
Overdrachtsdocument Dinkelland 
 

Inleiding 
In het overdrachtsdocument dat thans voorligt, wordt een overzicht gegeven van (en inzicht in) de 
feitelijke situatie op basis van bestaand en dus vastgesteld beleid. Dit zowel inhoudelijk als financieel. 
Het betreft hier dus een weergave van de werkelijkheid en een doortrekking daarvan naar de 
komende jaren. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de doorkijk naar de komende jaren een 
bepaalde bandbreedte kent. 
 
Het college kiest er middels dit overdrachtsdocument voor om aan het begin van de nieuwe 
raadsperiode voor alle betrokkenen een duidelijk en helder beeld te schetsen van zowel de 
inhoudelijke als financiële stand van zaken van de gemeente Dinkelland. Dit alles op basis van 
bestaand (en dus vastgesteld) beleid en de laatste en meest recente informatie. Daarnaast ziet het 
college ook een aantal ontwikkelingen en uitdagingen op de gemeente afkomen die (nog) niet in alle 
gevallen zijn voorzien van eerdere besluitvorming maar mogelijk wel gevolgen kunnen hebben. 
Gezien de mogelijke impact van deze zaken meent het college er verstandig aan te doen deze ook in 
beeld te brengen. Hiermee ontstaat er wat het college betreft een nog completer beeld. 
 
In dit overdrachtsdocument wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste zaken uit de 

verdieping bij het overdrachtsdocument met als doel dat iedereen met het lezen van dit 

overdrachtsdocument voldoende beeld en gevoel heeft bij de huidige stand van zaken en uitdagingen. 

Lezers die wat dieper op bepaalde onderwerpen willen ingaan worden verwezen naar de verdieping 

die als bijlage bij dit overdrachtsdocument  is gevoegd. 

 

Als eerste komen de gemeentelijke financiën aan bod waarna de verschillende trends en 
ontwikkelingen met daaruit voortkomende uitdagingen worden behandeld. Hiervoor wordt de volgende 
indeling gebruikt: 

 Ambitie’s  

 Organisatie(ontwikkeling) 

 Programma’s uit de basisbegroting 

 
Financiën 

In de zogenaamde beleidsarme begroting 2022 heeft het college aangegeven “niet over het graf heen 

te willen regeren” en de gemeentelijke financiën “netjes” te willen overdragen naar de nieuwe 

raadsperiode. Dit alles om de nieuwe raad zoveel mogelijk ruimte te geven om afwegingen en keuzes 

te maken en zo min mogelijk voor voldongen feiten te stellen. 

Gezien het meerjarige saldo van de begroting zoals dat blijkt uit het overdrachtsdocument kan 

inderdaad worden gesteld dat er ruimte is om afwegingen en keuzes te maken. 

 

 
 

Dit gepresenteerde herziene meerjarige saldo is gebaseerd op bestaand beleid. Dat wil in dit geval 
zeggen dat een aantal mutaties op basis van bestaand beleid, zoals bijvoorbeeld de wijzigingen in de 
algemene uitkering die wordt ontvangen van het Rijk, zijn verwerkt.  
Om een goed beeld te krijgen bij dit herziene meerjarige saldo is het goed om in het kort aan te geven 
welke zaken wel en welke niet zijn verwerk in dit herziene meerjarige saldo (het doorkijkje) 
In dit herziene meerjarige saldo (het doorkijkje) zijn naast de uiteraard verwerkte mutaties bestaand  
beleid volgens de tabel op bladzijde 29 ook de volgende zaken verwerkt 

 De (resterende) taakstelling uitvoeringsplan sociaal domein is volledig ingevuld 

 Het geprioriteerde nieuw beleid uit de begroting 2022 is voor alle 4 posten van structurele 
dekking voorzien 

 In samenhang met het invullen van de taakstelling uitvoeringsplan sociaal domein is ruimte 
ontstaan om de coördinator externe verwijzingen van structurele dekking te voorzien 

 Er is een structureel bedrag van € 400.000 (aandeel Dinkelland € 225.000) beschikbaar om 
de basis bij het sociaal domein op orde te brengen 

2022 2023 2024 2025 2026

Herzien meerjarig saldo Dinkelland overdrachtsdocument 236             1.285        1.297        1.346        273           
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 Een eerste doorrekening van de (financiële) gevolgen van het regeerakkoord is verwerkt 
waaronder: 

o Het schrappen van de oploop van de opschalingskorting. Zoals in de toelichting is te 
lezen en zoals ook valt af te leiden uit de tabel betreft het hier geen volledige 
afschaffing zodat gemeenten met ingang van het jaar 2026 worden geconfronteerd 
met een forse tegenvaller 

o De extra middelen voor de jeugdzorg, die overigens lager uitpakken dan de eerder 
gedane toezegging door het  

o Uitvoeringskosten omgevingswet  

 De herverdeeleffecten van de herijking van het gemeentefonds lijken aan de hand van de 
laatste informatie wat minder nadelig uit te pakken dan eerder werd verwacht en in de 
begroting 2022 is verwerkt. In dit herziene meerjarige saldo wordt uitgegaan van een 
budgettair neutraal verloop  waar in de begroting 2022 nog werd uitgegaan van een nadeel 
van € 15 per inwoner. Het voordeel van € 390.000 is verwerkt. 

 
Naast dit voordelige meerjarige saldo van waaruit structurele (jaarlijks terugkerende) lasten kunnen 
worden gedekt heeft de gemeente ook nog de beschikking over een reserve van waaruit incidentele 
(eenmalige) zaken kunnen worden bekostigd. Deze reserve bedraagt op basis van de huidige 
inzichten ruim € 12 miljoen. 
 
De totalen van de mogelijk wenselijke voortzettingsbesluiten van de ambities, de organisatie en de 

programma’s uit de basisbegroting zijn niet opgenomen in het herziene meerjarige saldo.  

 
 
Uitdagingen  
In het overdrachtsdocument is aan de hand van trends en ontwikkelingen ook een overzicht gegeven 

van de verschillende uitdagingen die op de gemeente afkomen. Dit is gedaan langs de lijn van de 

ambities uit de Omgevingsvisie, de organisatie(ontwikkeling) en de programma’s uit de 

basisbegroting. Dit geeft in financiële zin het volgende beeld 

  

 
 
In de bijgesloten verdieping wordt nader ingegaan op de uitdagingen die ten grondslag liggen aan 
voorgaand beeld. In dit overdrachtsdocument worden deze uitdagingen samengevat. 
 
In zijn algemeenheid wordt de gemeente Dinkelland op allerlei fronten geconfronteerd met grote 
opgaven zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, biodiversiteit, leefbaarheid, wonen en zorg. Het gaat om 
opgaven die over een langere periode onze aandacht vragen. Maar bovenal komen deze opgaven 
tegelijkertijd samen in onze gemeente.  
 

Dinkelland als plattelandsgemeente 

Kenmerkend aan een plattelandsgemeente zoals Dinkelland is de relatief grote oppervlakte met 

verschillende (kleinere) kernen. Van oudsher beschikken wij over een omvangrijk landelijk gebied met 

daarin de oorspronkelijke kerkdorpen. Daarbij is er veelvuldig toegang tot groene gebieden en 

agrarisch landschap. De overgang van een meer stedelijke of dorpse omgeving naar het landelijke 

gebied is klein en gaat als het ware in elkaar over. In dat gebied ligt historie en verbondenheid. Dat 

maakt dat de betrokkenheid van onze inwoners bij het gebied waarin wordt geleefd groot is. De 

onderlinge binding is sterk en onze samenleving kent een hoge mate van organisatiekracht en het van 

onderop inbrengen van ideeën en initiatieven. 

 

Totaal overzicht uitdagingen 2022 2023 2024 2025 2026

Totaal ambities -1.025   -2.050   -2.050   -2.050   -1.550   

Totaal Organisatie(ontwikeling) -91         -445      -445      -445      -445      

Totaal programma Bestuur en Middelen -         -296      -296      -296      -296      

Totaal programma Veiligheid -         -17         -17         -17         -17         

Totaal programma openbare ruimte en Mobiliteit -125      -344      -357      -382      -407      

Totaal programma Sport en Accommodaties -         -70         -70         -70         -70         

Totaal programma Sociaal Domein -225      -452      -452      -452      -452      

Totaal programma Milieu -         -132      -132      -132      -132      

Reeds verwerkt in herzien meerjarig saldo 225        684        684        684        684        

Totaal uitdagingen -1.241   -3.122   -3.135   -3.160   -2.685   
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Centrale overstijgende opgave 

We streven vitale kernen na en een robuust buitengebied. Echter als het gaat over de toekomstige 
kernoverstijgende problematiek zien wij dat voornamelijk het buitengebied onder toenemende druk 
staat. We herkennen daarbij een gebiedsgerichte aanpak, die ook door het Rijk en de Provincie wordt 
geïnitieerd en aangejaagd. In het buitengebied is ruimte, maar tegelijk eisen grote vraagstukken deze 
ruimte op. Het gaat dan om onderwerpen zoals: hoe gaan we om met de landbouw? Welke eisen 
brengt natuurbehoud en -versterking met zich mee? Stikstof? En daar overheen vragen wij ons af hoe 
wij onze gemeente in de volle breedte moeten verduurzamen en veilig en gezond kunnen houden. In 
het buitengebied speelt het leefbaarheidsvraagstuk in de toekomst een grote(re) rol. En hoe blijven 
onze kernen aantrekkelijk als onderdeel van onze gemeente en gemeenschap? Blijven onze inwoners 
zich onderdeel voelen van onze plattelandsgemeente als dergelijk grote vraagstukken op gespannen 
voet komen te staan met elkaar? Dat kan worden gezien als de centrale overstijgende opgave voor de 
komende jaren. 
 

Samenvatting onderliggende uitdagingen 

Ambitie Buitengebied in balans 

De ambitie gaat over een economische sterk buitengebied met veel verschillende functies waarin alle 

bewoners en gebruikers aan hun trekken komen. Alle functies leggen samen veel druk op ons 

buitengebied. Daarom het uitgangspunt: de goede functies op de goede plek. 

 Toekomstgerichte agrarische sector waarbij wordt ingezet op duurzame landbouw. 

 Goede staat van natuur en landschap (biodiversiteit) waarbij we samenwerking zoeken met de 

landbouw. 

 Kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en natuur. 

 Overkoepelend: landelijke en provinciale programma’s voor gebiedsgerichte aanpak voor 

transformatie van het landelijk gebied. 

 

Ambitie Leefbare kernen 

Wij willen kernen waar het goed wonen is en voldoende woningbouwaanbod voor handen is. Waar 

bedrijvigheid is en waar mensen werk kunnen vinden. Maar vooral ook kernen waar ruimte is om 

elkaar te ontmoeten en om samen te komen. Het is een uitdaging om onze voorzieningen in stand te 

houden.  

 Realistisch bouwen en wonen waarbij wordt voorzien in de (lokale) behoefte 

 Aantrekkelijkere openbare ruimte met aandacht voor kwalitatief groen 

 Toekomstbestendiger maatschappelijk vastgoed 

 Maatschappelijke veiligheid gericht op prioriteit in (samenlevings)opgaven 

 Ruimte voor ondernemen en ruimte voor ondernemingen 
 

Ambitie Leefomgeving van de toekomst 

Het thema duurzaamheid is een dynamisch beleidsterrein dat volop in ontwikkeling is en is continu 

aan verandering onderhevig. De afgelopen jaren zijn de nodige inspanningen reeds geleverd. Hierbij 

lag de focus nog vooral op de energietransitie; een forse opgave waar we samen met inwoners en 

ondernemers invulling aan moeten geven. We zien tegelijkertijd dat de opgave voor de komende jaren 

nog veel forser wordt en extra taken en uitdagingen op ons af komen. 

 Wind en Zon, urgentiebesef over toepassing van wind- en zonne-energie 

 Warmte, waarbij de verwarming van de gebouwde omgeving klimaatneutraal wordt 

 Duurzaam van Onderop, ruimte voor lokale initiatieven 

 Circulaire inkoop, terugbrengen van grondstoffen in de keten, kansen voor regionale 
economie en werkgelegenheid 

 
Ambitie Positieve gezondheid 
Gezondheid is voor iedereen van groot belang. Mensen maken zich zorgen, of de zorg van morgen 
nog wel geleverd kan worden en of deze betaalbaar blijft. Het bereikbaar en betaalbaar houden van 
de ondersteuning en zorg voor één ieder die het nodig heeft, is en blijft een belangrijke opgave. 
Gezond zijn is veel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat over sociaal, mentaal, financieel en 
fysiek welbevinden. 

 Langer gezond, samen met anderen activeren deel te nemen aan de samenleving met een 

positief effect op gezondheid in brede zin. 



4 
 

 Versterken sociale basis, voldoende en sterke algemene voorzieningen met als neveneffect  
de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden 

 Zorg meer nabij, één toegang voor zorg, ondersteuning en welzijnspartners 

 Meer inwoners kunnen meedoen, passende zorg en maatwerkvoorzieningen voor mensen die 
(tijdelijk) niet kunnen meedoen in de samenleving. 

 
Organisatie(ontwikkeling) 
Veranderingen in wet- en regelgeving, en maatschappelijke trends en ontwikkelingen, vragen van 
Noaberkracht te blijven werken aan de eigen ontwikkeling om organisatorisch de zaken op orde te 
hebben en houden. Een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen schetsen we hieronder. 
 

 Bestuurlijke vernieuwing en Samenlevingsgericht werken 
In Nederland en dus ook in Dinkelland, willen inwoners hun stem niet slechts eens in de vier 
jaar laten horen door te stemmen op politici, die hen representeren in besluitvorming. Zij willen 
meedoen. We zien de groei van de participatieve democratie,  naast de traditionele 
representatieve democratie. We zijn op zoek naar nieuwe manieren van besluitvorming en 
een passende samenwerking en machtsverdeling tussen overheid en inwoner.  

 

 Digitalisering 
Afgedwongen door nieuwe wetten als de Omgevingswet en Wet Open Overheid, zal 
Noaberkracht haar dienstverlening digitaal moeten gaan aanbieden. Inwoners krijgen het 
recht op digitale dienstverlening. Tegelijkertijd willen we als overheid dicht bij mensen staan, 
en de menselijke maat kunnen blijven hanteren. De vraag is hoe Noaberkracht haar 
dienstverlening zowel digitaal als vanuit warm contact met inwoners vorm kan geven. 
Daarnaast brengt een toename van digitalisering ook andere vraagstukken met zich mee, 
zoals informatie veiligheid.   

 

 Veranderende Arbeidsmarkt  
In 2020 heeft de VNG een personeelsmonitor uitgevoerd. Hierin staat dat de krapte op de 
arbeidsmarkt voor gemeenten de komende jaren een fors risico met zich meebrengt. 
Onderbezetting kan consequenties hebben voor cruciale werkprocessen en de uitvoering van 
politieke ambities, met gevolgen voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van de overheid. Het is 
voor Noaberkracht van belang de juiste medewerkers te vinden en medewerkers aan ons te 
blijven binden als aantrekkelijke werkgever.  
 

 Van organisatie naar organiseren 
Al het werk lokaal organiseren vanuit een gemeentehuis, kan niet meer. Er wordt meer en 
meer gewerkt  in netwerken waarin inwoners, partners, ondernemers en ambtenaren samen 
werken aan maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken spelen op verschillende 
schalen, van dorpskern tot regio. Dichtbij inwoners en partners staan, vraagt van 
Noaberkracht zich te ontwikkelen naar een organisatie die zich op meerdere schalen, 
netwerkgericht weet te organiseren. Dit heeft impact op de inrichting van werkprocessen, de 
besturing en aansturing van het netwerk, en vraagt veel van de zelfstandigheid en flexibiliteit 
van de ambtenaar. 

 
Programma Bestuur en middelen 
Binnen het programma Bestuur en Middelen gaat het over hoe het bestuur van de gemeente is 
samengesteld en aan welke grote gemeente overstijgende onderwerpen middelen worden besteed. In 
dit verband gaat het om de volgende trends en ontwikkelingen: 

 Omgevingswet: De voorbereiding van de Omgevingswet is afgerond en we gaan toe naar 

inwerkingtreding en implementatie. Dat brengt organisatorisch, bestuurlijk en in de 

samenleving uitdagingen met zich mee. 

 Veranderopgave Regio Twente. De Regio Twente in “oude vorm” is vervangen door een 

tweetal nieuwe gemeenschappelijke regeling te weten de gemeenschappelijke regeling 

gezondheid en de gemeenschappelijke regeling recreatieschap en een stichting Twente 

Board. De financiering door de 14 Twentse gemeenten is tot en met 2022 afdekt, daarna 

moeten nieuwe besluiten worden genomen. 
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 Verbonden partijen: de doorlopende samenwerking met aan de gemeente verbonden partijen 

verdient aandacht, met name op het gebied van (de mate van) beïnvloedbaarheid en 

financiële bijdrage(n). 

 

Programma Veiligheid 
Het thema Veiligheid heeft een aanzienlijk effect op onze samenleving. Hoewel Dinkelland tot de 
veiligste gemeenten van ons land mag worden gerekend liggen er opgaven: 

 Handhaving: verschuiving plaatsgevonden van repressief naar preventief handhaven. 

Aandacht nodig voor stevige aanpak bij notoire overtreders en de algemene tolerantie richting 

de handhavers. 

 Ondermijning/weerbaarheid: onderkennen van de aanwezigheid van ondermijning en een 

gerichte aanpak daarop met betrekking tot communicatie, melding en opsporing. 

 Veiligheidsregio: deelname aan projecten vanuit de veiligheidsregio en samenwerking met 

partners. 

 Thematische agendering: op basis van uitkomsten burgerpeiling strategische agendering van 

onderwerpen die bovengemiddeld spelen in de samenleving. 

 

Programma Openbare ruimte en mobiliteit 
De kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Er ligt een 
opgave om de openbare ruimte duurzaam en toekomstbestendig in te richten. Toepassing van groen 
met een positief effect op biodiversiteit, klimaatadaptatie en een beheerstechnische inrichting is 
daarbij de gewenste koers. Daarnaast is het volgende onderwerp aan de orde: 

 Schaalvergroting van de buitendienst (Bedrijfsplan openbare ruimte buitendienst 

“Samenspel”), met daaronder: 

o Visual Tree Assessment (VTA) / Boomveiligheidscontrole (BVC) 

o Financiële gevolgen opheffen SW op de middellange termijn 

o Uitbreiding gemeentewerf 

 

Programma Sport en Accommodaties 

Binnen onze gemeente bestaan vele sportgelegenheden en accommodaties. Duurzame 

instandhouding daarvan is een doorlopende opgave. Voor zover het gaat om de exploitatie door 

stichtingen of verenigingen heeft de gemeente een OZB compensatieregeling ingesteld. Deze regeling 

loopt af in 2022. 

 

Programma Sociaal Domein 
We werken samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal 
mogelijk in te richten. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. 
Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. 

 Laten aansluiten van de organisatie op onze samenlevingsgerichte bestuursstijl met 

duidelijkheid over wat wij kunnen aanbieden aan zorgbehoeftige inwoners. Daarbij meer 

aandacht voor een faciliterende houding en prioritering van vraagstukken. 

 Inlossen van de resterende besparingsopgaven uit het Uitvoeringsplan Sociaal Domein. 

 

Programma Milieu 
Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame 
samenleving. Hierin liggen de volgende uitdagingen. 

 Anticiperen op de gevolgen van het “vervuilde” PMD (afkeur containers door foutief scheiden) 

en vastgestelde nieuwe verwerkingstarieven van Twence (stijging vastrecht). 

 In het kader van het voorkomen van vervuild PMD verdient het project #Terugwinnaars 

aandacht. 

 Aanpak zwerfafval ten einde de openbare ruimte schoner te maken. 

 

 


