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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de CDA fractie met betrekking tot de 
gevolgen van rijksbeleid voor de gemeentebegroting.

Ons besluit
In onze vergadering van 28 april 2020 hebben wij besloten de schriftelijke vragen van de CDA fractie middels 
deze raadsbrief te beantwoorden.

Toelichting
In de brief van de CDA fractie wordt verwezen naar een rekenmodel dat In opdracht van de Enschedese 
Rekeningen Commissie door de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) is ontwikkeld. Dit model maakt 
duidelijk welke tekorten op de begroting van de gemeente het gevolg zijn van rijksbeleid en van gemeentelijk 
beleid. Dit analysemodel is aan gemeenten ter beschikking gesteld. Uitwerking van dit model voor en door 
de gemeente Dinkelland zou duidelijk kunnen maken of en in hoeverre de gemeente beknot wordt in de 
mogelijkheden om eigen beleid te voeren.
De CDA-fractie heeft de volgende vragen aan het college van B&W:
1. In hoeverre is het college bereid dit rekenmodel uit te voeren?
a. Zo ja: op welke termijn wordt dit onderzoek uitgevoerd?
b. Zo nee: waarom niet?
2. Is het college bereid de resultaten van dit onderzoek te delen met de gemeenteraad?
 
De beantwoording van de vragen door het college:
Het college is bekend met het rekenmodel maar ziet op dit moment geen meerwaarde om het onderzoek ook 
in Dinkelland te laten uitvoeren dan wel er aan mee te doen. Het college heeft de tekorten binnen het sociaal 
domein en de gevolgen daarvan voor de gemeentebegroting namelijk goed in beeld.
In de begroting 2020 hebben we opgenomen en toegelicht: Tekort van € 1,8 miljoen op de uitvoering van het 
sociaal domein. (€ 68 per inwoner). We blijven dit tekort volgen en zullen ook de gemeenteraad daar blijvend 
van op de hoogte houden.

Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief



Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten


