 de Verordening BI-zone Denekamp 2012 en de Verordening BI-
zone Ootmarsum 2012 vastgesteld. Voor 2016 wordt een opbrengst verwacht van in totaal € 131.000. 
De BIZ-opbrengsten worden één op één overgeheveld naar de Stichting Ondernemersfonds 
Dinkelland. 
 
Leges 
We heffen leges voor door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in de (leges-) 
verordening en in de daarbij behorende tarieventabel. 
 
Bij leges geldt de wettelijke norm dat de tarieven in de legesverordening niet zo mogen worden 
vastgesteld dat de baten de lasten overtreffen, waardoor er dus feitelijk ‘winst’ op deze producten 
wordt gemaakt. Uit jurisprudentie blijkt dat het niet noodzakelijk is dat elk tarief niet meer dan 
kostendekkend is. Maar de belastingrechter wil in bepaalde situaties toch een specifieker inzicht van 
de lasten en baten per soort leges. Daarom is het gewenst om in elk geval per categorie van diensten 
(bijvoorbeeld omgevingsvergunningen) een analyse te hebben van de kosten en de opbrengsten, 
zodat de tarieven ook transparant worden. 
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De trend van de laatste jaren laat zien dat de legesopbrengsten van omgevingsvergunningen dalen. 
Dit is het gevolg van een tweetal ontwikkelingen. Enerzijds zijn, door de recessie, de aard en de 
omvang van de aanvragen omgevingsvergunningen veranderd. Anderzijds heeft de invoering van de 
WABO tot gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije mogelijkheden zijn ontstaan en dat er in meer 
gevallen ook volstaan kan worden met een melding, waar geen leges tegenover staan.  
Doordat de uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke organisatie vraagt, heeft 
er in 2015 ter zake van de leges een wijziging van de systematiek van heffing plaatsgevonden. Daarbij 
heeft de kosten dekkendheid van de leges nadrukkelijk aandacht gekregen.  
 
Belastingopbrengsten 

Soort heffing/belasting Rekening Begroting Begroting 

(bedragen x € 1.000) 2014 2015 2016 

Onroerende-zaakbelastingen 5.689 5.812 6.070 

Afvalstoffenheffing + reinigingsrecht * 1.785 2.227 1.893 

Rioolheffing 2.586 2.732 2.922 

Hondenbelasting 156 154 0 

Toeristenbelasting  367 325 350 

Forensenbelasting  129 143 137 

Precariobelasting 15 14 18 

BIZ-belasting 124 123 131 

Totaal 10.851 11.530 11.521 
 
* De bedoeling is om de inzameling van bedrijfsafval, dat qua omvang en samenstelling vergelijkbaar 
is met huishoudelijk afval met ingang van 1 januari 2016 te beëindigen. 
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Lokale lastendruk 
Om een indruk te geven van de lastendrukontwikkeling op basis van aanvaard beleid ziet u hierna de 
gevolgen voor een belastingplichtige met of zonder eigen woning weergegeven. In deze vergelijking 
zijn meegenomen de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Bij de 
berekening van de lokale woonlasten is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde van  
€ 250.000 en een gemiddelde van elf ledigingen van de grijze restafvalcontainer.  
 
Soort huishouden OZB Afval- Riool- Totaal 

  gemiddelde  stoffen- heffing 2016 

  woning heffing basis-   

  € 250.000    tarief   

Huurder van een woning         
140 liter container n.v.t. € 174,60  € 262,20  € 436,80  
240 liter container n.v.t. € 214,20  € 262,20  € 476,40  
          
          
Eigenaar van een woning         
140 liter container € 369,00  € 174,60  € 262,20  € 805,80  
240 liter container € 369,00  € 214,20  € 262,20  € 845,40  
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Op grond van artikel 255 van de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid om belastingplichtigen met 
een inkomen en/of een vermogen beneden bepaalde minimum normen, kwijtschelding te verlenen van 
hun belastingschuld. Gemeenten beschikken hierin over een zekere mate van beleidsvrijheid. 
Dinkelland hanteert, evenals de meeste gemeenten, 100 procent (maximaal) van de bijstandsnorm als 
inkomensnorm. Belastingplichtigen, die geen (of een zeer beperkt) vermogen hebben en/of die een 
inkomen hebben beneden de bijstandsnorm, komen voor kwijtschelding in aanmerking. Afhankelijk 
van de persoonlijke financiële situatie kan er ook sprake zijn van gedeeltelijke kwijtschelding. 
Gemeenten mogen zelf bepalen welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding. In 
de gemeente Dinkelland geldt kwijtschelding uitsluitend voor de volgende heffingen: 
 afvalstoffenheffing 
 rioolheffing 
 onroerendezaakbelastingen 
 
Dinkelland verleent geen kwijtschelding voor: 
 hondenbelasting (deze belasting wordt afgeschaft per 1 januari 2016) 
 leges 
 toeristenbelasting 
 forensenbelasting 
 precariobelasting  
 BIZ 
 
Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) veranderd in de Participatiewet. Deze 
verandering kan gevolgen hebben voor een verzoek om kwijtschelding.  
Vanaf 1 januari 2016 wordt de zogenaamde ‘kostendelersnorm’ voor de kwijtschelding van 
toepassing. Vanaf die datum wordt elke aanvraag namelijk getoetst aan het ‘huishoudinkomen’. Bij de 
bepaling van het huishoudinkomen kunnen we rekening houden met het inkomen en vermogen van 
de medebewoners. 
 
In de begroting 2016 houden we rekening met 230 kwijtscheldingsverzoeken, waarvan er naar 
verwachting 205 geheel of gedeeltelijk zullen worden gehonoreerd. Het totaalbedrag aan kwijt te 
schelden lokale heffingen wordt voor 2016 geraamd op € 90.000. Het gemiddelde 
kwijtscheldingbedrag per verzoek bedraagt daardoor ongeveer € 390.  
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In het vorenstaande is rekening gehouden met de mogelijkheid tot volledige kwijtschelding van o.a. de 
afvalstoffenheffing. 
In verband met de toepassing van gedifferentieerde tarieven bij de afvalstoffenheffing is er sprake van 
een vast én van een variabel tarief. Het vaste tarief wordt aan het begin van het jaar als onderdeel van 
de aanslag gemeentelijke belastingen opgelegd. Het variabele deel is afhankelijk van de hoeveelheid 
ledigingen in het jaar en kan dus pas achteraf worden opgelegd. 
Omdat elk huishouden (rest-)afval produceert en het erg omslachtig wordt om kwijtschelding in twee 
etappes toe te kennen (niet efficiënt) stellen we voor om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing 
te beperken tot het vaste deel.  
Daardoor daalt het bedrag van de kwijtschelding. Op dit moment kunnen we nog niet berekenen wat 
de omvang van die daling is. Door deze beperking ontstaat er ook een verdergaande harmonisatie 
van het kwijtscheldingbeleid met de gemeente Tubbergen. 
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11.2  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Risicomanagement  
Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op 
risico’s, met als doel de gevolgen ervan te voorkomen of te bestrijden en de positieve gevolgen ervan 
te benutten of te versterken. Met andere woorden risicomanagement is gericht op het voorkomen, 
vermijden of verkleinen van risico’s. 
De twee meest gebruikte toepassingen van risicomanagement zijn:  

 sturen op risico’s;  
 beheersen van risico’s.  

 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een indicatie in welke mate het 
vermogen van de gemeente Dinkelland toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder 
dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het 
weerstandsvermogen hierop af te stemmen, dient te worden voorkomen dat elke nieuwe financiële 
tegenvaller dwingt tot bezuinigen. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen kunnen we bepalen door onderstaande stappen te lopen: 

1. een inventarisatie van de risico’s (risicoprofiel) 
2. benodigde weerstandscapaciteit 
3. beschikbare weerstandscapaciteit 
4. relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

 
 1. Risicoprofiel  
Bij de inventarisatie zijn in totaal 81 risico’s in beeld gebracht (inclusief grondexploitatie). In 
onderstaande tabel worden de 10 risico’s gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening 
van de benodigde weerstandscapaciteit. 
Nummer Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed 

R132 Het niet (kunnen) verkopen van 
gemeentelijk vastgoed tegen 
taxatiewaarde 

Financieel - Lagere 
inkomsten 

40% max.€ 3.800.000 21.58% 

R66 Onvoorziene 
weersomstandigheden 
(langdurige vorst) 

Financieel - 
Onvoorziene 
werkzaamheden aan 
het wegdek 

30% max.€ 4.000.000 17.19% 

R93 Overschrijden van termijnen door 
o.a. het verliezen van bezwaar- 
en beroepsprocedures inzake 
ruimtelijke  
(bestemmings)plannen. 

Financieel - 
Budgetoverschrijding of 
uitstel project. 

20% max.€ 4.000.000 11.14% 

R272 als gevolg van economische 
omstandigheden en de 
betrouwbaarheid van 
exploitanten 

Financieel - het niet 
kunnen verhalen van 
exploitatiebijdrages in 
gesloten 
exploitatieovereenkoms
ten 

50% max.€ 1.000.000 7.05% 

R128 Éénmalige verlaging van 
grondprijzen 

Financieel - negatief 
resultaat complexen 

10% max.€ 2.527.000 3.56% 

R4 Leningen waarvoor de gemeente 
rechtstreeks garant staat zonder 
tussenkomst van de WSW 

Financieel - 
garantstellingen of 
borgstellingen 
waarvoor de gemeente 
rechtstreeks garant 
staat 

10% max.€ 2.603.137 3.55% 
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R231 Bezuinigingen Financieel - Algemene 
uitkering valt lager uit 
dan begroot 

90% max.€ 250.000 3.18% 

R126 tegenvallers en onvoorziene 
uitgaven binnen de investering 
(o.a. bodemsanering, kabels en 
leidingen, etc.) 

Financieel - financiële 
tegenvallers 

10% max.€ 1.500.000 2.13% 

R227 slechte exploitatie van 
deelnemingen. 

Financieel - het niet 
kunnen terugbetalen 
van een geldlening 

30% max.€ 450.000 1.92% 

R43 Verhoogde vraag naar 
voorzieningen (WWB) 

Financieel - Verhoging 
van het budget 

90% max.€ 150.000 1.91% 

 
2. Benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd (Monte Carlo). Hieruit volgt dat 
90% zeker is dat alle risico’s (€ 30.157.637) kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 6.368.000 
(benodigde weerstandscapaciteit).  
 
De benodigde weerstandscapaciteit moet in 2016 worden aangevuld met: 
Benodigde weerstandscapaciteit € 6.368.000 

 Voorlopige risico inschatting 3 decentralisaties € 800.000 
 Risico inschatting lagere rijksvergoeding jeugd € 1.000.000 

Benodigde weerstandscapaciteit 2016 € 8.168.000 
 
3. Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de 
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 

Tabel 2: Beschikbare  weerstandscapaciteit 

Weerstand 2016 2017 2018 2019 

Algemene reserve  8.620.000 8.620.000 8.620.000 8.620.000 

Reserve grondexploitatie 1.327.000 2.003.000 2.873.000 3.678.000 

Reserve vastgoed 672.000 672.000 672.000 672.000 

Totale weerstandscapaciteit 10.619.000 11.295.000 12.165.000 12.970.000 

 
4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur 
weergegeven. 
 

 

Risico's:  
 

Bedrijfsproces 
Financieel  

Imago / politiek 
Informatie / strategie 

Juridisch / Aansprakelijkheid  
Letsel / Veiligheid 

Materieel 
Milieu 

Personeel / Arbo 
Product 

 Weerstandscapaciteit :  
 

Algemene reserve 
Reserve grondexploitatie 

Reserve vastgoed 

       
 Weerstandvermogen  
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De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 
 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
€     10.619.000 

 = 1,3 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

€       8.168.000 

 
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering 
van het berekende ratio. 

Tabel 3: Weerstandsnorm 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende  

F <0.6 ruim onvoldoende 

 
Het ratio valt dan in klasse C.. Dit duidt op voldoende weerstandsvermogen. 
 
Ratio weerstandsvermogen 
Op basis van het meerjarig verloop van de algemene reserve, reserve grondexploitatie en reserve 
vastgoed ontwikkelt de ratio zich als volgt: 
 

  2016 2017 2018 2019 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 10.619.000 11.295.000 12.165.000 12.970.000 

Ratio 1,3 1,4 1,5 1,6 

 
 
5. Ontwikkelingen 2016 
 
Kengetallen 
Om de financiële positie van de gemeente in beeld te brengen, stelt de gemeente Dinkelland jaarlijks 
een balans en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten op. Maar voor een goed oordeel 
over deze financiële positie zijn aanvullende kengetallen nodig. Deze kengetallen bieden 
ondersteuning bij de kader stellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Bovendien kan met 
deze kengetallen de gemeente Dinkelland goed worden vergeleken met andere gemeenten. Eén 
afzonderlijk kengetal zegt niet alles en moet altijd in relatie worden gezien met andere kengetallen.  
 
We onderscheiden 5 kengetallen: 
1. 1a. netto schuldquote 

1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
2. solvabiliteitsratio 
3. grondexploitatie 
4. structurele exploitatieruimte 
5. belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 
  



 

81 

 

 
1a. Netto schuldquote 
Dit kengetal zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeente. Hoe hoger de 
schuld, hoe meer kapitaallasten (rente en aflossing) er zijn. De netto schuldquote geeft een indicatie 
van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie. 
 
  Netto schuldquote Jaarrekening Begroting Begroting 

  Bedragen × € 1.000 jr 2014 jr 2015 jr 2016 

A Vaste schulden 37.699 28.855 26.782 

B Netto vlottende schuld 8.675 16.641 22.332 

C Overlopende passiva 0 0 0 

D Financiële activa 0 0 0 

E Uitzettingen < 1 jaar 0 0 0 

F Liquide middelen 0 0 0 

G Overlopende activa 0 0 0 

H Totale baten 54.993 66.198 61.358 

  Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F)/H x 100% 84,3 68,7 80,0 

 
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Zie bovenstaande, maar dan gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden. 
 

  Netto schuldquote gecorrigeerd voor geld- Jaarrekening Begroting Begroting 

  leningen          Bedragen × € 1.000 jr 2014 jr 2015 jr 2016 

A Vaste schulden 37.699 28.855 26.782 

B Netto vlottende schuld 8.675 16.641 22.332 

C Overlopende passiva 0 0 0 

D Financiële activa 10.667 10.668 10.433 
E Uitzettingen < 1 jaar 0 0 0 

F Liquide middelen 0 0 0 

G Overlopende activa 0 0 0 

H Totale baten 54.993 66.198 61.358 

  Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F)/H x 100% 64,9 52,6 63,0 

 
2. Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hieronder wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale 
vermogen. Hoe hoger het aandeel, hoe gezonder de gemeente. 
 

  Solvabiliteit Jaarrekening Begroting Begroting 

  Bedragen × € 1.000 jr 2014 jr 2015 jr 2016 

A Eigen vermogen 39.870  36.293  30.787  

B Balanstotaal 96.904  84.559  84.361  
  Solvabiliteit (A/B) x 100% 41,1 42,9 36,5 
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3. Grondexploitatie 
Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. 
Deze boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden 
terugverdiend bij de verkoop. 
 

  Grondexploitatie Jaarrekening Begroting Begroting 

  Bedragen × € 1.000 jr 2014 jr 2015 jr 2016 

A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 1.267  943  851  

B Bouwgronden in exploitatie 14.898  16.421  13.383  
C Totale baten 54.993  66.198  61.358  
  Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 29,4 26,2 23,2 

 
4. Structurele exploitatieruimte 
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte 
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of de gemeente in staat is om 
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. 
 
  Structurele exploitatieruimte Jaarrekening Begroting Begroting 

  Bedragen × € 1.000 jr 2014 jr 2015 jr 2016 

A Totale structurele lasten 48.097  57.152  52.893  

B Totale structurele baten 48.071  54.925  53.476  

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 10.657  5.624  8.626  

D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 11.244  7.431  7.690  

E Totale Baten 54.993  66.198  61.358  

  Struct. exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/E x 100% 1,0 -0,6 -0,6 

 
5. Belastingcapaciteit 
Dit kengetal geeft de ruimte weer die de gemeente Dinkelland heeft om zijn belastingen te verhogen. 
De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomst. Een hoog tarief ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde geeft aan in hoeverre de gemeente al gebruikt heeft moeten maken van deze 
optie. 
 
  Belastingcapaciteit Jaarrekening Begroting Begroting 

  Bedragen × € 1.000 jr 2014 jr 2015 jr 2016 

A 
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde 

357 364 369 

B 
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde 

233 247 262 

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 185 229 214 
D Eventuele heffingskorting 50 n.v.t n.v.t. 

E Totale woonlasten (A+B+C+D) 776 840 845 

F Woonlasten landelijk gemiddelde 704 715 
nog niet 
bekend 

  
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde (E/F) 
x 100% 

110 117 
nog niet 
bekend 

 
Ad. F Het landelijk gemiddelde woonlasten 2016 wordt in maart 2016 gepubliceerd door het COELO 
(Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). 
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Totaal tabel kengetal en uitkomst 
 
  Kengetal     Uitkomst (%) 

  Netto schuldquote     80,0 
  Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen   63,0 
  Solvabiliteit     36,5 

  Grondexploitatie     23,2 
  Structurele exploitatieruimte     -0,6 

  Belastingcapaciteit     
nog niet 
bekend. 
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11.3  Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Introductie en doelstelling 
De paragraaf Kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden 
van kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke infrastructuur), is geborgd. Onder kapitaalgoederen 
verstaan we: wegen (incl. kunstwerken), riolering, water, groen en gebouwen.  
Voor het geformuleerd doel zijn en worden onderhoudsplannen opgesteld, waarin we aangeven op 
welk kwaliteitsniveau kapitaalgoederen worden onderhouden. Als introductie op deze paragraaf staat 
hieronder het overzicht van de beheerplannen voor 2016 voor de kapitaalgoederen: 
 
Beheerplannen: Door de raad 

vastgesteld in: 
Looptijd t/m: Financieel in de 

begroting vertaald: 
Uitgesteld 

onderhoud: 

Wegen #) 2014 n.v.t. nee nee 
Riolering 2013 2018 ja nee 
Water $) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Groen 2014 n.v.t. ja nee 
Gebouwen 2010 n.v.t. ja nee 

#) Kunstwerken (duikers en bruggen) vallen onder het aspect ‘wegen’. 
$) Voor ‘water’ is in de gemeente Dinkelland geen sprake van kapitaalgoederen. In deze paragraaf 
Kapitaalgoederen komt ‘water’ daarom niet meer terug.  
 
Kaders 
Wettelijk  
De relevante wettelijke kaders zijn: 
 Gemeentewet: Waarin door de gemeenteraad is vastgelegd welke regels voor de waardering en 

afschrijving van activa gelden. De in artikel 212 Gemeentewet bedoelde verordening is de 
‘Financiële verordening gemeente Dinkelland (2006)’.  

 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV): Op grond van artikel 12 
moeten de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen in deze paragraaf aan 
de orde komen. 

 Burgerlijk Wetboek: Waarin opgenomen de gemeentelijke taak als ‘goed wegbeheerder’ om te 
zorgen dat het gebruik van de weg geen risico oplevert voor de weggebruiker (wettelijke 
aansprakelijkheid). 

 Wet Milieubeheer: Waaruit de verplichting tot het opstellen van een Gemeentelijk Riolerings-plan 
is voortgekomen. 

 

Algemeen financieel  
De kosten van het reguliere en ‘groot’ onderhoud van de kapitaalgoederen wegen (inclusief bruggen 
en duikers), groen en gebouwen zijn in het algemeen gedekt via structurele onderhoudsmiddelen in 
de begroting. 
Vervangingsinvesteringen en onderhoudskosten van de riolering dekken we via de rioolheffing. 
Binnen de rioolheffing streven wij het ideaal complex na. 
Grotere vervangingsinvesteringen voor kapitaalgoederen, uitgezonderd rioleringen, staan in het 
algemeen als incidentele investeringen opgenomen in de begroting. De raad stelt de incidentele 
vervangingsinvesteringen vast.  
Voor gebouwen stelt de raad de kosten voor het groot onderhoud uit de reserve ‘Onderhoud 
gebouwen’. 
 
Algemeen technisch/inhoudelijk  

 Aspect Binnen de kom Buiten de kom 

Wegen Weglengte totaal 121 km 462 km 
 Oppervlakte elementenverharding 76 ha 3 ha 
 Oppervlakte asfaltverharding 31 ha 127 ha 
 Oppervlakte betonverharding 0,3 ha 3 ha 
 Oppervlakte overige 1 ha 41 ha 
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 Aantal bruggen 25 st 58 st 
 Aantal duikers 3 st 1147 st 
Riolering Lengte vrijvervalriolering 142 km 8 km 
 Lengte mechanische riolering 33 km 401 km 
 Aantal hoofdgemalen 47 st 
 Aantal gemalen mechanische riolering 1.105 st 
Groen Beplantingsoppervlakte (natuurlijk) 31 ha 9 ha 
 Beplantingsoppervlakte (in cultuur) 24 ha - 
 Oppervlakte gazon 55 ha 2 ha 
 Aantal bomen 9.600 st pm 
Gebouwen Schoolgebouwen 14 locaties 
 Sportaccommodaties 12.000 m² 
 Maatschappelijk/culturele doeleinden 6.000 m² 
 Monumentale gebouwen 1.700 m² 
 Eigen bedrijfsvoering 17.480 m² 
 Overige gebouwen 13.410 m² 

Zoals aa gege e  zij  ij het aspe t ater  gee  kapitaalgoedere  aa ezig e  het aspe t ordt daaro  iet erder 
vermeld in deze paragraaf. 

 
 
Beleid en beheer 
Algemeen 
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR). Dit plan, dat uitgaat van de systematiek om te werken volgens zogeheten 
beeldkwaliteit, is door de raad vastgesteld in 2014. 
Voor het beheer van de wegen en het groen maken we gebruik van de (beeld)Kwaliteitscatalogus 
Openbare Ruimte van CROW. In de catalogus is met foto’s aangegeven wat de relatie is tussen 
beeldkwaliteit (foto) en het onderhoudsniveau (A, B, etc.). De raad heeft daarmee vastgesteld op welk 
niveau de verschillende kapitaalgoederen of delen van de openbare ruimte worden onderhouden. 
Daarbij is desgewenst voor de onderscheiden gebiedstypen (binnen of buiten de kom; hotspots) per 
beheergroep/kapitaalgoed het onderhoudsniveau vastgelegd. 
 
Hulpmiddel bij het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen zijn de beheersystemen (GBI) en de 
koppeling die per 1 januari 2016 wordt gemaakt tussen de beheersystemen en de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT). Door het integrale karakter van het systeem is het een sterk 
instrument voor het opstellen van beleid voor de openbare ruimte en kunnen we hierdoor optimaal met 
kosten omgaan. 
 
Wat de gebouwen betreft is gemeente Dinkelland in veel gevallen verantwoordelijk voor het groot 
onderhoud. De verantwoordelijkheden voor het dagelijks (klein) en groot onderhoud zijn vastgelegd in 
huurcontracten of gebruiksovereenkomsten. Daar waar sprake is van leegstand, draagt de gemeente 
als eigenaar weer de verantwoordelijkheid voor ook het klein onderhoud. Voor de schoolgebouwen 
heeft de KONOT (stichting Katholiek Onderwijs Noordoost-Twente), en in een enkel geval stichting 
Consent, de verantwoordelijkheid over het dagelijks, klein en groot onderhoud. Het dagelijks en klein 
onderhoud van de gebouwen voor de eigenbedrijfsvoering valt onder de verantwoordelijkheid van 
Noaberkracht (gemeenschappelijke regeling). 
 
Wegen 
Voor het beheer van de wegen gebruiken wede (beeld)Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van 
CROW. Daarnaast gebruiken we de systematiek van rationeel wegbeheer. 
Jaarlijks beoordelen we de wegen in kwalitatieve zin met een visuele inspectie. De resultaten uit de 
visuele inspecties vertalen we naar kwaliteitsniveaus. De prestatie-eisen in de schaalbalken voor de 
beeldkwaliteit hebben een directe relatie met de systematiek voor rationeel wegbeheer. Zo bepalen 
we de onderhoudstoestand van de weg . Daarnaast inspecteren de rayons elke twee maanden de 
wegen op veiligheid. Dit vloeit voort uit de randvoorwaarde dat, ongeacht de keuzes voor het 
kwaliteitsniveau, de verkeersveiligheid altijd gewaarborgd moet zijn. 
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Het kwaliteitsniveau is aangeduid tussen niveau A (goed) en D (slecht). De raad heeft vastgesteld dat 
het kwaliteitsniveau C in principe het minimum niveau is voor het onderhoud van wegen in Dinkelland. 
Op grond van de inspecties en de beoordeling en afstemming van de onderhoudsmaatregelen, wordt 
het uitvoeringsplan opgesteld. Bij kwaliteitsniveau D is sprake van een zogeheten ingrijpmoment en 
dat betekent dat het schadebeeld in het eerstvolgende (praktisch mogelijke) begrotingsjaar wordt 
weggewerkt. Bij uitstel van het wegwerken van de schadebeelden van kwaliteitsniveau D is in 
beginsel sprake van achterstallig onderhoud. 
 
Bruggen moeten voldoen aan constructieve eisen vanuit bouwbesluit. De eisen zijn vastgelegd in 
Eurocodes en NEN8700. Daarnaast gelden voor brugdekken normale gebruikseisen, zoals die ook 
voor wegen gelden. Naar aanleiding van globale visuele inspecties en op grond van meldingen plegen 
we onderhoud. Voor duikers bepalen we onderhoudsmaatregelen op dezelfde wijze. 
 
Openbare verlichting 
Aan de hand van het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’, met daarin uitgangspunten en keuzes 
voor het beleid, ontwikkelen we plannen voor vervanging en nieuwe plaatsing van openbare 
verlichting. Sociale veiligheid en verkeersveiligheid spelen daarbij een rol. Ook met milieuaspecten, 
lichthinder en lichtvervuiling houden we rekening.  
Het onderhoud van de openbare verlichting is geregeld via een meerjaren onderhoudsbestek met in 
totaal zes gemeenten. In totaal worden ca. 5.900 lichtpunten onderhouden. Grootschalig onderhoud 
en vervanging pakken we bij voorkeur planmatig aan als onderdeel van een groter renovatieproject. 
Energiebesparing en duurzaamheidsdoelstellingen behalen we door vervanging van de huidige 
verlichting door LED verlichting. Over LED verlichting hebt u binnen het ideaal doel ’Bestendigen’ 
binnen het thema Mobiliteit & Bestendigheid al gelezen. 
 
Riolering 
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2013-2018) zijn de kaders en het beleid vastgelegd voor het 
onderhoud en vervanging van de riolering, maar ook voor verbeteringsmaatregelen. Jaarlijks 
inspecteren we de riolering. De kwaliteit van de riolering wordt bepaald met een analyse van video-
inspecties, waarbij we inspectiecatalogus NEN3399 gebruiken. Kwaliteitskwalificaties lopen uiteen van 
‘uitstekend’ tot ‘zeer slecht’. Strengen met de kwalificatie ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ komen voor reparatie 
of vervanging in aanmerking. De keuze van de toe te passen onderhoudsmaatregel is afhankelijk van 
omgevingsfactoren en de eventuele afstemming met andere werkzaamheden. 
Naast de periodieke (onderhouds)inspecties monitort een hoofdpost dagelijks de rioolsysteem. Via 
online monitoring krijgen we storingen en calamiteiten automatisch gemeld. 
 
Groen 
De kwaliteit van groenvoorzieningen wordt primair bepaald op basis van beeldkwaliteit. Hiervoor 
gebruiken we ook de (beeld)kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van CROW. Maar dan gebruiken 
we dit vooral om vast te leggen volgens welk kwaliteitsniveau we het groen moeten onderhouden. 
Hiermee is de basis gelegd voor het onderhoudsbestek. Maandelijks nemen we een steekproef voor 
de kwaliteit van het groenareaal. Bij goed onderhoud van het groenareaal treedt geen 
kapitaalvernietiging op. Cultuurbeplanting heeft een eindige levensduur en zal dan door middel van 
cyclisch vervangen weer op peil worden gebracht.  
Afhankelijk van de locatie zijn minimale beeldkwaliteitsniveaus vastgesteld door de raad. In het 
algemeen is kwaliteitsniveau C het gewenst niveau. Bij ‘hotspots’ geldt het hogere kwaliteitsniveau A.  
Voor bomen voeren we naast beeldkwaliteit ook een wettelijke veiligheidsinspectie uit (Visual Tree 
Assessment). Daarbij bepalen we op grond van het risicoprofiel welke inspectiefrequente nodig is en 
welke eventuele onderhoudsmaatregelen nodig zijn. 
 
Gebouwen 
Het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is opgenomen in de meerjaren 
onderhoudsplanning (MOP). Deze MOP is opgesteld volgens NEN2767 en is gericht op de 
instandhouding van een pand op kwaliteitsniveau 2 en 3 (op een schaal van 1 tot 6). De MOP heeft 
een inventarisatie-cyclus van 5 jaar en de administratieve actualisatie is elk jaar. Op grond van de 
hieruit voortvloeiende planning is het groot onderhoud. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met de 
gebruiker/beheerder van het betreffende pand (check op nut en noodzaak).  
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Onderhoudsplannen  
Voor de onderscheiden kapitaalgoederen zijn onderhoudsplannen opgesteld, waarin is aangegeven 
op welk kwaliteitsniveau het kapitaalgoed wordt onderhouden. Goede onderhoudsplannen en de 
consequente uitvoering ervan zijn noodzakelijk. Door het onderhoud volgens planvorming uit te 
voeren kunnen, vooral bij wegen, aansprakelijkheidsstellingen tot een minimum worden beperkt. 
 
Afstemming 
Jaarlijks stemmen we de onderhoudsplannen voor wegen, riolering en groen op elkaar af. Soms is het 
mogelijk om het onderhoud in technische en/of financiële zin te combineren. Dat heeft de voorkeur 
wanneer we daarmee ook de effecten voor de omgeving of de samenleving positief beïnvloeden. 
 
Beleidsplannen in ontwikkeling 
Een nieuwe ontwikkeling in het beheer is assetmanagement. Hierin maken we een afweging tussen 
prestaties, kosten en risico’s. In eerste instantie (pilot; 2016) richt zich het assetmanagement op 
bruggen. Op termijn is uitbreiding van de systematiek naar andere ‘assets’ een mogelijkheid.  
Een tweede nieuwe ontwikkeling is het ‘Meerjaren onderhoudsperspectief voor de wegen’, waarin een 
lange termijnvisie wordt gegeven over het toekomstig wegenonderhoud. De start is in het najaar van 
2015 en resultaten worden in 2016 bekend. 
Voor het gebouwenareaal zijn er ontwikkelingen. We maken een harmonisatieslag binnen de 
gemeenschappelijke regeling Noaberkracht. Daar waar onduidelijkheden over de toekomstige functie 
van gebouwen aan de orde zijn, krijgt het onderhoud maatwerk. Sinds 2015 hebben de KONOT 
(stichting Katholiek Onderwijs Noordoost-Twente) en stichting Consent de verantwoording voor alle 
onderhoud van hun schoolgebouwen 
  
Externe beleidsontwikkelingen die impact hebben op onderhoud  
Er komt een nieuwe landelijke richtlijn voor lokale bruggen, die met de huidige systematiek voor 
inspectie vaak (onterecht) het stempel ‘einde levensduur’ of ‘afgekeurd’ krijgen. Dat komt omdat lokale 
bruggen nu vaak beoordeeld worden op grond van normen die voor bruggen op rijkswegen gelden – 
en die zijn te zwaar voor de lokale omstandigheden. Het initiatief hiertoe is in 2015 gestart. 
Inhoudelijke voorstellen volgen in 2016. De uitkomsten hiervan zijn ook van belang voor de pilot met 
assetmanagement op bruggen. 
 
Kwaliteit 
Wegen 
Op basis van de huidige budgetten brengen we binnen twee jaar de algehele kwaliteit van het 
wegenareaal op niveau C. Dit is het niveau dat beleidsmatig is vastgesteld op basis van 
beeldkwaliteit. Het ingrijpmoment voor onderhoud is op niveau D vastgesteld. Binnen een jaar na de 
weginspectie plegen we dan onderhoud. Veiligheid voor de weggebruiker staat voorop, terwijl het 
comfort wat minder belangrijk is. In 2016 stellen we een meerjarenperspectief voor het 
wegenonderhoud op.  
 
Bruggen 
Op grond van de inspecties en verdere beschikbare gegevens zijn er geen aanwijzingen dat bruggen 
op korte termijn grootschalig onderhoud behoeven of dat er risico’s ontstaan voor de gebruikers. Voor 
bruggen is het inzicht in de kwaliteit en draagkracht nog niet optimaal en daarom starten we in dit 
kader de pilot voor assetmanagement in 2016. In combinatie met de genoemde landelijke nieuwe 
ontwikkeling (richtlijn lokale bruggen) komt er in 2016 meer duidelijkheid over de beoordeling van de 
toestand van de bruggen. 
 
Rioleringen 
In financieel opzicht zijn de kosten van het rioleringsonderhoud en de rioolvervangingen gedekt via het 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In 2018 voldoet het rioolsysteem aan alle in het GRP gestelde 
eisen voor kwaliteit en kwantiteit. 
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Groen 
De maandelijkse schouw/inspectie van het groenareaal geeft aan dat we voldoen aan de daaraan 
gestelde eisen en kwaliteitsniveaus. Het cyclisch planmatig vervangen van cultuurbeplanting loopt 
door ontbreken van voldoende beschikbare middelen achter. Hierdoor is op meerdere plaatsen sprake 
van achterstallig onderhoud. Met omvorming en her inplant werken we deze achterstand uiterlijk 2018 
weg.  
 
Financieel 
Structurele financiële onderhoudsgelden gebruiken we in beginsel voor het reguliere en ‘groot’ 
onderhoud voor wegen en groen. Onderhouds- en vervangingsinvesteringen voor riolering dekken we 
uit het rioolfonds. Door afstemming van onderhouds- of vervangingsmaatregelen is het mogelijk dat 
structurele onderhoudsgelden worden aangevuld met incidentele middelen op grond van 
investeringen of met middelen uit de rioolheffing. Ook andere interne en externe bronnen van 
financiering zijn mogelijk, bijvoorbeeld middelen uit de reserves of bijdragen van externe partijen. 
 
Wegen 
Voor de wegen is de verwachting dat de kwaliteit binnen twee jaar minimaal op beeldkwaliteit C is. 
Monitoring door inspecties en het opstellen van het meerjaren onderhoudsperspectief zullen 
duidelijkheid voor de lange termijn moeten verschaffen (2016). 
 
Bruggen 
Voor het onderhoud aan bruggen is op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat hier meer 
geld beschikbaar voor moet komen. 
 
Rioleringen 
De beschikbare middelen voor de riolering zijn voldoende om het stelsel op niveau te houden. Het 
streven is te komen tot het ideaalcomplex. Hierbij sparen we voor rioolvervangingen, zodat we deze 
direct kunnen afschrijven. De kapitaallasten lopen dan niet op. De gedachte hierachter is dat we de 
financiële gevolgen van de in stand houding van het rioolsysteem niet naar volgende generaties 
doorschuiven. Dit is vastgelegd in het GRP. Het GRP zal in 2018-2019 opnieuw worden vastgesteld. 
  
Gebouwen 
Voor het groot onderhoud van de gebouwen staat de reserve “groot onderhoud gebouwen” ter 
beschikking. Jaarlijks is er een dotatie van € 175.000 aan deze reserve. De afgelopen jaren is 
gebleken dat de controle op nut en noodzaak geleidt heeft tot besparingen op de geplande financiële 
uitgaven. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen is er de laatste jaren maar beperkt onderhoud 
gepleegd aan vooral sportaccommodatie Dorper Esch (alleen als veiligheid of bedrijfsvoering in 
gevaar kwam) waardoor er sprake is van behoorlijk wat uitgesteld onderhoud. Niet aangewende 
middelen blijven in de reserve “groot onderhoud gebouwen”. 
 

Onderhoudsbudgetten gebouwen   begroting begroting begroting begroting begroting 
bedragen × € 1.000     jr 2015 jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Dotatie aan de reserve     85  225  175  175  175  

Onttrekking, het onderhoud aan de gebouwen 590  201  460  189  224  
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11.4  Financiering 
 
Algemeen 

De Wet financiering decentrale overheden (fido) bevordert een solide financieringswijze bij openbare 
lichamen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. De wet kent een 
onderscheid tussen regels voor korte financiering (kasgeldlimiet) en regels voor lange financiering 
(renterisiconorm). Het onderscheid is gelegd bij 1 jaar. 
 

Kasgeldlimiet en korte financiering 

De kasgeldlimiet heeft als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op korte 
leningen (< 1 jaar) te beheersen. De limiet is bepaald op 8,5% van de totale begroting. 
 
Kasgeldlimiet € (× 1 miljoen) 

Begrotingstotaal 2016 € 68,80 
Vastgesteld wettelijk percentage         8,50% 
Kasgeldlimiet €   5,85 

 
Een kasgeldlimiet van € 5,85 miljoen betekent dat Dinkelland in 2016 tot een bedrag van € 5,85 
miljoen met kort geld ( looptijd < 1 jaar) mag financieren. 
 
Renterisiconorm en lange financiering 

De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het risico van een rentewijziging. 
Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 
20% van het begrotingstotaal. Er mag dus maar 1/5e deel van de totale begroting aan 
rentegevoeligheid onderhevig zijn. 
 
Renterisiconorm € (× 1 miljoen) 

Begrotingstotaal 2016 €   68,80 
Vastgesteld wettelijk percentage           20% 
Renterisiconorm €   13,76 
Renterisico: herfinanciering + renteherziening €     0,00 
Ruimte €   13,76 

 
In 2016 wordt geen renterisico gelopen volgens de renterisiconorm. 
 
Leningen 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de opgenomen geldleningen: 
 
Leningen (opgenomen) € (× 1 miljoen) 

Beginstand per 1 januari 2016 € 40,60 
Bij: nieuwe leningen t.b.v. investeringen €   0,00 
Af: reguliere aflossingen  €   3,80 
Af: vervroegde aflossingen €   0,00 
Eindstand per 31 december 2016 € 36,80 

 
Algemene ontwikkelingen 

 

Geldleningen 
In januari 2016 wordt een 2-jarige geldlening van € 10.000.000 afgelost. Deze geldlening is al in mei 
2015 opnieuw afgesloten met een looptijd van 10 jaar  tegen een rentepercentage 0,56%.  
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Rentevisie, liquiditeit en schatkistbankieren 
De gemeente Dinkelland heeft gekozen voor spreiding in de financieringsmogelijkheden.  Door een 
actuele liquiditeitsplanning kan worden ingespeeld op eventuele tekorten of overschotten in de 
toekomst. Zo wordt  door het aantrekken van langlopende geldleningen ingespeeld op eventuele 
liquiditeitstekorten voor de lange termijn. De rente voor langlopende geldleningen is op dit moment  
1,5 % (looptijd 15 jaar). Deze rente is afgelopen tijd gedaald naar 0,75%, maar inmiddels weer 
opgelopen. 
 
Eventuele voorziene tekorten op de korte termijn worden opgevangen door het aantrekken van 1 
maands geldleningen. Het 1 maands rentetarief is op dit moment  negatief. Dat betekent dat de 
gemeente bij het aantrekken van een kasgeldlening met een looptijd van 1 maand rente ontvangt. 
Omdat de gemeente ervoor gekozen heeft om een gedeelte van eventuele liquiditeitstekorten met kort 
geld te financieren, pakt de rentevisie goed uit en levert dit de gemeente geld op.  De verwachting is, 
dat deze rente in 2016 weer iets zal oplopen. 
 
Eventuele liquiditeitsoverschotten worden als gevolg van schatkistbankieren automatisch afgeroomd 
naar onze bankrekeningrekening bij het Ministerie. Dit levert niets op, het rentepercentage is op dit 
moment 0. 
Als gevolg hiervan zijn in de begroting 2016 de rentebaten en rentelasten aangepast. 
 
Handreiking Treasury 
De afgelopen 4 jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de treasury 
van gemeenten. Deze ontwikkelingen zijn voor het ministerie van BZK aanleiding geweest om een 
nieuwe handleiding Treasury op te stellen. 
 
In deze handreiking wordt de beschikbare informatie over de geldende wet- en regelgeving op één 
plaats gepresenteerd. Tevens wordt beschreven wat de kritische factoren zijn voor een goede 
inrichting van de treasuryorganisatie en het kas- en portefeuillebeheer.  
 
EMU Saldo 

Het EMU saldo is in grote lijnen het exploitatiesaldo voor bestemming plus de afschrijvingen min de 
investeringen over een bepaald jaar. Voor 2016 is het EMU-saldo €  -1,1  miljoen.  
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11.5  Bedrijfsvoering 
 
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, 
communicatie, organisatie, planning en control en huisvesting.  
Het welslagen van de begrotingsprogramma's is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van 
de bedrijfsvoering. Een goede bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar draagt er toe bij dat de 
doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. Een moderne bedrijfsvoering en goed 
gemotiveerd en gekwalificeerd personeel zijn voor het realiseren van de bestuurlijke en 
organisatorische doelstellingen een vereiste. Voor het bestuur is inzicht in de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering daarmee van groot belang. De paragraaf bedrijfsvoering geeft op hoofdlijnen inzicht in 
de kwaliteit van deze bedrijfsvoering. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: 
 Organisatieontwikkeling 
 Human Resource Management (HRM) 
 Kwaliteitszorg 
 Planning en control 
 Communicatie 
 Informatievoorziening 
 Huisvesting 
 Facilitaire dienstverlening 
 Inkoop 
 
Organisatieontwikkeling 
In de organisatievisie op de ambtelijke organisatie Tubbergen-Dinkelland van 1 december 2011 is de 
doelstelling van de organisatie als volgt geformuleerd: 
 
 
Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame 
samenleving. Een samenleving die vanuit eigen kracht en initiatief maatschappelijke doelen 
realiseert. Wij zorgen er daarbij voor dat kwetsbare groepen binnen de samenleving mee 
kunnen blijven doen.  

 
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn bezig met een heroriëntatie. Het accent zal daarbij 
verschuiven van de veelal verzorgende rol naar een meer voorwaarden scheppende rol. De regierol 
zal meer nadruk krijgen, waarbij de gemeente zelf minder uitvoerende taken zal gaan vervullen. 
Daarbij zal er bijzondere aandacht zijn voor kwetsbare groepen en zal maatwerk in rolneming altijd 
voorop staan. 
 
De gemeenten ontwikkelen zich daarbij waar mogelijk meer in de rol van ‘Nevenheid’ waarbij de 
gemeenten zich ziet als partner, die de verbinding zoekt, wil mobiliseren en regisseren en met 
aandacht voor het proces, wil inspireren en faciliteren. 
De gemeenten willen daarbij aansluiten bij de Twentse kenmerken: saamhorig, nuchter, betrouwbaar 
en nijver. 
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is een ambtelijke organisatie met specifieke kenmerken 
noodzakelijk. Een flexibele, efficiënte, zelfbewuste en professionele ambtelijke organisatie die in staat 
is om nieuwe ontwikkelingen snel en adequaat op te pakken. 
Noaberkracht streeft een cultuur na die zich kenmerkt door pro-activiteit, openheid, onderling respect, 
oplossingsgerichtheid en professionaliteit. 
De medewerkers handelen daarbij naar de kernwaarden (zakelijk, ondernemend en betrokken), 
mogen en willen leren van fouten en zien het belang van persoonlijke ontwikkeling. 
De leidinggevenden stimuleren en ondersteunen hen daarin en sturen op resultaten en hebben 
aandacht voor gedrag en houding. 
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Human Resource Management (HRM) 
 
Visie Human Resource Management (HRM) 
In HRM staat de afstemming tussen de belangen en ontwikkeling van de medewerker(s) en de doelen 
en ontwikkeling van de organisatie centraal. 
De medewerker denkt niet in regels, maar durft grenzen te verleggen en denkt in oplossingen. 
Medewerkers zijn hierbij in staat hun meerwaarde aan te tonen en vragen de kans om zich te 
bewijzen. Ze brengen mensen bij elkaar en organiseren oplossingen om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de samenleving om zo mensen verder te helpen. 
De nieuwe organisatie biedt de mogelijkheid aan medewerkers om tijd- en plaats onafhankelijk hun 
werk te doen, waarbij het management stuurt op het behalen van resultaten en het inzetten van de 
talenten van medewerkers. Deze organisatie zal kenmerken hebben van een flexibele organisatie, 
waarin vastomlijnde takenpakketten en organisatieonderdelen niet meer bestaan. 
Deze transformatie is naar het zgn. Noaberkracht werken in 2014 opgestart. Als gevolg van de 
positieve evaluatie van dit proces medio 2015 voeren we dit proces breder door binnen Noaberkracht. 
Vertrouwen is de basis voor deze relatie tussen de medewerker en de organisatie. Er moet ruimte zijn 
om te leren, maar medewerkers moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor de prestaties. 
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn hierbij voorwaarden, om zo te ondernemen met lef. Dit 
betekent dat men loyaal is aan elkaar, de organisatie en de samenleving. Dit dragen we met trots en 
respect naar elkaar uit. 
HRM adviseert en ondersteunt het management en de medewerkers in deze afstemming en relatie. 
Dit vertaalt zich naar het streven kwaliteiten en talenten optimaal te benutten in de organisatie. Hierbij 
is oog voor de balans tussen werk en privé.  
 
HRM gesprekkencyclus 
De gesprekkencylcus is van groot belang om het streven te ondersteunen om kwaliteit en talenten van 
medewerkers optimaal te benutten binnen de organisatie. In 2015 is de HRM gesprekkencyclus 
geëvalueerd. In 2016 willen we met een aangepaste gesprekscyclus werken. 
 
Strategische personeelsplanning 
Strategische personeelsplanning (SPP) legt de basis voor een effectief en toekomst gericht HRM-
beleid. Concreet leidt dit tot een toekomstbestendig personeelsbestand die qua aantallen, kwaliteiten 
en kosten aansluit op de behoefte. Uiteindelijk gaat het om beantwoording van de vraag: ‘Hoe ziet de 
mix van beleid, instrumenten en maatregelen er voor Noaberkracht uit om te kunnen voorzien in de 
huidige en toekomstige vraag. Het bevordert betere beargumentering van beleidskeuzes, vooral op 
het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. 
In het 2e kwartaal 2015 is een personeelsanalyse uitgevoerd. Dit proces is ondersteund door de 
Bestuursacademie Nederland. In het tweede halfjaar zijn de uitkomsten van deze personeelsanalyse 
besproken, zodat door het management beter onderbouwde afwegingen en keuzes kan maken voor 
de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting voor de komende jaren. Dit mede in het 
licht van de beoogde streefformatie in 2018 en het behalen van de taakstellingen. 
Strategisch personeelsplanning draagt verder bij aan het bevorderen van mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling van medewerkers. Dit zorgt voor meer flexibiliteit binnen het 
personeelsbestand. Mobiliteit en loopbaanontwikkeling zullen de komende jaren nadrukkelijk aandacht 
krijgen. 
 
Noaberkracht academy/ trainee- en stageplaatsen  
In het licht van onze maatschappelijke betrokkenheid en onze rol in de samenleving, de toekomstige 
ontwikkelingen, maar ook de vergrijzing binnen de huidige organisatie, wil Noaberkracht nadrukkelijk 
aandacht schenken aan het imago van de gemeentelijke organisatie voor jongeren. Wij willen jonge 
mensen zo laten zien welke uitdagingen het werken bij de overheid kent. Zij zijn immers de 
werknemers van morgen. Wij beogen hiermee de kwalitatieve en kwantitatieve instroom van jongeren 
in de gemeentelijke organisatie te borgen. 
Daarbij is er aandacht voor het uitdragen van rol van de gemeentelijke overheid op scholen. 
We bieden de mogelijkheid kennis te maken met de gemeente door meeloopdagen, stages, 
werkervaringsplaatsen. Ook willen wij de instroom van jongeren bevorderen door traineeplaatsen. 
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Binnen de organisatie bieden wij ruimte voor een of meer stageplaatsen per afdeling. Daarbij krijgen 
scholing en loopbaanontwikkeling van deze doelgroepen nadrukkelijk aandacht. De bedoeling is deze 
verschillende initiatieven met elkaar te verbinden binnen de Noaberkracht academy die op 1 januari 
2016 moet starten. 
 
Arbozorg, bedrijfshulpverlening en ziekteverzuimbeleid 
Het Arbobeleid is als onderdeel van het personeelsbeleid onderwerp van overleg met de 
ondernemingsraad. 
Met ingang van 1 april 2015 hebben de Twentse gemeenten een nieuw ARBO contract afgesloten met 
de ARBO-unie. Daarbij ligt meer nadruk op de eigen regierol van het management bij de 
ziekteverzuimbegeleiding. Het management en de bedrijfsarts overleggen regelmatig. De bedrijfsarts 
houdt spreekuur in een van de beide gemeentehuizen. Dit verhoogt de betrokkenheid en zorgt er 
daarnaast voor dat de bedrijfsarts, medewerker en management snel met elkaar kunnen schakelen. 
 
Kwaliteitszorg 
Wij hebben afgelopen jaar het uitvoeringsplan kwaliteitszorg 2014-2015 vastgesteld. Dit plan richt zich 
specifiek op het verbeteren van de kwaliteit rondom de aspecten rechtmatigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid. Deze kwaliteitszorg, en een beperkt aantal instrumenten die daarbinnen worden 
ingezet, moet bijdragen aan een verbetering van de uitvoering door de organisatie Noaberkracht. Voor 
2016 zullen wij wederom een uitvoeringsplan kwaliteitszorg vaststellen. 
Hierbij kiezen we risicomanagement als vertrekpunt bij de feitelijke uitvoering van de kwaliteitszorg. 
Kenmerkend hierin is, dat we op basis van de geïnventariseerde risico’s en daaraan gekoppelde 
risicoscore bepalen welke audits worden uitgevoerd. De kwaliteitszorg moet daarmee indirect 
bijdragen aan het verminderen en het beter beheersen van de risico’s. Wij verwachten dat met een 
actief risicomanagement doelbewuster wordt gestuurd op de organisatie. Met een volwaardig 
risicomanagement kunnen we de kwaliteitszorg dan ook zeer gericht inzetten. 
 
Kwaliteitszorg is te omschrijven als het aansturen van een continu verbeterproces om zodoende aan 
de kwaliteitseisen te voldoen . Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en 
maatschappelijke effecten, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe 
de resultaten zich verhouden tot de maatschappelijke effecten (gestelde doelen).  
Kwaliteitszorg gaat in zijn algemeenheid over het uitvoeren van de regelkring. Het is een 
continuproces waarbij we een lerende organisatie willen zijn die zichzelf steeds verbetert. Het 
Overheidsontwikkelmodel kan een goed hulpmiddel zijn om de kwaliteit te ontwikkelen. 
Dit ontwikkelmodel kent zes organisatiegebieden en vier resultaatgebieden. De gemeenten 
organiseren en voeren activiteiten uit met een bepaald doel (beleid en strategie). De 
organisatiegebieden zijn de gebieden waarmee de organisatie wordt ingericht en bestuurd. Er worden 
middelen (financiën, medewerkers, informatie en processen) ingezet om de beoogde 
doelen/maatschappelijke effecten te bereiken. 
 
Of de uitgevoerde activiteiten ook daadwerkelijk hebben geleid tot het gewenste doel of 
maatschappelijk effect wordt gemeten in resultaatgebieden. Deze resultaatgebieden zijn: 

 Waardering door medewerkers 
 Waardering door doelgroepen 
 Waardering door derden 
 Eindresultaten 

 
Kenmerkend voor een regelkring is dat er een meting aan verbonden is en een 
terugkoppelmechanisme (leren en verbeteren). De meting stelt vast of we voldoen aan de vooraf 
gestelde normen. Daar waar bij processen voornamelijk gekeken wordt naar output, kijken we bij de 
programma’s veelal naar de effecten. Bij de meeste overheidsorganisaties worden de stappen plan en 
do wel uitgevoerd. Er worden regelmatig beleidsplannen en planningen gemaakt daarnaast wordt er 
ook veel uitvoerend werk verricht. Echter het systematisch meten en evalueren is veel minder 
herkenbaar (check en act). 
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Om als organisatie in control te zijn, kun je deze inrichten als regelkring, een systeem dat zichzelf in 
evenwicht houdt. De regelkring ziet er dan in zijn eenvoudigste vorm als volgt uit: 
Doel: -  Wat wil je bereiken 

- Hoe meet je dat 
 

Plan: -  Welke prestatie moet je leveren 
- Hoe richt je het systeem in/ welke middelen zijn nodig 

 
Input: -  Feitelijke inzet van middelen 
Proces: -  De transformatie van middelen naar output 
Output: -  Het resultaat van het proces 

- Af te meten aan feitelijke prestatie 
Effect: -  Datgene dat feitelijk dank zij output wordt bereikt 
 
Belangrijk is bij dit systeem dat de aan de voorkant benoemde normen smart zijn geformuleerd. 
Vervolgens kunnen er bij metingen afwijkingen geconstateerd worden. Je kunt dan het systeem 
veranderen of de beoogde doelen bijstellen. In beide gevallen koerst de organisatie op zijn doel af. 
 
De regelkring 

 
In 2016 voeren we kwaliteitsaudits uit op onder andere de volgende processen: 
 Personeelskosten 
 Uitkeringen Wmo en Wwb 
 Jeugdwet 
 Participatiewet 
 Subsidieverstrekking 
 Inkoop en aanbesteding 
 Belasting- en legesopbrengsten 
 Verhuuropbrengsten 
 Grondexploitatie 
 Vennootschaps- en omzetbelasting 
 Informatiebeveiliging 

 
Waar nodig kunnen we ook op andere processen kwaliteitsaudits uitvoeren. 
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Voor de ontwikkelingen die in 2016 volgen op het gebied van meetbaar maken van output en effecten 
verwijzen we naar het onderdeel ‘Planning en Control’. 
 
Planning & Control 
 
Vernieuwde P&C-cyclus 
Naar aanleiding van de samenwerking tussen Tubbergen en Dinkelland is de wens uitgesproken om 
ook de P&C-cyclus tegen het licht te houden. De destijds ingestelde werkgroep planning en control 
kreeg voor het onderwerp planning en control systematiek de volgende opdracht mee: 
a)  Informatiebehoefte bepalen (verschillende doelgroepen en niveaus 
b)  Model ontwikkelen (modern, actueel, digitaal, relevant, frequentie) 
c)  Plan van aanpak hoe het model kan worden ingevoerd 
 
Programmasturing 
In de begroting 2015 van de beide gemeenten is de ombouw naar de nieuwe wijze van 
programmasturing gerealiseerd. Programmasturing helpt om samenhang te bereiken en prioriteiten te 
stellen, zodat projecten en activiteiten effectief worden uitgevoerd. Daarmee komen de beoogde 
doelen, organisatorische of maatschappelijke effecten, dichterbij.  
 

In de begroting 2015 zijn de vier nieuwe programma’s opgenomen: Krachtige Kernen, Omzien naar 
Elkaar, Economische Kracht en Werk en Burger en Bestuur. Binnen deze programma’s zijn de 
bijbehorende thema’s, doelen, indicatoren en inspanningen opgenomen.  
 
Om te kunnen sturen, gebruiken we verschillende indicatoren binnen elk thema van de programma’s. 
Een indicator heeft een signalerende functie en geeft een aanwijzing over de mate van kwaliteit. Wij 
kijken specifiek naar maatschappelijk effect indicatoren. Dit zijn indicatoren die aangeven in hoeverre 
een bepaalde doelstelling (effect) op een maatschappelijk thema binnen een programma is gehaald.  
 
Hierbij maken we gebruik van twee soorten maatschappelijk effect indicatoren: 
1. Prestatie-indicatoren: prestatie-indicatoren geven een indicatie in hoeverre inspanningen zijn 

uitgevoerd. Deze zogenaamde ‘harde’ indicatoren bestaan voornamelijk uit cijfers en feiten. 
Enkele van deze indicatoren komen uit interne verslaglegging. De meeste indicatoren worden 
echter ontsloten uit nationale bronnen. In 2014 is een project gestart met het Kennisinstituut 
Nederlandse Gemeenten (KING). Het resultaat van deze samenwerking moet een dashboard 
worden waarin de prestatie-indicatoren per programma overzichtelijk worden weergegeven. 

2. Belevingsindicatoren: belevingsindicatoren zijn indicatoren die geformuleerd worden in termen 
van beleving/waardering van inwoners en ondernemers. Deze zogenaamde ‘zachte’ indicatoren 
bestaan voornamelijk uit de waardering van inwoners en ondernemers voor de verschillende 
thema’s. Bijvoorbeeld: de beleving van het ondernemersklimaat kan worden getoetst aan de hand 
van de waardering van ondernemers en worden onderzocht met een ondernemerspeiling. Een 
projectplan, waarin de belangrijkste pijlers van deze specifieke inwonerpeiling zijn weergegeven, 
is opgeleverd. Hierin zetten wij in om te werken met bestaande en bewezen middelen. Deze 
sluiten aan op onderzoeksmethoden van KING. Er bestaat daarnaast genoeg ruimte voor 
maatwerk op lokaal niveau. In 2015 is een start gemaakt met het houden van een inwoner- en 
ondernemerspeiling. 

 
Verder is voortgang geboekt bij het digitaliseren van de P&C-cyclus. De begroting 2015 is omgezet in 
een begrotingsapp (webapp), die voor iedereen beschikbaar is. De begrotingscyclus 2016 zal worden 
gebruikt om verdere stappen te zetten in het digitaler, actueler en transparanter maken van de P&C-
cyclus (begroting, programmajournaals en jaarstukken) en het meetbaar maken van de indicatoren. 
 
Voortgangsrapportages Noaberkracht 
In 2013 is er een format voor een voortgangsrapportage van Noaberkracht ontwikkeld. In een 
voortgangsrapportage wordt over de volgende onderwerpen gerapporteerd: 

 Omvang management 
 Beleidsharmonisatie 



 

96 

 

 Dienstverlening 
 Taakstelling 
 Reserve desintegratie- en frictiekosten 

Voor de planning hiervan zoeken we aansluiting bij de programmajournaals van Dinkelland en 
Tubbergen. Dit betekent dat de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen in mei 2016 en in 
november 2016 een voortgangsrapportage zullen ontvangen. 
 
Communicatie 
 
Interactie, transparantie, acceptatie en verwachtingen 
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen vinden het belangrijk dat inwoners en stakeholders (kunnen) 
bijdragen aan de ontwikkelingen in de gemeenten. Door mee te praten, mee te beslissen, zelf ideeën 
aan te dragen, maar ook door zelf initiatief te nemen (zelfredzaamheid). Hoe meer 
verantwoordelijkheid inwoners zelf nemen, hoe kleiner de rol van de overheid kan worden. De rol van 
de overheid verandert meer naar een ondersteunende: inwoners en bedrijven nemen het initiatief en 
de overheid voegt zich daar pas bij als het nodig is. Zo vindt een omslag plaats van burgerparticipatie 
(inwoners doen met de overheid mee) naar overheidsparticipatie (de overheid doet met inwoners 
mee).  
 
Anderzijds willen we dat communicatie bijdraagt aan de acceptatie van het gemeentelijk beleid. We 
willen draagvlak voor onze plannen en geloofwaardige bestuurders die in samenhang, consequent en 
transparant kunnen opereren. Van belang is dat inwoners en andere stakeholders begrijpen wat wij 
als gemeenten in al hun facetten willen betekenen, wat we daar concreet aan bijdragen en 
ondernemen, wat zij van hun gemeente kunnen verwachten en wat de gemeenten van hen verwacht. 
Noaberkracht is een dienstverlenende organisatie die ondersteuning levert aan de colleges en 
gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen voor het leveren van producten en diensten aan de 
samenleving en het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten. De medewerkers bepalen voor 
een groot deel het beeld dat inwoners, bedrijven etc. van de gemeente hebben.  
 
Het vraagt een andere manier van werken en van besturen. Medewerkers en bestuurders staan bij 
voorkeur middenin de samenleving, halen daar (ontvangen communicatie) de informatie op en staan 
zij aan zij met de samenleving bij het realiseren van voorzieningen. Om die reden zijn wij op 1 maart 
2014 een pilot gestart om met een deel van de organisatie Noaberkracht en de beide colleges anders 
te gaan werken. Dit noemen wij: ‘Het Noaberkracht Werken’. Primair zetten we deze pilot in om 
resultaatgerichter (effectiever/efficiënter) te werken. Maar secundair en niet minder belangrijk biedt 
deze werkwijze van tijd- en plaats onafhankelijk werken betere mogelijkheden om tegemoet te komen 
aan de behoefte van de samenleving en de wens om meer in nevenheid met deze samenleving op te 
trekken. In 2015 wordt deze pilot geëvalueerd. De opstartproblemen met het plaats onafhankelijk 
inloggen (VDI) zijn verholpen. 
 
Binnen Noaberkracht is het team communicatie ondersteunend aan bestuur en organisatie. Wil 
communicatie mee in de, hiervoor geschetste andere manier van werken en besturen, dan zullen zij 
ook middenin de organisatie en tussen het bestuur moeten gaan staan. Hier zijn we begin 2015 mee 
gestart en de eerste geluiden zijn positief.  
 
Digitale dienstverlening  
Op het gebied van digitale dienstverlening en het gebruik van sociale media willen beide gemeenten 
een flinke slag gaan maken. We willen toegroeien naar een website voor beide gemeenten die als een 
portal functioneert. Via deze portal wordt de informatie op een logische manier ontsloten. Zo komen 
bezoekers makkelijk terecht bij de informatie die ze zoeken. De websites worden veel meer 
vraaggericht ingericht.  
 
Sociale media 
Noaberkracht is volop bezig om steeds meer van buiten naar binnen te gaan werken. We willen de 
wensen en ideeën vanuit de samenleving meer naar ons toe halen. Hierbij kunnen we nog veel meer 
gebruik maken van de potentie die het internet en sociale media bieden als volwaardig kanaal voor 
interactie en transactie.  
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Informatievoorziening 
Ook in 2016 gaan wij door met het brengen van samenhang in processen, informatiestromen, 
gegevens en techniek conform onze visie op Informatievoorziening. Deze samenhang en 
standaardisatie zorgen ervoor dat we efficiënt kunnen werken en onze dienstverlening kunnen 
verbeteren. Onder het motto ‘buiten winnen is intern beginnen’ lag de nadruk van de werkzaamheden 
in de eerste jaren van Noaberkracht voornamelijk op de interne samenhang en standaardisatie. In 
2016 zullen we gaan ervaren dat deze samenhang en standaardisatie op veel gebieden gerealiseerd 
is en we meer de focus naar buiten kunnen verleggen. Hieronder vermelden we de belangrijkste 
ontwikkelingen voor 2016. 
 
Op weg naar één applicatielandschap!  
Noaberkracht had bij de start in 2013 ongeveer 250 applicaties in gebruik. Er is de afgelopen tijd dan 
ook fors ingezet om te komen tot harmonisatie en sanering van de beide applicatielandschappen. Dit 
heeft begin 2015 geleid tot een applicatielandschap van ongeveer 200 applicaties. In 2015 
harmoniseren we ook de applicaties voor Burgerzaken, Belastingen, de BAG en gegevensdistributie 
(BBBG-applicaties). Hiermee zijn alle applicaties uit het kernapplicatielandschap geharmoniseerd. We 
hebben ongeveer 190 applicaties in gebruik. In 2016 gaan we de balans opmaken en kijken waar er 
nog sprake is van dubbelingen in het applicatielandschap. Deze kleinere applicaties harmoniseren we 
in 2016. 
Harmonisatie van applicaties is een complexe operatie gebleken, maar door te harmoniseren kunnen 
we op een uniforme manier werken en besparen we op den duur vooral op het gebied van functioneel 
beheer.  
 
Afstemming basisregistraties  
Het Stelsel van Basisregistraties speelt een belangrijke rol binnen tal van (gemeentelijke) 
werkprocessen en maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het 
efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het bestrijden van fraude. Alle betrokkenen hebben 
baat bij de in basisregistraties vastgelegde veel gebruikte overheidsgegevens. Denk aan adressen, 
persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie. Dit stelsel is volop in ontwikkeling 
 
Gemeenten zijn (mede) bronhouder van een aantal basisregistraties. Voor de Basisregistraties Wet 
Onroerende Zaken (WOZ), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Gemeentelijke 
Basisadministratie Personen (GBA) geldt dat er een belangrijke verplichte samenhang is. Deze 
samenhang is de voornaamste reden dat de harmonisatie voor het beheer van deze basisregistraties 
in zijn geheel is opgepakt. Hieruit is de implementatie en harmonisatie van het applicatielandschap 
voor Belastingen/WOZ, BAG, Burgerzaken en gegevensdistributie voortgekomen. Deze vindt zoals al 
gemeld plaats in 2015. In het verlengde hiervan moet in 2016 de levering aan de landelijke 
voorziening voor de WOZ nog worden vormgegeven en moet worden bekeken of en hoe een 
koppeling aan het Nationaal Handelsregister (NHR) kan worden ingericht. 
 
Digitalisering Deelarchieven 
Er is veel behoefte aan digitale dossiers die op locatie (keukentafel/ in het veld) raadpleegbaar zijn. 
Daarom is in 2015 begonnen met het scannen en ontsluiten van 282 meter deelarchieven Milieu- en 
WMO dossiers van Tubbergen en Dinkelland. Dit project loopt in 2016 door.  
 
Digitaal zaakgericht werken 
Noaberkracht gaat het digitaal zaakgericht werken optimaliseren en verder uitbreiden. Hierbij gaan we 
inzetten op het integreren en uitbreiden van het digitaal loket met een zaaksysteem. Eind 2015 starten 
we met de implementatie hiervan. Het digitaal loket moet er voor zorgen dat inwoners en bedrijven op 
een eenvoudige wijze gestructureerd aanvragen kunnen wanneer en waarbij we alleen die informatie 
uitvragen die we nodig hebben én die nog niet bij de gemeente bekend zijn. In het voorjaar van 2016 
zullen de eerste aanvragen via dit nieuwe systeem afgehandeld gaan worden. De koppeling tussen 
digitaal loket en het zaaksysteem zorgt ervoor dat de aanvragen direct op de juiste plaats in de 
organisatie terecht komen, zodat daar de aanvraag afgehandeld kan worden. Daarnaast is het doel 
van het zaaksysteem om op termijn alle zaken in die in de gemeente spelen centraal te kunnen 
registreren en de voortgang te kunnen bewaken. 
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Basisregistratie Grootschalige Topografie  
Op 1 januari 2016 moet de implementatie van de nieuwe basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) zijn afgerond. Daarna is het zaak deze nieuwe basisregistratie zo efficiënt mogelijk in 
samenhang met de andere (basis)registraties te beheren. Verschillende processen dienen hiervoor op 
elkaar te worden afgestemd, waarbij er o.a. ook gebruik gemaakt kan worden van nieuwe technieken 
als het signaleren van verschillen in luchtfoto’s. Naast de interne afstemming moet er afstemming 
plaats vinden met de overige bronhouders; waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en de 
buurgemeenten. 
 
Basisregistratie Personen 
De Gemeentelijke Basisregistratie (GBA) is begin 2014 opgegaan in de basisregistratie personen 
(BRP). Op dat moment is er inhoudelijk niet veel veranderd, de komende jaren vereist de BRP echter 
de invoering van nieuwe burgerzaken modules. Bij de aanbesteding voor de BBBG-applicaties is op 
deze situatie voorgesorteerd. Daarnaast moet de BRP in 2017 worden ontsloten in een landelijke 
database. Bij de invoering van deze landelijke database zijn diverse, voor de gemeentelijke 
bedrijfsvoering, essentiële gegevens niet meer lokaal beschikbaar. Wij zullen dus voorzieningen 
moeten treffen om deze gegevens beschikbaar te houden.  
Digimelding en Digilevering  
Naast de implementatie en het beheer van de basisregistraties, waarvan gemeenten bronhouder zijn, 
hebben we ook de verplichting gebruik te maken van de overige basisregistraties uit het stelsel van 
basisregistraties en melding te doen van geconstateerde fouten. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen 
doen zijn er zogenaamde stelselvoorzieningen ontwikkeld. Digimelding is de voorziening voor het 
melden van onjuistheden in basisregistraties. Via Digilevering kunnen ‘abonnementen’ worden 
afgesloten op gebeurtenisberichten uit de overige basisregistraties. In de periode 2015 - 2016 worden 
beide voorzieningen voor Noaberkracht geïmplementeerd. 
  
Harmonisatie en optimalisatie van Processen  
In een snel veranderende samenleving moet onze organisatie zich voortdurend aanpassen. 
Veranderingen komen van alle kanten. Het rijk komt met nieuwe regels en bezuinigingen. Inwoners 
verwachten een andere rol van de overheid en stellen telkens nieuwe eisen aan producten en 
dienstverlening. En last but not least: werken in een politiek bestuurlijke omgeving betekent dat een 
nieuw bestuur nieuwe accenten zet. Dat vraagt om een organisatie die flexibel en slagvaardig weet 
om te gaan met deze voortdurende veranderingen. In onze organisatie pakken vakmensen samen 
met stakeholders gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan, maar wordt ook ingezet op een 
efficiënte bedrijfsvoering en een dienstverlening die aansluit bij de behoefte van de klant.  
Continu willen verbeteren is de grondhouding die maakt dat al deze ontwikkelingen in samenhang 
beschouwd en aangepakt kunnen worden. Continu verbeteren vormt dan ook het antwoord op continu 
veranderen. Noaberkracht gebruikt vooral Lean als filosofie om continue verbeteren vorm te geven. 
Bekeken wordt of naast Lean ook andere strategieën ingezet kunnen worden om continu verbeteren 
te kunnen door ontwikkelen. In 2016 worden weer verschillende verbetertrajecten opgepakt. 
 
Informatiebeveiliging  
Door de toenemende digitalisering wordt informatiebeveiliging een steeds belangrijker thema binnen 
de overheid en dus ook binnen Noaberkracht. 
Vanuit King (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is daarom een strategische en tactische 
Baseline informatiebeveiliging opgesteld die door Noaberkracht is uitgewerkt en vastgesteld. De 
uitwerking en implementatie van deze Baseline wordt in de komende jaren gerealiseerd. 
 
Facilitaire dienstverlening 
Onder facilitaire dienstverlening is ook het beheer en onderhoud van gebouwen in eigendom van de 
beide gemeenten ondergebracht. In het kader van dit beheer en onderhoud zijn geactualiseerde 
meerjaren onderhoudsplannen (mop’s) opgesteld, die de basis vormen voor het daadwerkelijke 
onderhoud. Daarbij spelen het beleid (behouden of afstoten van gebouwen) een rol, de urgentie van 
het onderhoud en de beschikbare middelen.  
Op basis van de uitkomsten van de onderhoudsinventarisatie zullen de gemeentebesturen (beleids-)-
keuzes moeten maken. Afhankelijk daarvan wordt de dotaties aan de bestemmingsreserve “groot 
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onderhoud gebouwen” aangepast. Zodra ter zake keuzes zijn gemaakt zullen de uitkomsten daarvan 
worden meegenomen in de voorbereidingen van de gemeentebegrotingen 2016. 
De facilitaire dienstverlening is erop gericht om beide gemeentebesturen en de Noaberkracht-
organisatie zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dit betreft ondersteuning in de vorm van 
vergaderfaciliteiten in beide gemeentehuizen, vergaderfaciliteiten op locatie, beheer van gebouwen, 
het beschikbaar stellen van kantoorbenodigdheden en andere hulpmiddelen, inclusief audio visuele 
voorzieningen, het verzorgen van drukwerk, de uitleen van dienstauto’s, enz. 
De harmonisatie van dienstverlening op beide gemeentehuislocaties is in gang gezet en wordt in 2015 
verder ingevuld, zodat er per 1 januari 2016 van een zo uniform mogelijke dienstverlening. Dit 
betekent echter wel dat er keuzes moeten worden gemaakt in omvang en kwaliteit; uitbesteding van 
sommige taken komt daarbij in beeld. 
Daarnaast wordt de infrastructuur op het gebied van multimedia zodanig aangepast voor 
vereenvoudigd gebruik dat presentaties via mobiele apparatuur, zoals tablets en laptops presentaties 
mogelijk is zonder dat daarvoor specifieke inzet van I. en T. of de facilitaire ondersteuning 
noodzakelijk is. 
 
Inkoop 
De inkoopfunctie is volgens onze definitie het geheel van activiteiten dat in organisaties wordt vervuld 
om producten (werken, leveringen en diensten) van externe bronnen te betrekken tegen de voor de 
organisatie meest gunstige voorwaarden. We zien inkoop als één van de instrumenten om 
organisatiedoelstellingen te realiseren. Belangrijke speerpunten in het inkoopbeleid zijn: het 
stimuleren van de regionale economie, zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan het werk helpen en houden (SROI), duurzaam inkopen en het stimuleren van innovatie.  
In maart 2014 is er nieuw inkoopbeleid vastgesteld waarbij we rekening houden met de 
Aanbestedingswet 2012. Naar verwachting komen er in 2016 vanuit Europa nieuwe 
aanbestedingsregels. Dit zal leiden tot een bijstelling van ons inkoopbeleid. 
 
De centrale inkoopcoördinatie zorgt voor een (verdere) professionalisering van de inkoop- en 
aanbestedingspraktijk. In 2015 is gestart met het project ’Optimaliseren inkoop en 
contractmanagement’. Dit project heeft tot doel om het inkoopproces en het contractmanagement te 
verbeteren. We zetten concreet in op vermindering van het aantal budgethouders, leveranciers en 
facturen en de naleving van afspraken uit contracten. Hiertoe implementeren we ook een nieuwe 
contractenmodule. Dit project wordt in 2016 afgerond. 
 
De organisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen streeft naar verdere regionale 
inkoopsamenwerking, tussen de acht Twente plattelandsgemeenten. Naast kennisuitwisseling kunnen 
hier ook gezamenlijke aanbestedingen uit resulteren. In een aantal dossiers wordt regio breed 
opgetrokken. Zo is het nieuwe inkoopbeleid gezamenlijk met alle 14 Twentse gemeenten, de 
Veiligheidsregio Twente en de Regio Twente opgesteld. 
Jaarlijks moeten wij een aanbestedingskalender opstellen. Hierin nemen we alle voorziene 
aanbestedingen op. Deze komen uit het contractenregister (aflopende contracten van dat jaar) en uit 
de geplande projecten voor het komende jaar.  
 
Taakstelling 
Opbouw taakstelling 
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland kenden samen een bestaande nog te realiseren taakstelling 
van € 1.261.000. In beide gemeenten is geconstateerd dat de ambtelijke samenwerking van 
Tubbergen en Dinkelland een wezenlijke voorwaarde is voor het invullen van deze taakstelling. 
Daarboven bestaat de overtuiging dat de samenwerking aanvullend structureel minimaal € 1 miljoen 
jaarlijks kan opleveren. De totale efficiencywinst van de samenwerking komt daarmee uit op minimaal 
€ 2,3 miljoen structureel. De voordelen van de samenwerking kunnen niet al in het eerste jaar van 
samenwerking worden gerealiseerd. Uitgangspunt was dat de efficiencywinst volledig bereikt is binnen 
een termijn van vijf jaar.  
Bij het vaststellen van de begrotingen 2014 van beide gemeenten is de taakstelling met € 0,2 miljoen 
verhoogd tot € 2,5 miljoen. Daarnaast is afgesproken dat de taakstelling voor een deel eerder zal 
worden gerealiseerd, dit in verband met de samenwerkingskorting die het Rijk heeft opgenomen in het 
gemeentefonds vanaf 2015. 
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Bij het vaststellen van de begrotingen 2015 van beide gemeenten is de taakstelling met € 0,7 miljoen 
verhoogd tot € 3,2 miljoen. Hierbij is ook afgesproken dat beide gemeenten eenmalig € 0,7 miljoen 
beschikbaar stellen. 
 
Realisatie taakstelling 
De totale taakstelling zoals hieronder weergegeven bestaat uit twee onderdelen. Als eerste is er 
sprake van een (brede) taakstelling op de bedrijfsvoering zoals deze in Noaberkracht is ingebracht 
vanuit de beide deelnemende gemeenten Dinkelland en Tubbergen.  
Daarna is er de extra opdracht die Noaberkracht zichzelf heeft opgelegd naast de oorspronkelijk brede 
taakstelling vanuit de gemeenten. 
 
De stand van de taakstelling is als volgt: 
 
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingebrachte taakstelling vanuit 
Tubbergen en Dinkelland 

1.261.000 1.261.000 1.261.000 1.261.000 1.261.000 

Taakstelling Noaberkracht 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Verhoging taakstelling Noaberkracht 
2014 

0 200.000 200.000 200.000 200.000 

Eerder realiseren taakstelling 240.000 360.000 0 0 0 
Verhoging taakstelling Noaberkracht 
2015 

200.000 350.000 703.000 703.000 703.000 

Totale taakstelling 1.701.000 2.171.000 3.164.000 3.164.000 3.164.000 

Reeds gerealiseerde taakstelling:      

- loonkosten 1.430.453 1.808.200 1.960.700 2.075.100 2.082.400 
- kosten ICT -12.300 124.600 147.700 130.600 147.700 
- Overige kosten 282.847 266.606 290.499 277.279 277.279 

Totaal reeds gerealiseerd 1.701.000 2.199.406 2.398.899 2.482.979 2.507.379 

      

Nog openstaande taakstelling 0 -28.406 765.101 681.021 656.621 

 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is de taakstelling voor de jaren 2016 en 2017 volledig ingevuld. 
Voor de jaren daarna resteert nog een opgave die nagenoeg volledig overeenkomt met de 
aanvullende taakstelling van € 703.000 waartoe bij de vaststelling van de begroting 2015 van de beide 
deelnemende gemeenten is besloten. Daarnaast kan aan de hand van de vorenstaande tabel worden 
geconcludeerd dat de oorspronkelijke taakstelling ten bedrage van € 2,5 miljoen volledig is ingevuld. 
Voor een vervolg op de nog openstaande taakstelling verwijzen wij u naar de laatste paragraaf in deze 
programmabegroting 2016, de paragraaf Taakstellingen. 
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11.6  Verbonden partijen 
 
Algemeen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we dat de 
gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde 
van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet 
verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, wanneer de verbonden partij failliet gaat of haar 
verplichtingen niet nakomt. 
Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is 
een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. 
Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren verbonden 
partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de 
programma’s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kader stellende en controlerende taak over bij 
die programma’s. De tweede reden betreft de kosten – het budgettaire beslag- en de financiële risico’s 
die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire 
gevolgen. 
De verbonden partijen, waarbij de gemeente Dinkelland betrokken is, staan in de tabel hieronder 
beschreven. 
 

Naam Verbonden 
partij 

Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

Noaberkracht 
Dinkelland 
Tubbergen– 

   

Het openbaar lichaam 
Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen 
is een 
samenwerkingsverba
nd van de gemeenten 
Tubbergen en 
Dinkelland in de vorm 
van een 
gemeenschappelijke 
regeling 
(gemeenschappelijke 
regeling 
Werkorganisatie 
Tubbergen-
Dinkelland). De 
vestigingsplaats is 
Denekamp. 

1. In naam van de 
deelnemende 
bestuursorganen is het 
openbaar lichaam in ieder 
geval belast met:  
a. beleidsontwikkeling en 

beleidsvoorbereiding;  
b. uitvoering van het door 

de gemeentelijke 
bestuursorganen 
vastgestelde beleid;  

c. inkoop en aanbesteding 
van opdrachten, 
behoudens voor zover 
het de bedrijfsvoering 
betreft;  

d. uitvoering van door de 
rijksoverheid 
opgedragen 
medebewindstaken;  

e. toezicht op en 
handhaving van de 
hiervoor genoemde 
uitvoering. 

2. In eigen naam is het 
openbaar lichaam in ieder 
geval belast met: 
a. de bedrijfsvoering; 

Het algemeen bestuur van het 
openbaar lichaam bestaat uit 
de leden van de aan de 
regeling deelnemende 
bestuursorganen. 
Het algemeen bestuur wijst al 
zijn leden aan als leden van het 
dagelijks bestuur. 
 
In het algemeen bestuur heeft 
elk lid een gewogen stem. Het 
gewicht van de stem wordt 
bepaald door de factor één te 
delen door het ter vergadering 
aanwezige aantal leden van het 
college van de gemeente 
waaruit het betreffende lid 
afkomstig is. 

De gemeente 
Dinkelland draagt 
voor 56,35% bij aan 
de begroting van de 
gemeenschappelijke 
regeling. 
EV: € 1.729.000 
VV: € 0 
Resultaat: € 21.000. 
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Naam Verbonden 
partij 

Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

b. inkoop en aanbesteding 
van opdrachten voor de 
bedrijfsvoering. 

 
Het openbaar lichaam voert 
uitsluitend taken uit voor 
bestuursorganen van 
Dinkelland en Tubbergen.  

    
Regio Twente    
Het regionaal 
openbaar lichaam 
Regio Twente is een 
samenwerkingsverba
nd van alle 14 
Twentse gemeenten 
in de vorm van een 
gemeenschappelijke 
regeling. 
Regio Twente is 
gevestigd in 
Enschede. 

Regio Twente vervult 
werkzaamheden op het gebied 
van verkeer en vervoer, 
volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening, economische zaken, 
veiligheid, volksgezondheid, 
recreatie en toerisme. Sinds 1 
januari 2015 is de plusstatus 
van Regio Twente komen te 
vervallen als gevolg van een 
wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen. Dat brengt met zich 
mee dat de bestaande 
gemeenschappelijke regeling 
Regio Twente uiterlijk 1 januari 
2016 in overeenstemming moet 
zijn gebracht met de Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen. 

De gemeenteraad benoemt uit 
zijn midden én uit het midden 
van het college een 
(plaatsvervangend) lid voor het 
algemeen bestuur (Regioraad). 
De stemverhouding binnen de 
Regioraad is gebaseerd op het 
inwonertal van de deelnemende 
gemeenten. 
 
Dinkelland heeft in de 
Regioraad 25.930 van de in 
totaal 626.138 stemmen. 

De deelnemende 
gemeenten betalen 
een jaarlijkse 
bijdrage, naar rato 
van het inwonertal. 
De bijdrage van 
Dinkelland voor 2016 
is geraamd op 
€ 985.682. 
EV: € 4.532.159 
VV: € 20.012.356 
Resultaat: 0. 

    
Veiligheidsregio 
Twente 

   

Het openbaar lichaam 
Veiligheidsregio 
Twente is een 
verplicht 
samenwerkingsverba
nd van alle 14 
Twentse gemeenten 
in de vorm van een 
gemeenschappelijke 
regeling. De 
gemeenschappelijke 
regeling is op 1 
januari 2011 in 
werking getreden. 
Veiligheidsregio 
Twente is gevestigd in 
Enschede.  

Veiligheidsregio Twente heeft 
tot doel de brandweerzorg, de 
rampenbestrijding, de 
crisisbeheersing en de 
geneeskundige hulpverlening 
bij ongevallen en rampen 
bestuurlijk en operationeel op 
regionaal niveau te integreren 
om een doelmatige en 
slagvaardige hulpverlening te 
verzekeren, mede op basis van 
een gecoördineerde 
voorbereiding. De verplichting 
tot instelling van en deelname 
aan een veiligheidsregio vloeit 
rechtstreeks voort uit de Wet 
veiligheidsregio’s die op 1 
oktober 2010 in werking is 
getreden. Met ingang van 2013 
is de gemeentelijke brandweer 
overgeheveld naar de 
Veiligheidsregio. 

Op grond van artikel 11 van de 
Wet veiligheidsregio’s vormen 
de burgemeesters van de 
deelnemende gemeenten het 
algemeen bestuur. Elk lid van 
het algemeen bestuur beschikt 
in de vergadering over één 
stem. Wanneer het gaat om de 
vaststelling van de begroting, 
wijzigingen daarvan en de 
jaarrekening, beschikt een lid 
van het algemeen bestuur over 
het aantal stemmen dat wordt 
bepaald door het aantal 
inwoners van zijn gemeente bij 
aanvang van het kalenderjaar 
waarin de stemming plaatsvindt 
(analoog aan de 
stemverhouding binnen Regio 
Twente). 

De bijdrage van 
Dinkelland voor 2016 
is geraamd op 
€ 1.548.812. 
EV: € 53.636 
VV: 53.373.959 
Resultaat: 0. 
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Naam Verbonden 
partij 

Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

    
EUREGIO    
EUREGIO is een 
grensoverschrijdend 
samenwerkingsverba
nd van 131 
Nederlandse en 
Duitse overheden. 
EUREGIO is een 
eingetragener Verein 
(e.V.) naar Duits 
recht. Via Regio 
Twente is Dinkelland 
indirect lid van 
EUREGIO. EUREGIO 
is gevestigd in 
Gronau (D). De 
gemeenteraad heeft 
in 2015 ingestemd 
met een wijziging van 
de rechtsvorm van 
EUREGIO in een 
grensoverschrijdend 
openbaar lichaam. 
Deze wijziging zal 
naar verwachting pas 
in de loop van 2016 
worden 
geëffectueerd. Om die 
reden is deze 
wijziging nu nog niet 
in de paragraaf 
Verbonden Partijen 
van de begroting 
2016 verwerkt 

EUREGIO heeft tot doel het 
stimuleren, ondersteunen en 
coördineren van regionale 
grensoverschrijdende 
samenwerking.  

De EUREGIO-raad is het 
politieke orgaan van EUREGIO. 
De samenstelling is gebaseerd 
op een partijpolitieke en 
regionale sleutel. De uitslag van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
bepaalt welke partijen in de 
EUREGIO-raad 
vertegenwoordigd zijn. Het 
inwonertal bepaalt het aantal 
zetels per deelnemende 
gemeente. Dinkelland bezet 2 
van de 41 Nederlandse zetels; 
twee raadsleden. 

De jaarlijkse bijdrage 
bedraagt € 0,29 per 
inwoner. De afdracht 
maakt onderdeel uit 
van de jaarlijkse 
bijdrage aan Regio 
Twente. 

. 
WOT    
Het openbaar lichaam 
Werkvoorzieningssch
ap Oost Twente 
(WOT) is een 
samenwerkingsverba
nd van Dinkelland, 
Losser en Oldenzaal 
in de vorm van een 
gemeenschappelijke 
regeling. WOT is 
gevestigd in 
Oldenzaal. 

Het WOT voert voor de 
deelnemende gemeenten de 
Wet sociale werkvoorziening 
uit. Het WOT is 100% 
aandeelhouder van Top Craft 
BV, het uitvoeringsbedrijf van 
het WOT. 

Het college wijst uit haar 
midden twee 
(plaatsvervangende) leden voor 
het algemeen bestuur aan. In 
het algemeen bestuur heeft 
Dinkelland 2 van de 6 
stemmen. Eén collegelid is 
daarnaast lid van de Raad van 
Commissarissen van TopCraft 
BV. 

Resultaat: € - 16.500. 
De bijdrage van 
Dinkelland is 21% en 
bedraagt voor 2016 
€ 3.465. 
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Naam Verbonden 
partij 

Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

Crematoria Twente    
Het Openbaar 
Lichaam Crematoria 
Twente (OLCT) is een 
samenwerkingsverba
nd van 13 Twentse en 
Achterhoekse 
gemeenten met een 
gemeenschappelijke 
regeling. OLCT is 
gevestigd in 
Enschede. 

Het OLCT is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wet 
op de lijkbezorging. Per 1 
januari 2000 zijn deze taken 
ondergebracht in Crematoria 
Twente / Oost- Nederland B.V. 

De gemeenteraad benoemt uit 
zijn midden, dan wel uit het 
midden van het college, één 
(plaatsvervangend) lid voor het 
algemeen bestuur, op 
aanbeveling van het college. 
Door de gemeenteraad is nu 
een raadslid benoemd in het 
algemeen bestuur. 

Crematoria Twente / 
Oost-Nederland B.V. 
keert jaarlijks dividend 
uit aan OLCT, die het 
dividend aan de 
deelnemende 
gemeenten uitkeert 
naar rato van het 
aantal crematies per 
deelnemende 
gemeenten. Er is 
geen winstuitkering 
geraamd. 
EV: € 1.597.000 
VV: € 0 
Resultaat: n.n.b. 

    
Stadsbank Oost 
Nederland 

   

Het openbaar lichaam 
Stadsbank Oost 
Nederland is een 
samenwerkingsverba
nd van 22 Twentse en 
Achterhoekse 
gemeenten door 
middel van een 
gemeenschappelijke 
regeling. Stadsbank 
Oost Nederland is 
gevestigd in 
Enschede. 

De Stadsbank Oost Nederland 
is een intergemeentelijke 
kredietbank die zich voor 
ingezetenen van de 
deelnemende gemeenten op 
maatschappelijk en zakelijk 
verantwoorde wijze bezighoudt 
met kredietverstrekking, 
budgetbeheer, 
schuldhulpverlening, preventie 
en voorlichting. 

De gemeenteraad benoemt uit 
zijn midden, dan wel uit het 
midden van het college, één 
(plaatsvervangend) lid voor het 
algemeen bestuur. Door de 
gemeenteraad is nu een 
collegelid benoemd in het 
algemeen bestuur. 

De bijdrage is deels 
gebaseerd op een 
vast bedrag per 
inwoner en deels op 
de afname van 
producten. De 
bijdrage over 2016 is 
begroot op € 103.800. 
EV: € 1.662.000 
VV: n.n.b. 
Resultaat: 0 

    
Cogas    
De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap Cogas 
Holding zijn in handen 
van 9 Overijsselse 
gemeenten. Cogas is 
gevestigd in Almelo 

Cogas voorziet onder meer in 
de behoefte aan openbare 
nutsvoorzieningen in de 
gemeenten die in de 
vennootschap deelnemen en in 
haar concessie- en 
machtigingsgebieden. 
Dinkelland valt onder het 
verzorgingsgebied van Cogas. 

Dinkelland wordt in de 
Algemene vergadering van 
Aandeelhouders. 
vertegenwoordigd door een 
collegelid. 
 

Dinkelland bezit 463 
aandelen (9,1%), 
waarop jaarlijks 
dividend wordt 
uitgekeerd. De 
uitkering aan 
Dinkelland in 2016 
bedraagt € 926.000. 
 

    
Enexis Holding N.V.    
In 2009 is besloten 
om het belang in de 
commerciële 
activiteiten van 
Essent NV te 
verkopen aan RWE 
en om aandelen te 
gaan houden in 
Enexis Holding N.V. 

Enexis beheert het 
energienetwerk in zeven 
provincies in Noord-, Oost-, en 
Zuid-Nederland, waaronder 
Overijssel. Dinkelland valt 
onder het verzorgingsgebied 
van Enexis. 

Dinkelland wordt in de 
Algemene vergadering van 
Aandeelhouders. 
vertegenwoordigd door een 
wethouder. 

Dinkelland bezit 
96.993 aandelen 
(0,06%), waarop 
jaarlijks dividend 
wordt uitgekeerd. De 
dividenduitkering in 
2016 bedraagt 
€ 70.188. 
EV: € 3.616 mln. 
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Naam Verbonden 
partij 

Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

(voormalige Essent 
Netwerk BV). De 
aandelen van de 
naamloze 
vennootschap Enexis 
Holding zijn in handen 
van 6 provincies en 
130 gemeenten. 
Enexis is gevestigd in 
’s-Hertogenbosch. 

VV: geen inschatting 
Resultaat: € 200 mln. 

    
Vordering op Enexis 
B.V. 

   

4-tal leningen van 
Essent aan Enexis 
voor de verkoop van 
economische 
eigendom van de gas- 
en elektriciteitsnetten. 
Deze lening 
(vordering) is niet 
verkocht aan RWE, 
maar overgedragen 
aan de 
aandeelhouders. 
 

N.v.t. N.v.t. De vordering 
(geldleningen) van 
Dinkelland op Enexis 
bedraagt € 550.795. 
(2 geldleningen). In 
2012 is Tranche A (1 
geldlening) volledig 
afgelost. In 2013 is 
Tranche B 
(1 geldlening) 
Ad. € 323.996 volledig 
afgelost. Tranche C 
zal uiterlijk 30 
september 2016 
worden afgelost. Over 
Tranche C en D wordt 
in 2016 rente 
ontvangen. 
EV: € 45.000 
VV: € 860 mln. 
Resultaat: € -20.000. 
 

    
Verkoop 
Vennootschap B.V. 

   

De verkopende 
aandeelhouders 
hebben een aantal 
garanties gegeven 
aan RWE. Het 
overgrote merendeel 
van deze garanties is 
overgedragen aan 
deze deelneming. 

N.v.t. N.v.t. De vordering (escrow) 
van Dinkelland op 
Verkoop 
Vennootschap B.V. 
bedroeg € 518.000. 
Door een schikking is 
in 2011 een bedrag 
van € 232.000 
ontvangen. In 2015 
ontvingen we 
€ 260.000 min 
eventuele claims die 
ondertussen worden 
ingediend.  
EV/VV/Resultaat: 
naar verwachting 
wordt de 
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Naam Verbonden 
partij 

Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

vennootschap eind 
2015 (begin 2016) 
geliquideerd en valt 
een positief 
liquiditeitssaldo vrij 
aan de 
aandeelhouders. 
 
 
 

    
CBL Vennootschap 
B.V. 

   

Deze vennootschap 
vertegenwoordigt de 
verkopende 
aandeelhouders als 
medebeheerder van 
het Cross Border 
Lease (CBL) Fonds. 
Dit fonds is een 
bankrekening 
(escrow) waarop een 
adequaat bedrag aan 
voorziening wordt 
aangehouden. 

N.v.t. N.v.t. Er is geen dividend 
geraamd. 
EV/VV/Resultaat: 
naar verwachting 
wordt de 
vennootschap eind 
2015 (begin 2016) 
geliquideerd en valt 
een positief 
liquiditeitssaldo vrij 
aan de 
aandeelhouders. 

 
 

   

CSV Amsterdam 
B.V. 

   

Eventuele 
schadevergoedings-
vordering van Essent 
N.V. en Essent 
Nederland B.V. op de 
Staat der 
Nederlanden die zou 
kunnen voortvloeien 
uit de procedure 
waarin zij een 
verklaring voor recht 
vragen dat bepaalde 
bepalingen van de 
splitsingswetgeving 
onverbindend zijn. Als 
gevolg hiervan lijden 
de aandeelhouders 
schade. 

N.v.t. N.v.t. Er is geen dividend 
geraamd. 
EV: € - 40.000 
VV: € 80.000. 
Resultaat: € -50.000. 
 

    
Twence B.V.    
Op 11 mei 2011 heeft 
het algemeen bestuur 
van de Regio Twente 
(Regioraad) besloten 
om de aandelen 

Twence B.V. is het 
afvalverwerkingsbedrijf dat al 
het huishoudelijke afval en veel 
van het bedrijfsafval binnen de 
regio Twente verwerkt. De 

Volgens het collegebesluit van 
28 juni 2011 wordt Dinkelland in 
de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders van Twence 
B.V. vertegenwoordigd door de 

Dinkelland bezit 
34.056 aandelen 
(4,2%). Twence keert 
jaarlijks € 2,5 miljoen 
+ 40% van de netto 
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Naam Verbonden 
partij 

Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

Twence over te 
dragen aan de aan 
Regio Twente 
deelnemende 
gemeenten. Door de 
aandelenoverdracht 
wordt onder meer 
Dinkelland individueel 
aandeelhouder in 
Twence B.V. Op 28 
juni 2011 heeft het 
college van 
Dinkelland, gehoord 
de gemeenteraad, 
besloten tot deelname 
aan Twence B.V.  

oorspronkelijke overweging 
voor Regio Twente om in 
Twence B.V. deel te nemen 
was om in regionaal verband 
bedrijfs- en huisafval te 
verwerken waarbij de 
schaalgrootte zou resulteren in 
voor inwoners (en bedrijven) 
acceptabele tarieven. 

portefeuillehouder Afval. winst na belasting als 
dividend uit. Het extra 
dividend boven de 
basisuitkering van 
€ 2,5 miljoen is tot 
2018 bestemd voor 
de Agenda van 
Twente.  
EV € 123 miljoen 
VV € 174 miljoen 
 

    
Vitens    
De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap Vitens 
zijn in handen van 5 
provincies en 109 
gemeenten. Vitens is 
gevestigd in Utrecht. 

Vitens is het grootste 
drinkwaterbedrijf van Nederland 
en verzorgt de 
drinkwatervoorziening voor 5,4 
miljoen mensen in de 
provincies Flevoland, Friesland, 
Gelderland, Utrecht, Overijssel 
en een aantal gemeenten in 
Drenthe en Noord-Holland. 
Dinkelland valt onder het 
verzorgingsgebied van Vitens. 

Dinkelland wordt in de 
Algemene vergadering van 
Aandeelhouders. 
vertegenwoordigd door een 
wethouder. 

Dinkelland bezit 
43.085 aandelen 
(0,858%), waarop 
jaarlijks dividend 
wordt uitgekeerd. 
Voor 2016 is een 
uitkering geraamd van 
€ 32.754. Daarnaast 
is er aan Vitens een 
geldlening verstrekt 
met een restant-
bedrag van 
€ 1.321.408. 
EV: € 464,2 miljoen; 
VV: € 1.263,3 miljoen; 
Resultaat: € 31,5 
miljoen. 

    
Wadinko    
De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap 
Wadinko zijn in 
handen van de 
provincie Overijssel 
en 24 gemeenten. 
Wadinko is gevestigd 
in Zwolle. 

Wadinko is een regionale 
participatiemaatschappij, die de 
bedrijvigheid - en daarmee de 
werkgelegenheid - wil 
bevorderen in Overijssel, de 
Noordoostpolder en Zuidwest 
Drenthe. Wadinko is opgericht 
vanuit de Waterleiding 
Maatschappij Overijssel, waar 
ook Dinkelland in deelnam. 

Dinkelland wordt in de 
Algemene vergadering van 
Aandeelhouders. 
vertegenwoordigd door een 
wethouder. 

Dinkelland bezit 93 
aandelen (3,893%), 
waarop onregelmatig 
dividend wordt 
uitgekeerd. Voor 2016 
is € 46.500 geraamd. 
 

    
BNG    
De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap Bank 
Nederlandse 
Gemeenten zijn voor 
de helft in handen van 

De BNG heeft ten doel de 
uitoefening van het bedrijf van 
bankier ten dienste van 
overheden. De BNG is 
huisbankier van Dinkelland. 

Dinkelland wordt in de 
Algemene vergadering van 
Aandeelhouders. 
vertegenwoordigd door de 
burgemeester. 

Dinkelland bezit 
16.934 aandelen 
(0,03%), waarop 
jaarlijks dividend 
wordt uitgekeerd. 
Voor 2016 is geen 



 

108 

 

Naam Verbonden 
partij 

Activiteiten Bestuurlijk belang Financieel belang 

de Staat en voor de 
andere helft in 
handen van 
gemeenten, 
provincies en een 
hoogheemraadschap. 
BNG is gevestigd in 
Den Haag. 
 

dividend geraamd. 
EV: € 3.582 mln. 
VV: € 150 mln. 
Resultaat: 126 mln. 
(per 31/12/2014). 

NV ROVA Holding    
De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap NV 
ROVA Holding zijn in 
handen van 23 
gemeenten met 
340.000 
aansluitingen. 
De aankoop van de 
aandelen is op dit 
moment nog niet 
helemaal afgerond. 

De oprichting van ROVA 
vloeide voort uit tal van 
ontwikkelingen op de 
gemeentelijke afvalmarkt 
waarbij gemeenten in sterke 
mate de gevolgen ondervonden 
van de aanscherping van wet- 
en regelgeving en de 
toenemende druk van 
commerciële marktpartijen. 

Dinkelland wordt in de 
Algemene vergadering van 
Aandeelhouders. 
vertegenwoordigd door een 
wethouder. 

Dinkelland bezit 260 
aandelen (7,67%), 
waarop jaarlijks 
dividend wordt 
uitgekeerd. De 
dividenduitkering voor 
2016 is geraamd op 
€ 126.000. 
 
 
 

 
EV: verwachte Eigen Vermogen 2016 
VV: verwachte Vreemd Vermogen 2016 
Resultaat: verwachte resultaat over 2016 
 
Dinkelland Werkt 
De SW medewerkers van Dinkelland zijn per 1 januari 2015 in dienst van de Stichting Participatie 
Dinkelland gekomen. De uitvoering van beschut buiten en gedetacheerden wordt uitgevoerd door de 
coöperatie DinkellandWerkt!. De uitvoering van beschut binnen is per 1 januari 2015 aan Soweco 
gegund. Stichting Participatie Dinkelland en Coöperatie Dinkelland Werkt! werken vanuit de pilot op dit 
moment volop aan een doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling heeft enerzijds te maken met het 
aanpassen van de structuur, taken en bevoegdheden en anderzijds met het actualiseren van het 
ondernemersplan zoals dat in 2013 is opgesteld.  
 
Voor wat betreft de doorontwikkeling van de structuur, taken en bevoegdheden wordt gekeken of 
beleids- en regietaken, financiën en administratie, beheer van materieel en huisvesting voor het groen 
binnen de stichting/ door Noaberkracht kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast geven we opnieuw 
vorm aan het opdrachtgever schap van de stichting aan de coöperatieve vereniging Dinkelland Werkt! 
De werkvormen individuele detachering en begeleid werken inclusief bijbehorende HRM-
dienstverlening blijven uitbesteed aan de coöperatieve vereniging, evenals de begeleiding van de 
groenmedewerkers en acquisitie voor particuliere opdrachten in het groen. In het nieuwe contract 
komt een bonus-malus systematiek om effectiviteit en efficiëntie te stimuleren. De opdracht voor de 
werkgeversbenadering van de participatiewet zal niet langer via de Stichting Participatie Dinkelland 
verlopen, maar rechtstreeks door de gemeente aan de coöperatieve vereniging DinkellandWerkt! 
worden gegund.  
 
In 2016 wordt de pilot geëvalueerd. Ongeacht de uitkomst blijft de gemeente verantwoordelijk voor de 
SW- populatie. In dat licht wordt de keuze voor een eventuele doorstart in deze vorm gemaakt. 
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11.7  Grondbeleid 
 
Algemeen 
In het eerste half jaar van 2015 zijn 20 woningbouwkavels verkocht van de geprognosticeerde 44 
stuks. Daarnaast zijn verkoopovereenkomsten gesloten voor 42 kavels. Dit betekent dat min of meer 
de helft van de geprognosticeerde kavels zijn verkocht en dat we daarmee op koers liggen om in 2015 
44 kavels te kunnen verkopen. 
In het eerste half jaar is opnieuw een verder toenemende en serieuze belangstelling voor 
woningbouwkavels geconstateerd. 
Hieruit concluderen wij dat het herstel op de woningbouwmarkt zich heeft doorgezet en verwachten 
dat dit een meer structureel karakter zal hebben. 
  
In 2015 worden in Pierik, Brookhuis, Reestman, Spikkert (1e fase), Lattrop Kraakenhof, Diezelkamp, 
De Schil in Rossum, Noord Deurningen en Tilligte kavels voor woningbouw uitgegeven. Naar 
verwachting zullen vanaf medio 2015 de eerste bouwkavels in het plan Deurninger es kunnen worden 
verkocht. 
 
In 2015 worden nieuwe plannen opgesteld voor Rossum Noord en Spikkert tweede fase. 
 
Grondbeleid  
Verschillende ontwikkelingen zijn de basis voor het gevoerde grondbeleid, te weten: 

 Conform het provinciaal beleid mag Dinkelland bouwen voor lokale (eigen) behoefte en zijn er 
afspraken gemaakt over een verschuiving van uitbreiding naar inbreiding. 

 In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt 
over het aantal woningen dat Dinkelland tot 2016 mag realiseren.  

 Sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en krimp en 
financiële crisis. 

 
Het grondbeleid van de gemeente is een instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken. De nota 
grondbeleid is een belangrijk kader waarmee sturing kan worden gegeven aan de 
beleidsdoelstellingen volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie. 
 
De nota grondbeleid 2011-2014 van de gemeente Dinkelland zal worden vervangen door de nota 
grondbeleid 2015 welke in het derde kwartaal van 2015 aan ons is aangeboden. Naar verwachting zal 
de herziene nota grondbeleid, evenals de nota gronduitgiftebeleid, de verkoopvoorwaarden en de nota 
beheersregels in het vierde kwartaal ter vaststelling aan uw raad zijn aangeboden.  
 
De complexen in 2016 en verder 
Jaarlijks worden alle complexen geactualiseerd.  
 
A. Complexen nog niet in exploitatie 
Dit betreft o.a. de complexen Ruilgronden, Euro-eiland, Rossum Noord. Het betreft hier gronden, waar 
geen concreet voornemen is om te gaan ontwikkelen tot woningbouw of bedrijvigheid, en daarom 
verplicht moeten zijn afgewaardeerd tot de agrarische waarde.  
Door de afwaarderingen in ’t Spikkert en Rossum Noord zijn in 2015 een aantal percelen 
overgeheveld naar nog niet in exploitatie genomen gronden. Vanuit de nog vast te stellen beleidsnota 
Ruilgronden, eind 2015, zal nader worden ingegaan op de omvang van deze complexen. 
 
B. Complexen in exploitatie 
Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de Raad een grondexploitatie heeft 
vastgesteld. Bij de vaststelling van de jaarrekening over 2014 zijn daarnaast de geactualiseerde 
grondexploitaties vastgesteld. Hierin zijn per jaarschijf de te verwachten kosten en opbrengsten in 
beeld gebracht. 
Per complex is een faseringsschema voor de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de 
komende jaren opgesteld, de grondprijzen uit de vastgestelde grondprijsbrief 2015 opgenomen, maar 
er is geen rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen. Dit vooral vanuit het risico dat eerst de 
opbrengsten moeten zijn gerealiseerd, het voorzichtigheidsprincipe. Dit is ook volgens de regels van 
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BBV niet toegestaan. Door elk jaar alle grondexploitaties te actualiseren zal bij vaststelling van de 
jaarrekening een voorstel worden gedaan over eventuele winst- en/of verliesnemingen. 
 
De fasering van de te verwachten opbrengsten is in lijn gebracht met het vastgestelde 
woningbouwprogramma, de te verwachten marktomstandigheden en de grondprijzen van 2015. 
 
Bouwgrondverkopen 
Woningbouw 
Door de verder toegenomen serieuze belangstelling voor woningbouwkavels in de eerste helft van 
2015 is de verwachting dat de prognose van 44 te verkopen kavels in 2015 zal worden gehaald. 
De toegenomen belangstelling is vooral in het Pierik, Brookhuis en Spikkert eerste fase merkbaar; 
rijenwoningen en twee onder één kap woningen zijn populair. 
Doordat het plan van 38 woningen van een ontwikkelaar in het Brookhuis onherroepelijk is geworden 
verwachten we extra kavels te kunnen gaan verkopen.  
Voor eind 2016 staan de plannen Spikkert tweede fase en Rossum Noord in de planning om te 
worden uitgegeven. 
Voor 2016 worden 39 woningbouwkavels geraamd te verkopen. 
 
Bedrijventerreinen 
In 2015 zijn m.b.t. bedrijventerrein De Mors IV verkoopovereenkomsten gesloten voor ca. 22.000m². 
Hierdoor zullen de renterisico’s fors gaan afnemen. Voor bedrijventerrein Echelpoel III zijn in 2015 ook 
verschillende koopovereenkomsten ondertekend. Het gaat hierbij om ca. 9.000 m2. Er kan gesteld 
worden dat er steeds meer beweging in de vraag naar bedrijfsruimte/bedrijfskavels komt. De 
verwachting is dat deze ontwikkeling in 2016 zal doorzetten, ook vanwege de beschikbaarheid van 
courante kavels in de kernen met de meeste vraag (Denekamp en Weerselo). Gezien de concrete 
interesse voor kavels in Denekamp is de verwachting dat het grootste deel van deze kavels, na 
vaststelling van het bestemmingsplan Sombeek, vlot kan worden uitgegeven.  
 
Financiële situatie/ Reserve grondexploitatie 
Doordat in de diverse woningbouwplannen bouwkavels worden verkocht, blijven de bijbehorende 
grondexploitaties inkomsten genereren. Dit heeft een positief effect op de boekwaarde. Deze zal 
geleidelijk verder gaan afnemen. Naar verwachting zullen de bijbehorende grondexploitaties financieel 
neutraal blijven. Een uitzondering hierop vormen de bedrijventerreinen, deze blijven voorlopig nog 
extra kwetsbaar voor eventuele verliezen. 
De complexen Pierik en Kafmolen zullen afhankelijk van het daadwerkelijk aantal verkochte kavels 
een winstneming kunnen bieden. 
Bij de plannen die nog in procedure zijn (o.a. Commanderie, Rossum Noord en Spikkert tweede fase) 
lopen we een renterisico. Bij langere vertragingen gaat dit leiden tot renteverliezen en bij verder uitstel 
zal dit kunnen gaan leiden tot afwaarderingen. 
Naar verwachting kunnen de eventuele renteverliezen worden opgevangen door de winstneming op 
het Pierik. 
 
Alle risico’s van de grondexploitatie zijn meegenomen in het risicoprofiel. Wij verwijzen u naar de 
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
 
Actuele ontwikkelingen 
Woningbouwverkopen 
Zoals eerder genoemd is de vraag en belangstelling naar woningbouwkavels gegroeid ten opzicht van 
voorgaande jaren. Naar verwachting komen in 2016 de plannen Rossum Noord en Spikkert (tweede 
fase) op de markt. Daarmee wordt de forse taakstelling van de aantallen te verkopen 
woningbouwkavels ook voor 2016 gehandhaafd. 
 
Actieve marktbenadering 
Dit doen we met onze succesvolle website wonenindinkelland.nl en de woonbeurs. 
En we blijven open staan voor nieuwe ontwikkelingen op en uit de markt. Te denken valt aan collectief 
particulier opdrachtgeverschap, projectmatige bouw, sociale woningbouw, duurzaam bouwen etc. 
Doel hierbij blijft het streven naar het halen van de geprognosticeerde aantallen kavelverkopen. 
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Verkoop diverse percelen Ruilgronden  
Het afstoten van overtollige gronden die niet nodig zijn voor de diverse ruimtelijke ontwikkelingen zal 
worden voortgezet. Binnen het complex Ruilgronden zal eind 2015 opnieuw een afweging worden 
gemaakt welke gronden hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
 
Accountant 
Bij de afgifte van de goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2014 zijn door de accountant een 
aantal aanbevelingen gedaan. Deze hebben we overgenomen en zijn verwerkt. 
 
Provinciaal toezicht 
Gedeputeerde Staten van Overijssel is een paar jaar geleden begonnen met een jaarlijks 
toezichtthema rond de Grondexploitatie bij gemeenten. De economische crisis was voor de financieel 
toezichthouders van rijk en provincies aanleiding geweest voor het instellen van een landelijk 
toezichtthema rond de gemeentelijke grondexploitatie. 
De inventarisatie voor het jaarlijks toezichtthema heeft geleidt tot de constatering dat gemeenten hun 
verantwoordelijkheid nemen. De provincie heeft een aantal onderdelen zoals de gemiddelde 
boekwaarde van de gronden, de reserve grondexploitatie, voorzieningen etc. afgezet tegen landelijke 
en provinciale gemiddelden. Dinkelland (en Tubbergen) komt hierin positief naar voren. 
 
Aandachtspunt toezichtbrief begroting 2015 provincie Overijssel: 
De provincie geeft het volgende aan: 
‘De informatiewaarde van de begroting kan op een aantal punten worden verbeterd.  
De paragraaf Financiering bevat geen rentevisie, waardoor een beoordeling van de (realiteit van de) 
rentevoet niet mogelijk is.  
De paragraaf Grondbeleid geeft geen actuele prognoses van de te verwachten resultaten van de 
grondexploitatie, evenmin als van de individuele complexen. Ook ontbreken toelichtingen op het te 
voeren grondbeleid, de gesignaleerde ontwikkelingen en de risico’s evenals het te voeren beleid bij 
eventuele winstnemingen.  
Wij dringen er bij u op aan er in te voorzien dat bij de volgende begroting de informatiewaarde van 
beide paragrafen voldoet’. 
Met de budgetten voor de begroting 2016 en de toelichting in deze paragraaf is voldaan aan de 
gevraagde informatiewaarde. 
 
Nieuwe ontwikkelingen in het kader van BBV en VPB: 
De commissie BBV (Besluit Beheer en Verantwoording) heeft het voornemen om voor de invoering 
van de VPB (Vennootschapsbelasting) een aantal financiële regels vanaf 1 januari 2016 aan te 
scherpen: 

 Richttermijn van 10 jaar voor de maximale duur van de grondexploitaties 
 Kostentoerekening aan de grondexploitatie mag alleen nog maar plaatsvinden op de 

kostenverhaalsmogelijkheden die de Wet ruimtelijke ordening biedt 
 Voor de complexen waar nog geen plan voor is vastgesteld of in procedure is gebracht 

moeten de gronden zijn gewaardeerd tegen de huidige bestemming en mogen ook geen 
kosten aan worden toegerekend die de huidige waarde van de gronden overtreffen 

 De rentetoerekening mag alleen nog plaatsvinden op basis van een reëel 
rentepercentage (lening van 10 jaar) 

 
De eerste drie aspecten zullen weinig consequenties hebben.  
De huidige rekenrente van 5 procent zal op basis van een tienjarige lening met ongeveer drie procent 
verlaagd kunnen worden. Dit zal een positief effect hebben op het grondbedrijf, maar levert wel een 
tekort op voor de algemene dienst. Door verlaging van de rekenrente neemt het renterisico van de 
grondexploitatie duidelijk af. Als gevolg hiervan zal het weerstandsniveau (reserve grondexploitatie) 
kunnen worden verlaagd. 
Het uiteindelijke effect, nadat besluitvorming vanuit de commissie BBV heeft plaatsgevonden, kan 
naar verwachting worden berekend bij de actualisatie van alle grondexploitaties in het voorjaar van 
2016. De uitkomsten hiervan worden dan verwerkt in de jaarrekening 2015. 
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Samengevat 
De verkoop van woningbouwkavels is goed op gang gekomen en wij verwachten dat dit een 
structureel karakter zal gaan vertonen. Daarmee zal het risico van de woningbouwcomplexen gaan 
afnemen. Dit neemt niet weg dat de gemeente ook in 2016 voor een forse taakstelling (ruim 40 kavels) 
voor de verkoop van woningbouwkavels komt te staan. Ondanks de verbeterende 
marktomstandigheden moeten we in het geval van veranderende marktomstandigheden met 
renteverliezen rekening houden. 
Een uitzondering hierop vormen nog de bedrijventerreinen. Deze grondexploitaties zijn en blijven 
kwetsbaar voor eventuele renteverliezen. De verwachting blijft dat deze kunnen worden opgevangen 
door toekomstige winstnemingen uit de woningbouwcomplexen. Daarmee blijft vooralsnog de reserve 
grondexploitatie op peil en van voldoende omvang. 
 
Verwachte winstnemingen jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

(× € 1.000)           

Pierik fase 1   200    180    

Pierik fase 2   500  200  500  500  

Reestman   100  250      

Diezelkamp Saasveld 100  100      

Noord-Deurningen III 100  100  150  100  

Tilligte West         150  

Totaal   1.000  650  830  750  
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11.8  Demografische ontwikkelingen 
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is gericht op het bereiken van effecten in de toekomst. Weten 
hoe de samenleving zich ontwikkelt en wat dit voor de rol en positie van de gemeente betekent, is dus 
essentieel. Demografie speelt hierin een belangrijke rol, omdat het een belangrijke parameter is in de 
bepaling van de vraag. Dat is waarom wij extra inzet plegen om dit goed inzichtelijk te hebben en te 
houden. 
 
Demografie omvat de studie van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe 
de bevolkingsomvang in tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering. Bij 
demografische ontwikkeling moet men naast bevolkingsdaling en migratie ook denken aan vergrijzing 
en ontgroening (de daling van het aantal jongeren). Deze demografische ontwikkeling kan lokaal grote 
verschillen vertonen. Om met deze cijfers te kunnen werken is het dus van belang tot op 
kleinschaliger niveau te kunnen afdalen. Juist in de processen die steeds meer samen met de 
samenleving worden vormgegeven, zoals Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen en de 
gebiedsontwikkeling, is dit lokale karakter voor de beleving ook essentieel. Zo kunnen wij samen de 
(boven)(lokale) opgaven voor de toekomst duiden. 
 
Nut en noodzaak  
In Dinkelland zien we de bevolking licht afnemen. Effecten op de bevolkingsopbouw zijn al meer 
zichtbaar in de vorm van ontgroening (relatief minder jongeren) en vergrijzing (relatief meer senioren). 
Dit heeft consequenties voor meerdere beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs, economie en 
arbeidsmarkt, zorg, sport en cultuur. Deze beleidseffecten samen hebben weer gevolgen voor de 
perceptie van leefbaarheid in een gebied. Werken aan leefbare kernen is iets van alle tijden, maar de 
huidige maatschappelijke ontwikkelingen en trends (bijvoorbeeld demografie) zijn aanleiding om heel 
bewust na te denken over deze veranderingen en met deze kennis te werken aan de toekomst van 
onze kernen.  
 
Inventarisatie/analyse 
Om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen is het van belang te 
weten hoe de gemeente Dinkelland ervoor staat. Hieronder een kort overzicht.  
 
Ontwikkelingen in Twente 
Nieuwe cijfers van de provincie Overijssel (beleidsinformatie bevolkingsontwikkeling) laten zien dat 
bevolkingsdaling ook in Twente (Overijssel) is begonnen. Dit gebeurt voornamelijk op het platteland. 
Door individualisering en vergrijzing neemt het aantal huishoudens wel toe. Je ziet daarnaast dat veel 
15- tot 35-jarigen uit het dorp vertrekken naar de stad, terwijl 50-plussers juist de omgekeerde weg 
bewandelen.  
 
Ontwikkeling bevolking 
De bevolkingsomvang van de gemeente Dinkelland is de laatste jaren licht afgenomen. 
 

 

Bevolkingsomvang 

neemt licht af 
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl 

  
 

De verdeling naar de leeftijdsindeling laat wel een verschuiving zien. Zoals bovenstaande figuur laat 
zien ligt het zwaartepunt van de piramide bij de leeftijdsgroepen 45 tot 54 jarigen en 55 tot 64 jarigen. 
Omdat het percentage 65-plussers sterk toeneemt is het te verwachten dat het aandeel van deze 
groep op de totale bevolking ook toe zal nemen komende jaren. Dit beeld is vergelijkbaar met de 
landelijke ontwikkeling. 
De samenstelling van de huishoudens verandert ook. De gemiddelde huishoudgrootte neemt af en het 
aantal eenpersoons huishoudens neemt toe door individualisering en vergrijzing. 
 
 

  
 
In Dinkelland is de grijze druk gestegen en de groene druk gedaald. Dit houdt in dat de druk van de 
jongeren op de beroepsbevolking afneemt, terwijl de druk van senioren toeneemt. Hoe zit dat in 
vergelijking met andere gebieden? De grijze druk is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. 
  

Verschuiving 

Groene druk is 

gedaald 

Grijze druk 

is gestegen 
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Prognose bevolkingssamenstelling 
Om de verandering in bevolkingssamenstelling te schatten kan de PRIMOS analyse gebruikt worden. 
In dit model worden prognoses gedaan over de periode 2015 tot 2040. In onderstaande figuur kunnen 
de resultaten daarvan worden bekeken.  
 

  
Bron: PRIMOS - ABF Research  

 
Samenvattend: 
Wat zegt de analyse over de toekomst? 

 De bevolkingsomvang neemt licht af 
 Er is vooral een veranderende samenstelling van de bevolking: 

o Groter aandeel senioren 
o Afname aandeel jongeren 

  

Groep 0-14 

daalt, daarna 

stabiel 

Aandeel 75+ 

neemt sterk 

toe 
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11.9  Taakstellingen/Bezuinigingen/Decentralisaties 
 
Taakstelling bedrijfsvoering 
 
Inleiding 
Bij de begroting 2015 is besloten tot een extra aanvullende taakstelling op Noaberkracht die oploopt 
van een bedrag van € 100.000 in 2015 tot een structureel bedrag van € 703.000 in 2018. Voor de 
gemeente Dinkelland gaat het om een bedrag van € 56.000 in 2015 oplopend naar een structureel 
bedrag van € 395.000 in 2018. 
Bij het formuleren van deze extra aanvullende taakstelling op Noaberkracht is uitdrukkelijk gesteld dat 
deze taakstelling niet gevonden kan worden via efficiencymaatregelen maar gevolgen gaat hebben 
voor de omvang van het aantal uit te voeren taken dan wel het niveau van de dienstverlening. Dit was 
ook de reden dat wij u hebben toegezegd dat wij de voorstellen ter invulling van deze extra 
aanvullende taakstelling al naar gelang de aard en impact ter besluitvorming aan u zullen voorleggen. 
Voordat we onze voorstellen aan u voorleggen en toelichten is het belang even stil te staan bij de 
stand van zaken van de totale taakstelling op Noaberkracht. Deze geeft volgens de vastgestelde 
begroting 2016 van Noaberkracht het volgende beeld (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering): 
Omschrijving  2016 2017 2018 2019 2020 

Ingebrachte taakstelling vanuit 
Tubbergen en Dinkelland 

1.261.000 1.261.000 1.261.000 1.261.000 1.261.000 

Taakstelling Noaberkracht 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Verhoging taakstelling Noaberkracht 
2014 

0 200.000 200.000 200.000 200.000 

Eerder realiseren taakstelling 240.000 360.000 0 0 0 
Verhoging taakstelling Noaberkracht 
2015 

200.000 350.000 703.000 703.000 703.000 

Totale taakstelling 1.701.000 2.171.000 3.164.000 3.164.000 3.164.000 

      

Al gerealiseerde taakstelling:      

- loonkosten 1.430.453 1.808.200 1.960.700 2.075.100 2.082.400 
- kosten ICT -12.300 124.600 147.700 130.600 147.700 
- overige kosten 282.847 266.606 290.499 277.279 277.279 

Totaal al gerealiseerd 1.701.000 2.199.406 2.398.899 2.482.979 2.507.379 

      

Nog openstaande taakstelling 0 -28.406 765.101 681.021 656.621 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de “oude” taakstelling van € 2,5 miljoen op Noaberkracht volledig is 
ingevuld. Daarnaast blijkt dat de “nieuwe” taakstelling op Noaberkracht voor de jaren 2016 en 2017 
ook reeds is ingevuld. Dit betekent dat de maatregelen die we hierna aan u voorleggen en toelichten 
met ingang van het jaar 2018 effect dienen te sorteren. Mochten onze voorstellen eerder dan wel een 
groter effect sorteren, dan gebruiken we die ruimte voor het toekomstbestendig maken van onze 
organisatie en voor de verdere ontwikkeling van  Noaberkracht. Ook hier komen wij in het vervolg van 
deze paragraaf op terug. 
 
Voorstellen 
We weten dat we de komende jaren met een uitstroom van ons bestaande personeel binnen 
Noaberkracht te maken krijgen via natuurlijk verloop. Tot en met het jaar 2019 gaat het hier om 
ongeveer 30 medewerkers. Een aantal van deze medewerkers hebben we reeds betrokken bij de 
invulling van de “oude” taakstelling zodat we deze nu niet meer mee kunnen nemen. In financiële zin  
levert dit natuurlijke verloop ruimte op binnen de personeelskosten. Deze  ruimte kan niet automatisch 
(in zijn geheel) als vrijval worden gezien, omdat de tegenhanger van dit natuurlijk verloop het 
wegvallen van bestaand arbeidsvolume met de tot dusver bijbehorende taken betreft. Hier hoort dan 
de integrale discussie bij over de omvang van het aantal uit te voeren taken dan wel het niveau van de 
dienstverlening in de nabije toekomst. Deze discussie willen wij zorgvuldig voorbereiden en via 
concrete voorstellen met u voeren. Vooruitlopend op deze discussie hebben we hieronder inzichtelijk 
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gemaakt wat de gevolgen zijn van het wegvallend arbeidsvolume bij natuurlijk verloop. Daadwerkelijke 
invulling is nog steeds afhankelijk van de discussie met uw raad. 
 
Wegvallen arbeidsvolume bij 
natuurlijk verloop vertaalt in 
maatregelen ter invulling extra 
taakstelling Noaberkracht 

2016 2017 2018 2019 2020 

Versoberen ondersteuning raad, 
college, directie en management 

0 17.000 121.000 268.000 268.000 

Versoberen facilitaire dienstverlening  0 0 20.000 52.000 52.000 
Verdere digitalisering post en archief 0 33.000 114.000 114.000 114.000 
Aanpassen werkwijze en omvang 
onderhoud grijs en groen 

0 94.000 94.000 94.000 94.000 

Versoberen ondersteuning bij 
evenementen 

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Versoberen, vereenvoudigen en 
digitaliseren subsidies en 
leerlingenvervoer 

0 0 77.000 77.000 77.000 

Vraaggerichtere en digitalere 
dienstverlening - openingstijden 

13.000 82.000 82.000 82.000 82.000 

Versoberen, vereenvoudigen en 
digitaliseren WABO-vergunningen 

0 0 41.000 71.000 71.000 

Vervangingsvoordeel oudere mensen 
vervangen door jongere mensen 
waaronder garantiebanen, trainees en 
BBL-ers 

25.000 50.000 100.000 150.000 150.000 

Secundaire personeelskosten 0 10.000 20.000 30.000 30.000 
Totaal 63.000 311.000 694.000 963.000 963.000 

 
Naast het invullen van de “nieuwe taakstelling” zien wij door de ruimte die via natuurlijk verloop 
ontstaat binnen de personeelskosten ook kansen om te werken aan het toekomstbestendig maken 
van onze organisatie en de verdere ontwikkeling van Noaberkracht. Hierbij moet worden gedacht aan 
het verjongen van onze organisatie (o.a trainees, BBL (4 dagen werken en 1 dag school)), het verder 
uitrollen van het Noaberkracht werken,  het ruimte geven aan doorstroom binnen onze organisatie, 
enz.  
 
Daarnaast voelen wij een morele plicht om  invulling te geven aan de oproep van het rijk betreffende 
de zogenaamde garantiebanen. Ook hiervoor zien wij middels dit voorstel kansen.  In het sociaal 
akkoord uit 2014 heeft het rijk alle werkgevers (ook overheden) opgeroepen mensen met een 
beperking (o.a. wajongers, wsw-ers) aan het werk te helpen. Hierbij is het aantal van 125.000 te 
realiseren garantiebanen in 2026 genoemd.  
 
Vooruitlopend op de daadwerkelijke inhoudelijke discussie over de omvang van het aantal uit te 
voeren taken en het niveau van de dienstverlening heeft het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van 
Noaberkracht in haar vergadering van 6 oktober 2015 besloten alle toekomstige vacatures die 
ontstaan via natuurlijk verloop in meerjarig perspectief uit de personeelsbegroting van Noaberkracht te 
halen inclusief het daarbij behorende wegvallende arbeidsvolume. Dit arbeidsvolume staat gelijk aan  
een aantal maatregelen die de input vormen voor de inhoudelijke discussie over de hierboven 
genoemde omvang van het aantal taken en het niveau van dienstverlening in de nabije toekomst.  
 
Met deze meerjarige verlaging van de post personeelskosten wordt in eerste instantie de nog 
openstaande taakstelling voor 2018 en 2019 ingevuld. De daarna resterende financiële ruimte zal 
door Noaberkracht worden gebruikt voor het toekomstbestendig maken van de organisatie en de 
verdere ontwikkeling Noaberkracht zoals hierboven beschreven. 
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Toelichting op ombuigingen heroriëntatie maatschappelijke voorzieningen 
In de begroting 2015 is besloten tot een ombuigingstaakstelling op de maatschappelijke voorzieningen 
van een bedrag van € 100.000 in 2017 oplopend tot een structureel bedrag van € 200.000 in 2018. 
Zoals u in hoofdstuk 3 paragraaf 4 ‘specifieke mutaties’  heeft kunnen lezen hebben wij besloten u 
voor te stellen deze taakstelling te betrekken bij het sociaal domein. Voor de verdere invulling van 
deze taakstelling verwijzen wij u naar de taakstelling sociaal domein. 
 
Taakstelling sociaal domein 
Bij de begroting 2015 is besloten 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. Wat dit betekent qua omvang, reikwijdte en welk probleem dit 
oplevert hebben we uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3 paragraaf 4 ‘specifieke mutaties’. 
 
Samenvattend komt het er op neer dat binnen het sociaal domein sprake is van een overschot in 2016 
en tekorten vanaf 2017. 
  jr 2016 jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Restant taakstelling kaasstolp 23.000  -223.000  -329.000  -273.000  

 
Wij zien mogelijkheden om deze taakstellingen op te vangen binnen het totaal van het sociaal domein 
(€ 20 miljoen). Hierbij valt te denken aan het verder inzetten op preventie en de, daarmee gepaard 
gaande, heroriëntatie op de vrij toegankelijke voorzieningen. Onze voorstellen hiertoe nemen we mee 
in de reguliere P&C cyclus of, als het onderwerp dan wel de maatregel daar om vraagt, in separate 
voorstellen aan uw raad. 
Dit alles neemt echter niet weg dat wij het in het kader van een verantwoord financieel beleid 
verstandig vinden om deze mogelijke besparingen pas daadwerkelijk in te boeken als ze ook 
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Vandaar dat wij voor de tekorten binnen het sociaal domein (de 
taakstellingen) centrale stelposten ramen voor dezelfde bedragen. 
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12. Financiële positie 
 
In dit hoofdstuk zal (meerjarig) inzicht worden verschaft in: 
1) reserves en voorzieningen 
2) incidentele baten en lasten 
3) financiële uitgangspunten 
 

1) Reserves en voorzieningen 

Reserves 

 
  

Omschrijving Jaar Saldo Dekking Saldo

Bedragen x € 1.000 begin i.v.m. einde

van het afschr van het

jaar jaar

Algemene reserve 2016 7.822 0 1.636 0 837 0 8.621

2017 8.621 0 0 0 0 0 8.621

2018 8.621 0 0 0 0 0 8.621

2019 8.621 0 0 0 0 0 8.621

Reserve dekking kapitaallasten accommodaties 2016 2.265 113 0 0 0 172 2.206

2017 2.206 110 0 0 0 148 2.169

2018 2.169 108 0 0 0 143 2.134

2019 2.134 107 0 0 0 139 2.102

Reserve grondexploitatie 2016 321 0 1.006 0 0 0 1.327

2017 1.327 0 676 0 0 0 2.003

2018 2.003 0 869 0 0 0 2.873

2019 2.873 0 806 0 0 0 3.678

Reserve rente egalisatie 2016 1.244 50 0 50 0 0 1.244

2017 1.244 50 0 50 0 0 1.244

2018 1.244 50 0 50 0 0 1.244

2019 1.244 50 0 50 0 0 1.244

Reserve gemeentehuis 2016 3 0 0 0 3 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

Reserve groot onderhoud gebouwen 2016 754 225 0 0 201 0 778

2017 778 175 0 0 460 0 493

2018 493 175 0 0 189 0 478

2019 478 175 0 0 224 0 430

Reserve onderwijshuisvesting 2016 1.050 1.126 0 0 213 1.082 880

2017 880 1.156 0 0 210 1.059 766

2018 766 1.189 0 0 186 1.037 733

2019 733 1.218 0 0 188 998 765

Reserve dividend WMO Beheer 2016 8.000 320 0 320 0 0 8.000

2017 8.000 320 0 320 0 0 8.000

2018 8.000 320 0 320 0 0 8.000

2019 8.000 320 0 320 0 0 8.000

Reserve majeure projecten 2016 363 0 3.445 0 3.808 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

Reserve dekk.kap.lst.werf/brdw.kaz.O+W 2016 1.997 0 0 0 0 104 1.893

2017 1.893 0 0 0 0 105 1.788

2018 1.788 0 0 0 0 105 1.683

2019 1.683 0 0 0 0 90 1.593

Reserve conversie aandelen Vitens 2016 1.132 0 0 189 0 0 943

2017 943 0 0 189 0 0 754

2018 754 0 0 189 0 0 565

2019 565 0 0 189 0 0 376

Reserve afval 2016 1.093 0 48 0 0 0 1.141

2017 1.141 0 8 0 0 0 1.148

2018 1.148 0 20 0 0 0 1.168

2019 1.168 0 24 0 0 0 1.192

Structu

rele 

dotatie

Inciden

tele 

dotatie

Structu

rele 

ontrek

king

Inciden

tele 

ontrekk

ing
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Voorzieningen 

 
 
Algemene reserve 
Vanuit het raadsperspectief 2016 is € 1.633.000 aan de algemene reserve gedoteerd om het 
weerstandsvermogen op peil te brengen. In de gefaseerde groei naar de ratio van 1,4 zijn we voor het 
jaar 2016 uitgaan van een ratio van ons weerstandsvermogen van 1,3. We zien de komende jaren 
mogelijkheden om gefaseerd toe te groeien naar de ratio van 1,4. Daarom hebben we voorgesteld 
€ 837.000 toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.  
 
Reserve dekking kapitaallasten accommodaties 
De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de kapitaallasten van diverse accommodaties, maar met name 
het sportcomplex Dorper Esch. 
 
Reserve grondexploitatie 
Jaarlijks worden de geprognosticeerde winstnemingen gedoteerd aan deze reserve. 
 
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. Zoals in paragraaf 3.4 bij de specifieke mutaties is beschreven zal het BBV over het 
aspect overhead en kosten en het aspect rentetoerekening aan grondexploitaties een wijziging 
ondergaan. Op dit moment is het voornemen beschreven en is de daadwerkelijke wijziging in 
voorbereiding. De notitie Integraal rentebeleid is in afwachting van deze definitieve wijzigingen in het 
BBV. 
 
  

Omschrijving Jaar Saldo Dekking Saldo

Bedragen x € 1.000 begin i.v.m. einde

van het afschr van het

jaar jaar

Reserve dekking afschrijving gymzaal Lattrop 2016 1 0 0 1 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

Reserve vastgoed 2016 672 0 0 0 0 0 672

2017 672 0 0 0 0 0 672

2018 672 0 0 0 0 0 672

2019 672 0 0 0 0 0 672

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 2016 4.433 401 1.150 836 5.078 0 70

2017 70 19 0 70 0 0 18

2018 18 132 0 0 0 0 151

2019 151 57 0 0 0 0 208

Structu

rele 

dotatie

Inciden

tele 

dotatie

Structu

rele 

ontrek

king

Inciden

tele 

ontrekk

ing

Omschrijving Jaar Saldo Dekking Saldo

Bedragen x € 1.000 begin i.v.m. einde

van het afschr van het

jaar jaar

Voorzieningen pensioenaanspraken wethouders 2016 2.094 113 0 149 0 0 2.058

2017 2.058 112 0 151 0 0 2.019

2018 2.019 111 0 86 0 0 2.045

2019 2.045 112 0 93 0 0 2.064

Voorziening liquidatie Top Craft 2016 863 0 0 207 0 0 657

2017 657 0 0 0 0 0 657

2018 657 0 0 0 0 0 657

2019 657 0 0 0 0 0 657

Voorziening riool 2016 1.503 0 0 221 0 0 1.283

2017 1.283 0 0 74 0 0 1.209

2018 1.209 129 0 0 0 0 1.338

2019 1.338 295 0 0 0 0 1.633

Structu

rele 

dotatie

Inciden

tele 

dotatie

Structu

rele 

ontrek

king

Inciden

tele 

ontrekk

ing
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Reserve 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). Dit MOP wordt in 2015 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. De huidige stand van deze 
reserve en de begrote mutaties zijn nog gebaseerd op het huidige MOP. 
 
Reserve onderwijshuisvesting 
Het onderhoud van de scholen is met ingang van 2015 voor een belangrijk deel over gegaan naar de 
scholen. We ontvangen met ingang van 2015 daardoor minder middelen uit de algemene uitkering. 
Hiermee komt de dekking voor de voorgenomen nieuwbouw in Denekamp (zoals in Samen Scholen 
2030 genoemd) in gevaar. Wel is het denkbaar dat gezien de demografische ontwikkeling (denk aan 
de geringere omvang basisonderwijs Rossum) en de mogelijke combinatie met andere 
maatschappelijke voorzieningen er op de geraamde investering in Denekamp een voordeel kan 
worden behaald. Uitwerking van een aantal scenario’s zal duidelijk maken hoe de nieuwbouw in 
Denekamp haalbaar wordt. In het kader van deze reserve wordt de nota ‘Samen scholen 2030’ 
onderdeel nieuwbouw Denekamp in 2020 verder uitgewerkt. 
 
Reserve dividend WMO Beheer 
Jaarlijks wordt € 320.000 onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie ter compensatie 
van het structurele verlies aan dividend. 
 
Reserve majeure projecten 
In de passage ‘financiële positie / stand van zaken zijn de mutaties uitgewerkt.  
 
Hieronder de lijst ‘Majeure projecten 2016’: 
Majeure projecten 2016 (× € 1.000) 2016 

2e fase Dusinksweg 2.500 

Sanering Diepengoor 300 

Beleidsimpuls fietsverkeer 105  

Fietsverbinding Reestman 50  

2 laadpalen bij gemeentehuis voor elektrisch rijden 20  

Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven  270  

Gymvoorziening Lattrop 200  

Werkbudget kanaal Almelo Nordhorn 50 

Totaal majeure projecten 2016 3.495  

 
Reserve dekking kapitaallasten centrale gemeentewerf en kazernes 
De jaarlijkse onttrekkingen betreffen de kapitaallasten van de centrale gemeentewerf in Ootmarsum 
en de brandweerkazernes in Weerselo en Ootmarsum. 
 
Reserve conversie aandelen Vitens 
Jaarlijks wordt een bedrag van € 189.000 onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie. 
Dit loopt parallel met de aflossing van de lening. 
 
Reserve afval 
De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en 
de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten). 
 
De gevolgen van de implementatie van het afvalbeleidsplan zijn op dit moment nog niet te overzien, 
omdat er met name op het gebied van afvalinzameling veel veranderingen worden doorgevoerd. De 
effecten op de reserve afval zijn op dit moment nog niet exact in te schatten. Evaluatie vindt plaats in 
de jaarstukken 2016. 
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Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 
Deze reserve is nieuw gevormd bij het raadsperspectief 2016. We zijn gestart met de totale 
incidentele opbrengst vanuit de toets van de reserves (en voorzieningen) uit dit raadsperspectief van  
€ 4.433.000. 
 
In de passage ‘financiële positie / stand van zaken zijn de mutaties uitgewerkt.  
 
In deze reserve blijft nog een deel van de ‘stelpost crisismaatregelen’. In de passage ‘mutaties’ 
hebben we aangegeven dat een bedrag van € 70.000 tijdelijk wordt geparkeerd binnen deze reserve 
om deze post over te kunnen hevelen van 2016 naar 2017. 
 
Voorziening pensioenaanspraken wethouders 
De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De 
onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt hebben. 
 
Voorziening liquidatie Top Craft 
Om verplichtingen voortkomend uit de liquidatie van Top Craft te borgen heeft genoemde verbonden 
partij een voorziening getroffen. Als deelnemende gemeente dragen wij daarin voor 21 % bij. 
 
Voorziening riool 
De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de 
lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten). 
 
 
2) Incidentele baten en lasten 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten: 

 

Incidentele post Jaar Lasten Baten Toevoeging Beschikking Resultaat

(bedragen × € 1.000) aan over na

reserves reserves bestemming

Dusinksweg  2016 2.500 0 0 2.500 0
(majeur project)  2017 0 0 0 0 0

 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0

Sanering Diepengoor  2016 300 0 0 300 0
(majeur project)  2017 0 0 0 0 0

 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0

Beleidsimpuls fietsverkeer  2016 105 0 0 105 0
(majeur project)  2017 0 0 0 0 0

 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0

Fietsverbinding Reestman  2016 50 0 0 50 0
(majeur project)  2017 0 0 0 0 0

 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0

Laadpalen bij gemeentehuis voor elektrisch rijden  2016 20 0 0 20 0
(majeur project)  2017 0 0 0 0 0

 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0

Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven  2016 270 0 0 270 0
(majeur project)  2017 0 0 0 0 0

 2018 0 0 0 0 0

 2019 0 0 0 0 0
Gymvoorziening Lattrop  2016 200 0 0 200 0
(majeur project)  2017 0 0 0 0 0

 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0
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De  belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:  

 De majeure projecten (dekking reserve majeure projecten); 
 Gezond in de stad (dekking algemene uitkering); 
 Grondexploitatie: het meerdere aan incidentele baten wordt toegevoegd aan de reserve 

conform bestaand beleid; 
 MOP: Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen op basis van het meerjarig onderhoudsplan  

(dekking reserve groot onderhoud gebouwen); 
 Egalisatie kosten vuilophaal en –verwerking: het meerdere aan incidentele baten wordt 

toegevoegd aan de reserve afval conform bestaand beleid; 
 Huisvesting onderwijs (dekking reserve); 
 Pilot fase thuisbezorging reisdocumenten en rijbewijzen in 2016 € 20.000; 

 
  

Incidentele post Jaar Lasten Baten Toevoeging Beschikking Resultaat

(bedragen × € 1.000) aan over na

reserves reserves bestemming

Kanaal Almelo-Nordhorn  2016 50 0 0 50 0
(majeur project)  2017 0 0 0 0 0

 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0

Gezond in de stad  2016 20 20 0 0 0
 2017 20 20 0 0 0
 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0

Grondexploitatie  2016 4.596 5.602 1.006 0 0
 2017 5.054 5.730 676 0 0
 2018 3.607 4.476 869 0 0

 2019 3.240 4.046 806 0 0
MOP  2016 201 0 0 201 0

 2017 460 0 0 460 0
 2018 189 0 0 189 0
 2019 224 0 0 224 0

Afval  2016 2.188 2.236 48 0 0
 2017 2.187 2.195 8 0 0
 2018 2.174 2.193 20 0 0
 2019 2.167 2.191 24 0 0

Huisvesting onderwijs  2016 213 0 0 213 0
 2017 210 0 0 210 0
 2018 186 0 0 186 0
 2019 188 0 0 188 0

Thuisbezorging documenten  2016 44 24 0 0 -20 
 2017 0 0 0 0 0
 2018 0 0 0 0 0
 2019 0 0 0 0 0

Totaal  2016 10.758 7.882 1.054 3.910 -20 

Totaal  2017 7.932 7.945 684 671 0

Totaal  2018 6.156 6.670 889 375 0

Totaal  2019 5.819 6.238 830 411 0
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3) Financiële uitgangspunten 

Het voeren van een gezond financieel beleid en het opstellen van en (meerjaren) begroting kunnen 
niet zonder duidelijke financiële randvoorwaarden, die borg staan voor een evenwichtig en 
consequent financieel beleid. Het is daarom van belang dat de financiële uitgangspunten door de 
Raad worden onderschreven. 
 
Algemeen 
De raming van de kapitaallasten voor nieuwe investeringen wordt gebaseerd op halfjaar rente en 
afschrijving. Voor de loon- en prijsontwikkelingen wordt bij het opstellen van de (meerjaren) begroting 
uitgegaan van de meest recente prognoses van het CBS. De Algemene Uitkering uit het 
Gemeentefonds is geraamd op basis van de meicirculaire 2015 (in lopende prijzen).  
 
Indexeringen  

1. Personeelskosten Begroting 2015 Begroting 2016 Meerjarenbegroting 

Nominale ontwikkelingen 1% 1% 1% 

 

2. Goederen, diensten Begroting 2015 Begroting 2016 Meerjarenbegroting 

a. Nominale prijsontwikkelingen 0% 0% 0% 

b. Budgetsubsidies peil 2014  
geen verhoging 

peil 2014  
geen verhoging 

peil 2014  
geen verhoging 

 
 
Gegevens gemeente Dinkelland 

1. Rentegegevens Begroting 2015 Begroting 2016 Meerjarenbegroting 

Rente uitgezette langlopende 
leningen  

n.v.t. 1,50% peil 2016 

Rente kortlopende aan te trekken 
leningen 

0,50% 0,50% peil 2016 

Rente over reserves diverse % diverse % peil 2016 

Rente-omslagpercentage 5% 5% peil 2016 

 

2. Kerngegevens 2015 2016 2017 2018 2019 

Inwoners 25.930 25.920 25.910 25.900 25.890 

Jongeren < 20 jr. 6.224 6.100 6.000 5.900 5.800 

Ouderen > 64 jr. 5.237 5.300 5.400 5.500 5.600 

Ouderen 75-85 jaar 1.848 1.875 1.900 1.925 1.950 

Woonruimten 10.582 10.607 10.632 10.657 10.682 

Bijstandontvangers 182 176 185 187 190 

Uitkeringsontvangers 1.333 1.320 1.322 1.320 1.314 

Minderheden 165 165 165 165 165 

Bron: meicirculaire 2015 Gemeentefonds 
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Autonome ontwikkelingen 
Met de onderstaande autonome ontwikkelingen is in de begroting van 2016 rekening gehouden: 
 

Indexeringen   Begroting 2015 Begroting 2016 Meerjarenbegroting 

Loonindex 1 1% 1% 1% 

Prijsindex 2 0% 0% 0% 

OZB (meeropbrengst) 3 2% 2% 2% 

Afvalstoffenheffing 4 -2,75% 
Nieuwe 

tarievenstructuur 
Nieuwe 

tarievenstructuur 

Reinigingsrechten 5 -2,75% n.v.t. n.v.t. 

Rioolheffing 6 4% 4% 4% 

Toeristenbelasting 7 0% 0% 0% 

Forensenbelasting 8 2% 2% 2% 

Hondenbelasting 9 2% n.v.t. n.v.t. 

Leges Wabo 10 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 
aanvullende loonsomstijging met 0,74% + 1,4% 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. Op basis van het afvalbeleidsplan en de overgang naar de ROVA zijn nieuw tarieven 
berekend. 

5. Een gevolg van het nieuwe afvalbeleidsplan is dat de gemeente stopt met het ophalen van 
bedrijfsafval, waarvoor (nu nog) reinigingsrechten worden geheven. 

6. Conform vastgesteld GRP 2013-2018: 2% verhoging en 2% indexatie(excl. 2% 
inflatiecorrectie). 

7. De toeristenbelasting blijft variëren van € 0,60 tot € 1,60 per overnachting; dit is gelijk aan het 
tarief van 2015. 

8. Op de forensenbelasting is de trendmatige indexering van 2% van toepassing. 
9. Met ingang van het jaar 2016 is de hondenbelasting afgeschaft. 
10. Verordening voor 2016 zal eind 2015 opnieuw worden vastgesteld. De trendmatige indexatie 

van 2% wordt niet meer toegepast met ingang van 2016 voor de leges Wabo. 
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