
Verdieping Overdrachtsdocument Dinkelland 
 
 

Inleiding 
In het overdrachtsdocument en dus ook  in deze verdieping 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 het 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. 
 
Als eerste wordt een overzicht gegeven van en inzicht gegeven in de stand van zaken van de 
programma’s uit de ambitiebegroting (hoofdstuk 1) waarna het onderdeel organisatie(ontwikkeling) 
(hoofdstuk 2) en enkele relevante programma’s uit de basisbegroting (hoofdstuk 3)aan de orde 
komen. Voor alle drie de  onderdelen kiezen we de volgende zelfde opbouw; 

 Trends en (actuele) ontwikkelingen 

 Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen 

 Overzicht (ter afsluiting per ambitie en per basisprogramma 
 
Na dit inhoudelijke deel wordt in dit overdrachtsdocument ook een overzicht gegeven van (en inzicht 
in) de financiële stand van zaken van de gemeente Dinkelland (hoofdstuk 4). Dit financiële deel 
bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Herzien meerjarig saldo op basis van bestaand (dus vastgesteld beleid) 

 Vastgelegde financiële uitgangspunten (bestaand beleid) 

 Verbonden partijen 

 Stand van zaken belangrijkste reserves 

 Financiële trends en ontwikkelingen 

 Meerjarige doorkijk herzien meerjarig saldo  
 
Tot slot wordt in de samenvatting een totaal overzicht gegeven waar de inhoudelijke contouren 
worden afgezet tegen de financiële stand van zaken.  
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Hoofdstuk 1 Ambities op basis van de Omgevingsvisie 
 
Op basis van de indeling van de Omgevingsvisie zijn de ambities benoemd. Deze ambities gaan over 
de toekomst van onze leefomgeving. Het gaat over de uitdagingen in ons buitengebied, leefbaarheid 
van de kernen én over veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. 
 

Ambitie Buitengebied in Balans 
 
 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 

 
Trends en (actuele) ontwikkelingen ambitie buitengebied in balans 
 
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. Combinaties van 

functies zullen nodig zijn, om alles in voldoende mate aan bod te laten komen. Een buitengebied met 

een mooie balans tussen het agrarisch landgebruik, de leefbaarheid en de kwaliteit van landschap, 

bodem, water en lucht. Dat maakt ons buitengebied sterker en is gunstig voor de leefbaarheid. De 

ambitie is realistisch als het een samenspel is met onze inwoners, onze partners en de gebruikers.  

 
Toekomstbestendige functies landelijk gebied 
De belangrijkste trends in het landelijk gebied op lokaal niveau worden de komende jaren feitelijk 
gestuurd door het Nationaal Programma Landelijk Gebied (regeerakkoord). Het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied schetst een strategie op hoofdlijnen, die richting geeft aan toekomstbestendige 
ontwikkeling van functies in het landelijk gebied en de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische 
sector, met ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden, inclusief 
ruimte voor wonen, verbetering van leefbaarheid, luchtkwaliteit en andere onderdelen van milieu, 
natuur en leefomgevingskwaliteit.  
 
Met deze strategie wordt bijgedragen aan een optimale en integrale planning van functies, opdat we 
schaarse ruimte efficiënt en effectief benutten ten dienste van de maatschappelijke opgaven in de 
gebieden. Zo kan tevens in beeld worden gebracht waar op termijn ruimte kan ontstaan voor nieuwe 
functies in het kader van energie. Het beoogde effect van het nationaal programma landelijk gebied is 
om keuzes ten aanzien van de inrichting van de leefomgeving in het landelijk gebied door publieke (en 
private) partijen positief te beïnvloeden. 
 
De gebiedsafbakening van het NPLG is ‘alles buiten bestaand bebouwd gebied’. Er wordt gewerkt in 
een nationaal spoor en een gebiedsgericht spoor die elkaar beïnvloeden. In Noordoost-Twente is 
inmiddels gestart met het opzetten van een gebiedsgerichte aanpak (GGA-NOT) waarbij private en 
maatschappelijke partijen integraal worden betrokken. Zonder hen is het formuleren van collectieve 
waarden; kansen en schuurpunten; het goed betrekken van ‘de samenleving’; inzicht verkrijgen in de 
opgaven die vragen om een nationale aanpak belangen, en het kiezen van richting niet mogelijk. 
Samenwerking met medeoverheden is eveneens cruciaal. Niet alleen om inrichtingsopgaven per 
gebied scherp te inventariseren maar ook om mogelijke uitruilen en verplaatsingen van functies over 
het land te bespreken (‘bovenregionale/-provinciale optimalisatie’). In essentie wordt door het NPLG 
ingezet op: 

 Biodiversiteit en natuur;  

 Stikstofopgave, broeikasgassen en klimaat; 

 Realisatie wateropgaven Kader Richtlijn Water 

 Verduurzaming landbouw door extensivering, omschakeling, innovatie en verplaatsing. 

 

Samenvattend. Het kabinet gaat fors investeren in de opgaven voor water, natuur en klimaat en in  de 

verduurzaming van de landbouw om  perspectief te bieden aan boeren en als sleutel tot de opgaven 

voor water, stikstof, klimaat, enz. De investeringen in de landbouw worden gekoppeld aan:  
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 Verduurzaming landbouw 

 Natuur en landbouw in balans door kringlooplandbouw 

 Nieuwe verdienmodellen in de landbouw (i.r.t. circulaire economie, koolstof/CO2 opslag, 

biodiversiteit en landschap) 

 Verbeteren positie boer in de keten 

Voor het NPLG is ca. 25 miljard beschikbaar. Het “Aandeel Overijssel” (gezien regionale opgaven en 

historische referentie):  ca 10 % -15% van het landelijk budget. Ca 2,5 -3,7 miljard. De 

voorbereidingen en uitvoering van projecten en processen vragen om forse uitvoeringscapaciteit in de 

gebieden (inhoudelijke deskundigheid, proces) 

 

Recreatie en toerisme. Er zit de komende jaren nog veel potentie in het economisch perspectief van 

de recreatief- toeristische sector/ vrijetijdseconomie. Om dit te kunnen verzilveren moet blijvend 

worden ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de sector en de producten die worden 

geleverd. Elementen die hierbij een rol spelen zijn:  

 een goede balans tussen de landschapskwaliteiten van ons gebied, de leef- en werkomgeving 

voor inwoners en de groeimogelijkheden van de toeristische sector; 

 bieden van mogelijkheden  voor marktconforme en gebiedspassende bedrijvigheid; 

 projecten en ideeën te verwelkomen gericht op toerisme of dagrecreatie als ze een aanvulling zijn 

op het bestaande aanbod,  gericht zijn op interessante doelgroepen of zorgen voor 

seizoensverlenging; 

 toeristisch interessante locaties in te richten in zowel de kernen als in het buitengebied. 

 

De gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser hebben een gelijkwaardig toeristisch en 

recreatief profiel. De gemeenten werken hierdoor intensief samen op het gebied van strategie, beleid 

en projecten. Zo hebben verblijfsrecreatieve ondernemers dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden in alle 

4 de gemeenten en wordt er samengewerkt aan de beleving en waardering van het landschap voor de 

toerist.  

 
 
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen ambitie buitengebied in balans 
 

Samenlevingsgericht werken 

Door middel van het zgn.  “consulentschap”  werken we aan de verbinding de relatie en het 

(zakelijke)partnership met onze inwoners. Hiermee geven we mede invulling aan de uitgangspunten 

van het samenlevingsgerichte werken en leveren we een bijdrage aan een leefbaar buitengebied. Met 

werkbudget kan adequaat worden ingespeeld op het starten van processen en projecten, 

kennisuitwisseling en het inhuren van expertise.  

 

LEADER 

De gemeenteraad heeft op 10 november 2020 het besluit genomen om financiën beschikbaar te 

stellen voor de Leaderperiode 2021- 2027.  De Leaderaanpak sluit aan bij het samenlevingsgericht 

werken en levert via de projecten een bijdrage aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. 

 

Samenwerking in Twents regioverband 

De 14 gemeenten in Twente investeren gezamenlijk in de promotie van Twente als regiomerk en in de 

bijbehorende recreatieve voorzieningen. De promotie van Twente wordt vervuld door Twente 

Marketing als onderdeel van de Overijsselse marketingorganisatie Marketing Oost. Zowel Twente 

Marketing en het Routebureau Twente worden gefinancierd en aangestuurd door de 14 Twentse 

gemeenten 

 

Samenwerking met Nordhorn. 

Op toeristisch gebied is de samenhang met Nordhorn gemarkeerd via het kanaaltraject Dinkelland- 

Nordhorn. Een gezamenlijk op te stellen uitvoeringsagenda biedt veel kansen voor de recreatief- 

toeristische sector. Het aanvragen van een Interregsubsidie op basis van de gezamenlijke agenda kan 

als redelijk kansrijk worden beschouwd.  

 

Agrohub 
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Door de  samenwerking tussen agrarische bedrijven, het onderwijs en de gemeente worden  

oplossingen gezocht voor  actuele vraagstukken. https://www.agrohubtwente.nl/. Bedrijven ontdekken 

hoe onderzoek met hulp van onderwijs en studenten kan helpen met vooruitgang, innovatie en 

vernieuwende ideeën. De studenten leren hoe het in de dagelijkse praktijk werkt. 

 

 

Overzicht buitengebied in balans 

 Samenlevingsgericht werken – ook opgenomen onder het programma Bestuur en Middelen uit 

de basisbegroting 

 LEADER – Incidentele dekking voor bijdrage periode 2021-2017 geregeld in begroting 2021 

 Samenwerking in Twents regioverband – dekking geregeld via Recreatieschap Twente 

 Samenwerking met Nordhorn - In personele inzet is voorzien 

 Agrohub – In personele inzet is voorzien 

 

Ambitie Leefbare Kernen 
 

 Actielijn realistisch bouwen en wonen 

 Actielijn aantrekkelijkere openbare ruimte 

 Actielijn toekomstbestendiger maatschappelijk vastgoed 

 Actielijn maatschappelijke veiligheid 

 Actielijn ruimte voor ondernemen 
 

 
Trends en (actuele) ontwikkelingen ambitie leefbare kernen 
 
Aantrekkelijk wonen 
Er is een grote behoefte aan woningen en nieuwbouwkavels. Ook in Dinkelland is de vraag groter dan 
het aanbod. Het is al langere tijd een uitgangspunt dat nieuw te bouwen woningen eerst op 
inbreidingslocaties (moeten) komen, daarna op uitbreidingslocaties. Starters hebben hierbij de meest 
urgente behoefte. Daarnaast is een trend waarneembaar dat een groot deel van de nieuwbouw 
levensloopbestendig moet zijn om in de omvangrijke behoefte van de doelgroep senioren te voorzien. 
Onderdeel van deze trend is ook dat bestaande woningen moeten worden verduurzaamd en geschikt 
worden gemaakt om er lang te kunnen blijven wonen.  
 
Voldoende voorzieningen 
Vanuit het perspectief van leefbaarheid is het van belang dat er in de kernen ruimte is om elkaar te 
ontmoeten. Er is een trend waarneembaar dat maatschappelijk vastgoed in kernen wordt geclusterd 
op één locatie om voldoende toekomstbestendig te zijn en kruisbestuiving (in zowel organisatie als 
bezoekers) te bewerkstelligen. Daarnaast vinden privatiseringen plaats waarbij lokale stichtingen het 
beheer en de exploitatie overnemen. 
 
Leefbare openbare ruimte en veiligheid 
Op het gebied van veiligheid spelen uiteenlopende vraagstukken, van woonoverlast en 

jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, huiselijk geweld en ondermijnende criminaliteit. Dit complexe 

terrein kent niet alleen veel vraagstukken, partijen en instrumenten maar ook tal van verbindingen met 

ander gemeentelijk en regionaal beleid. We hebben de behoefte om focus aan te brengen in dit 

speelveld en de speerpunten van ons beleid vorm te geven. We luisteren daarbij naar geluiden uit de 

samenleving. Uit een burgerpeiling (eind 2021) is gebleken dat onze inwoners de volgende prioriteiten 

leggen: 

1. Vuurwerkoverlast 

2. Criminele activiteiten buitengebied 

3. Openbaar drugsgebruik 

4. Vernieling 

Het ligt voor de hand dat de resultaten van deze burgerpeiling nauw worden betrokken bij de 

toekomstige aanpak van veiligheid in de gemeente. Om daarbij de raakvlakken met andere 

https://www.agrohubtwente.nl/
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beleidsvelden (zoals onder andere sociaal domein, ruimtelijke ordening, handhaving) niet uit het oog 

te verliezen kan een integraal (afgestemd) veiligheidsbeleid met uitvoeringsprogramma ons verder 

helpen. 

 

Ruimte voor ondernemen 

Het bieden van een economisch perspectief en werkgelegenheid heeft een nauwe relatie met 

voldoende ontwikkelruimte voor bedrijven en voor plekken waar bedrijven zich kunnen vestigen. 

Daarbij ligt de nadruk op het behouden en versterken van het lokale bedrijfsleven. Goede 

vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven betekent voldoende en passende bedrijventerreinen. 

We geven ondernemers de ruimte door in te zetten op maatwerk, maar ook de juiste functies op de 

juiste plek terecht. De ondernemers, de bedrijfsconsulent en het OndernemerServiceTeam zijn hierbij 

de spil, verbinden partijen aan elkaar en helpen met de juiste routes. 

 

De kracht van Twente; samenwerken in de 3 O’s 

Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons 

verdienvermogen.  De gemeentelijk sociaaleconomische ontwikkelingen kunnen niet los worden 

gezien van ontwikkelingen buiten de gemeentegrenzen. Er een collectief belang voor het versterken 

van de brede economie in Twente. Twente als aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen, werken 

en recreëren waarbij wordt ingezet op samenwerkingen met de ondernemers(verenigingen), 

verbindingen tussen de 3O’s en het collectieve belang van een brede welvaart in Twente. 

 

Met behulp van de regionale investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en de Regiodeal zijn de 

afgelopen jaren veel (extra) financiële middelen binnengehaald. Daarmee zijn concrete projecten als 

Twents Fonds voor Vakmanschap en Mineral Valley Twente mogelijk gemaakt. Ook wordt sterkt 

ingezet op behoud van talent (denk aan TalentIT). Projecten waar ook bedrijven en werknemers uit 

Dinkelland en Tubbergen (indirect) van profiteren. Ook de aanwezigheid van onderwijsinstellingen als 

Universiteit Twente, Saxion en ROC Twente zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid van 

Twente als woon- en werkomgeving. Door Dinkelland wordt ook geïnvesteerd in een nauwere 

samenwerking met deze instellingen.  

 

Er liggen nog kansen om onze bedrijven nog meer te laten profiteren van de mogelijkheden. De 

afgelopen jaren zijn met name bedrijven die voorop (durven te) lopen als het gaat om nieuwe 

strategieën en kansen aangehaakt bij regionale projecten. De tijd is nu rijp dat ook andere, eveneens 

zeer waardevolle, bedrijven hier gebruik van gaan maken en te ervaren dat ook zij hier van kunnen 

profiteren. Juist door onze sterke verbinding met de Twenteboard liggen hier goede mogelijkheden 

voor onze gemeente. De financiering en de dekking van de Twenteboard is geregeld tot en met het 

jaar 2022. De gevolgen van de voortzetting hiervan is meegenomen onder het basisprogramma 

Bestuur en Middelen verderop in dit overdrachtsdocument 

 

Tot slot kan Dinkelland agglomeratievoordelen behalen door de samenwerking met Duitsland en 

andere internationale partners te intensiveren en grensbelemmeringen daarbij op te heffen. Een mooi 

voorbeeld daarvan is de recent opgezette samenwerking van Grensnoabers waarin 4 Nederlandse 

gemeenten (Dinkelland, Tubbergen, Hardenberg en Coevorden) samenwerken met Duitse gemeenten 

(Emlichheim, Uelsen, Nordhorn en Neuenhaus) op diverse thema’s. 

 

Arbeidsmarkt & Talent 

De Twentse arbeidsmarkt, en daarmee ook die Dinkelland, staat onder grote druk. Er is sprake van 

een stevige vergrijzing (21% gaat binnen nu en 5 jaar met pensioen) en er zijn veel openstaande 

vacatures. Er dreigt een grote mismatch te ontstaan tussen vraag en aanbod naast het al bestaande 

tekort aan personeel. En jongeren die in die periode nieuw op de arbeidsmarkt komen, zijn veelal 

hoger opgeleid dan de mensen die vertrekken. Ook in die zin is er sprake van een mismatch. 

 

Om de arbeidsmarkt van de toekomst het hoofd te bieden is het van groot belang talent aan te blijven 

trekken. Het aantrekken en behouden van talenten op ieder niveau is niet alleen gekoppeld aan 

interessante banen maar heeft ook een relatie met een aantrekkelijk aanbod van wonen, recreëren en 

cultuur. We moeten een beter inzicht te krijgen in de behoefte van dat (jonge) talent. Niet over ze 

praten, maar met ze. In dit alles ligt de komende jaren een grote veranderopgave. De gemeente kan 
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met name een faciliterende en stimulerende rol innemen. Wij kunnen door samenwerking met andere 

partijen in de regio (denk aan de 3O’s: onderwijs, ondernemers en overheid) een belangrijke bijdrage 

leveren. De samenwerking met Twenteboard is hiervoor een goed instrument. 

 

 
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen ambitie leefbare kernen 
 
Woningbouwopgaven 
Gelet op de grote vraag aan woningen is continuering van de beleidsopgave om te voorzien in 
(her)ontwikkelingslocaties voor woningbouw gewenst. Dat betekent ook het verwerven van nieuwe 
grondposities. We hanteren de kaders van de Woonvisie en meerjarenprogrammering. Daarbij is 
doorlopende afstemming met de woonwerkgroepen in de kernen van toegevoegde waarde. Elke kern 
heeft de komende jaren behoefte aan nieuwe woonlocaties. 
 
De gemeente Dinkelland beschikt over een stimuleringsregeling woningbouw om een bijdrage te 
kunnen leveren aan onrendabele inbreidingslocaties. Hierin resteert nog € 400.000. Daarnaast 
beschikt de gemeente Dinkelland over een budget om in brede zin inbreidingslocaties van de grond te 
brengen. Hierin resteert nog (circa) € 600.000. Deze middelen zijn bruikbaar bij de resterende 
opgaven de komende jaren. We herkennen doorlopende inspanningen met betrekking tot de volgende 
onderwerpen: 
 

- Realisatie project Tiny houses Denekamp 
- Proces participatieve invulling locatie Bögelscamp 
- Uitvoering van woningbouwprojecten zoals Ootmarsum Werf, Denekamp Oost, Ootmarsum 

Brookhuis noordwest 
- Nieuwe woningbouwlocaties voor Rossum, Saasveld, Ootmarsum, Tilligte 

 
Ontwikkeling bedrijventerreinvisie en strategische aankoop gronden 

Aangezien de bedrijfsgronden in onze kernen uitverkocht zijn, terwijl er een meerjarige behoefte is, 

zijn nieuwe bedrijfslocaties gewenst. Op basis van een behoefteonderzoek ligt het voor de hand om 

toe te werken naar een nieuw visie op bedrijventerreinen en dienovereenkomstig grondposities in te 

nemen om tot herontwikkeling te brengen. 

 
Verzelfstandiging maatschappelijk vastgoed 
De verzelfstandigingsopgave is in de Gemeente Dinkelland succesvol ingezet. Er heeft besluitvorming 
plaatsgevonden over Deurningen (’t Hoge Vonder), Daarnaast zijn de gesprekken gaande in 
Ootmarsum over sporthal de Schalm en het Openluchtmuseum (OLM). Voor het OLM geldt dat op 
basis van een motie het proces voor verzelfstandiging is ingezet. In Saasveld is een proces ingezet 
om voorzieningen te clusteren onder de noemer “Soasel op volle kracht”.  
 
Samenwerking NOT sportbedrijf binnensportaccommodaties 
In samenwerking met de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal heeft een 
verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor een sportbedrijf. Besloten is om hier een 
vervolg aan te geven en te onderzoek in welke vorm zo’n sportbedrijf voordelen kan bieden aan iedere 
gemeente. 
 
Huisvesting basisonderwijs Denekamp en Samen Scholen 2030 
De realisatie van nieuwe gebouwen voor het basisonderwijs in Denekamp verdient bijzondere 
aandacht. In 2021 heeft de raad besloten om op twee locaties in Denekamp onderwijsgebouwen te 
accommoderen. Een clustering van scholen nabij het Kulturhus en een zelfstandige locatie nabij de 
huidige Zevenster. De ambitie is om eind 2022 te beschikken over een inrichtingsplan op beide 
locaties. Er is dekking voor het realiseren van de schoolgebouwen op basis van de verordening 
onderwijshuisvesting (normbedragen). Het plan omhelst echter meer dan alleen de realisatie van 
schoolgebouwen. Daarbij wordt gedoeld op de nodige verkeerskundige aanpassingen en invullingen 
van de openbare ruimte buiten de schoolpleinen, integratie van ruimtes in het kulturhus en eventuele 
realisatie van gym/sportvoorzieningen. 
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Het rapport samen scholen 2030 verdient vervolgens een actualisatieslag. Daarbij is het de 
verwachting dat wordt aangekoerst op het opstellen van een nieuw integraal huisvestingsplan, waarbij 
de component duurzaamheid en ventilatie van gebouwen een grote factor speelt. 
 
Cultuur 
Op het gebied van cultuur spelen er twee grote vraagstukken. De gemeente Dinkelland heeft een 
traject ingezet om het huidige cultuurbeleid te actualiseren. Er wordt gedacht aan een participatief 
traject met de samenleving en cultuurpartners om te komen tot een gedragen cultuurakkoord. 
Daarnaast heeft de provincie Overijssel besloten om geen structurele financiële steun meer te 
verlenen aan Natura Docet Wonderryck Twente. Het museum is in 2021 naar aanleiding van dit 
besluit een tweejarige transitiefase ingegaan, waarin men tracht om het museum met een gezonde 
exploitatie duurzaam in stand te houden.  
 
 
Overzicht Ambitie Leefbare kernen 

 Woningbouwplannen: binnen grondbedrijf 

 Nieuwe bedrijventerreinen: binnen grondbedrijf 

 Project Tiny Houses – collegebesluit negatief grondcomplex €150.000 

 Verzelfstandiging De Schalm – P.M. 

 Verzelfstandiging OLM – collegebesluit verzelfstandiging met kostenpost van 1,3 miljoen 

 Verzelfstandiging ’t Hoge Vonder – raadsbesluit ca €700.000 

 Project Huisvesting basisonderwijs Denekamp – p.m. wel dekking via stelpost begroting 

 Proces Soasel op Volle Kracht – P.M. 

 Proces Cultuurbeleid – binnen bestaande middelen 

 Actualisatie Samen Scholen – binnen bestaande middelen 

 Wonderryk Twente – P.M. (verwachting: eenmalige bijdragen vanuit coronagelden) 

 
 

Ambitie Leefomgeving van de Toekomst  
 Actielijn Wind en Zon 

 Actielijn Warmte 

 Actielijn Duurzaam van Onderop 

 Actielijn Circulaire inkoop 
 
Trends en (actuele) ontwikkelingen 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. Hier zullen we als gemeente op 
voorbereid moeten zijn. Dit om gezamenlijk de stip aan de horizon te bereiken, richting een 
klimaatneutrale gemeente in 2050. Onderstaand is een schets gegeven van de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid en het klimaatakkoord. 
 
Wind en zon 
• Er is een sterk groeiend urgentiebesef ten aanzien van het klimaatakkoord. Veel mensen zijn er van 

doordrongen dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt en dat de klimaatverandering 
moet worden tegengegaan. Ook is er het besef dat de mensheid daar iets aan moet doen. 

• Als maatregelen voor bv. duurzame opwek dichtbij komen groeit ook de weerstand (NIMBY) Dat zien 
we ook in onze gemeente. Er is onrust over onder andere de invloed van grote windturbines op de 
gezondheid. In het regeerakkoord is bepaald dat het Rijk met heldere afstandsnormen komt voor 
windturbines. We volgen deze ontwikkelingen en de landelijke discussie en (wetenschappelijke) 
onderzoeken die hierover uitgevoerd worden. 

• De energietransitie is een opgave die we samen moeten doen. De komende jaren zal nog meer in 
het teken staan van een proces mét onze inwoners om samen te kijken naar de wijze waarop we 
invulling geven aan de grootschalige energietransitie. Communicatie en bewustwording is belangrijk 
ter ondersteuning van dit proces.  

• Regie houden in het gebied en lusten en lasten lokaal is een belangrijk uitgangspunt en biedt basis 
voor draagvlak voor maatregelen.  
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• Netcapaciteit: Dinkelland is momenteel nog geel gekleurd op de kaart voor netcapaciteit, maar staat 
onder druk.  Dit heeft mogelijk invloed op de mogelijkheden voor aansluitingen van nieuwe projecten.  

Warmte 
De warmtetransitie is het proces om uiterlijk in 2050 de verwarming van de gebouwde omgeving, 

klimaatneutraal te laten plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat aardgas in de komende 

30 jaar wordt ingewisseld voor een alternatief zonder CO2 uitstoot. In 2019 is hiervoor een 

warmtevisie opgesteld. Hierin is vastgelegd welke alternatieven het meest kansrijk zijn. Omdat de 

warmtetransitie ingrijpend is door het grote aantal woningen en de impact op het bestaande gas- en 

elektriciteitsnetwerk is het landelijke beleid gericht op een gefaseerde overgang. In Dinkelland is 

gekozen voor een wijkgerichte aanpak. De opgave is om te zorgen dat alle woningen tijdig geschikt 

zijn om van het aardgas af te gaan, waarbij bewoners zoveel mogelijk autonomie houden bij de kiezen 

maatregelen en het tempo waarop die maatregelen worden uitgevoerd. Dit is een tijdsintensief proces. 

Er zijn nog steeds veel drempels (waaronder de kaders en middelen vanuit het Rijk) die het voor 

woningeigenaren en bedrijven onaantrekkelijk maken om daadwerkelijk tot maatregelen over te gaan. 

De gemeentelijke aanpak is er daarom momenteel op gericht om te zorgen dat zoveel mogelijk 

woningeigenaren zich (aan de hand van referentievoorbeelden) voorbereiden op wat er nodig en 

gewenst is in hun woning, om snel aan de slag te kunnen zodra de drempels zijn weg genomen. 

Volgende stappen zijn het samen met lokale stakeholders bij elkaar brengen van bewoners die met 

dezelfde maatregelen aan de slag willen en het maken voor maatwerkproposities voor groepen die 

onder de huidige omstandigheden niet in staat zijn om de benodigde stappen te zetten. 

 

In de nieuwe collegeperiode wordt de Wet Gemeentelijk Instrumentarium Warmtetransitie van kracht. 
De WGIW regelt ook de bevoegdheid van de gemeente om daadwerkelijk wijken van het aardgas af te 
sluiten. Het is aan de gemeente of zij hier een duidelijke ambitie wil neerzetten. Hierbij wordt 
aangesloten bij het instrumentarium uit de Omgevingswet. De gemeente heeft daarbij wel de plicht om 
vast te stellen dat iedereen in redelijkheid de mogelijkheid heeft gekregen om een alternatief te kiezen. 
Een consequentie van de WGIW is dat bij de actualisatie van de TVW deze moet voldoen aan de nieuwe 
eisen om de gemeente de mogelijkheid te geven daadwerkelijk wijken van het aardgas af te brengen. 
 
Duurzaam van onderop 
• Regionaal en lokaal ontstaan naast weerstand en afwachten in de kernen ook initiatieven. Het thema 

duurzaamheid staat steeds meer op de agenda in de verschillende kernen. Werkgroepen zijn in 
opkomst en coöperaties die in kansen denken.  

• De coördinator Duurzaamheid is een kernfunctie in de kwalitatieve dialoog met inwoners, 
dorpsraden, zoekgebieden en initiatiefnemers. Door toenemende vragen en initiatieven vanuit de 
kernen zal deze functie voor de toekomst alleen nog maar belangrijker worden.  
 

Samenwerking Energie van Noordoost Twente 
• De energietransitie en zeker ook de bredere opgave vanuit het klimaatakkoord zijn 

lokaaloverstijgend. Samenwerking in Energie van Noordoost Twente heeft  duidelijke meerwaarde 
getoond de afgelopen jaren. Groeiende aandacht voor het thema en de grotere opgave waar we 
voor staan, vraagt wel om herijking van de organisatie.  

 
Duurzaamheid is meer dan de energietransitie 
• Duurzaamheid is meer dan alleen de energietransitie. 

Met de ondertekening van het klimaatakkoord hebben 
gemeenten zich gecommitteerd aan de bredere opgave 
om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Naast 
elektriciteit en warmte (waar we momenteel vooral op 
inzetten) gaat het dan om thema's als mobiliteit, 
landbouw, gebouwde omgeving, infrastructuur en 
circulaire economie.  

• Van gemeenten wordt de komende jaren veel verwacht. 
Hierop is de gemeente nog niet voorbereid. 
Duurzaamheid is nog niet structureel ingebed in de 
gemeentelijke organisatie en begroting.  

• Inwoners missen duidelijkheid over de rol van de (lokale) 
overheid en impact op de eigen leefomgeving. Het 
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maken van keuzes, het uitspreken van ambities en keuzes in rolneming ten aanzien van de opgave 
klimaatakkoord is van belang: wat moeten we, wat willen we, wat is onze rol en wat kan men van de 
overheid verwachten?  
 

Uitvoeringskosten klimaatakkoord 
Met de ondertekening van het Klimaatakkoord hebben gemeenten een duidelijk signaal afgegeven dat 
uitwerking van drie randvoorwaarden noodzakelijk is: haalbaar-/betaalbaarheid voor de samenleving, 
de juiste bevoegdheden en een tegemoetkoming in de uitvoeringslasten. Er zijn (nog) geen duidelijke 
(financiële) kaders vanuit het Rijk. Met het nieuwe regeerakkoord is vanaf 2023 zicht op concretere 
uitwerking en tegemoetkoming in de uitvoeringskosten. De wijze waarop en waaraan, zal gevolgd 
moeten worden en betrokken moeten worden bij te maken keuzes.  
Er is een onderzoek gedaan naar de uitvoeringslasten van het klimaatakkoord, vertaald in een rapport 
‘uitvoeringslasten klimaatakkoord” Deze geeft een helder beeld van de taken voor gemeenten voor de 
komende periode tot en met 2030. Uitgaande van dit rapport en de bijbehorende taken voor 
gemeenten voor de periode tot en met 2030 wordt voor een kleine tot middelgrote gemeente 
uitgegaan van gemiddeld circa 10 FTE per gemeente, en circa 800.000 euro per gemeente per jaar. 
Hierop is de gemeente nog niet voorbereid. Duurzaamheid is nog niet structureel ingebed in de 
gemeentelijke organisatie en begroting. Naast het voortzetten van de reeds ingezette lijn, staan we 
voor de komende periode dan ook voor duidelijke keuzes: op welke wijze gaat we verder invulling 
geven aan het klimaatakkoord: wat moeten we, waar hebben we keuzevrijheid, welke rol nemen we in 
en wat kunnen inwoners van ons verwachten.  
 
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen ambitie leefomgeving van de toekomst 
 
Warmtevisie en wijkuitvoeringsplannen 
Eind 2019 is de warmtevisie vastgesteld met de keuze voor een wijkgerichte aanpak met een start in 
de kernen Weerselo en Tilligte. De komende decennia moeten stapsgewijs de andere kernen volgen. 
Continuering van de processen is belangrijk om de energie in de werkgroepen en de kernen vast te 
houden. Parallel daaraan is vanwege de geschetste ontwikkelingen een herijking van de ambitie en 
aanpak nodig.   
 
Wind en zon – RES en routekaart wind en zon 
Vanuit de RES hebben de gemeenten in NOT-verband een bod gedaan om gezamenlijk 225 GWh 
elektriciteit duurzaam op te wekken in 2030. Er is een concept windbeleid en een evaluatie 
zonneveldenbeleid opgesteld. Hiervoor zijn webinars gehouden, gesprekken gevoerd en er zijn 
zienswijzen ingediend. Op basis van de ontwikkelingen in RES en de discussie rondom is een routekaart 
wind en zon door de raad vastgesteld waarin de stappen om tot wind- en zonneveldenbeleid te komen 
zijn vastgelegd. Helderheid over afstandsnormen voor windturbines is noodzakelijk om volgende 
stappen te kunnen zetten.  

 
Samenwerking Energie van Noordoost Twente 
Voor de samenwerking in Energie van Noordoost Twente,  een samenwerkingsverband met gemeenten 
Losser, Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen is voor de periode 2018-2022 een intentieovereenkomst 
getekend. Samenwerking heeft duidelijke meerwaarde getoond, groeiende aandacht voor het thema en 
de grotere opgave waar we voor staan, vraagt wel om herijking van de organisatie.  
 
Biogas - Beheersentiteit 
Biogas biedt kansen voor een agrarische gemeente als Dinkelland. De NOT gemeenten hebben op 

basis van een onderzoeksrapport vervolg gegeven aan de oprichting van een “beheerentiteit” biogas 

met daarin IJskoud, NOT gemeenten, Cogas en EFO. De inbreng van gemeente Dinkelland is via 

collegebesluit in mei 2021 vastgelegd. Een “Letter of Intent” is in juli 2021 door alle betrokken partijen 

inclusief gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Losser ondertekend. Daarop is de verbetering van de 

bestaande HUB 1 nader uitgewerkt en hebben 16 boeren een SDE aanvraag gedaan voor de 

realisatie van een monomestvergisting op hun erf (HUB2). Momenteel wordt verder gewerkt aan het 

bedrijfsplan. De uitslag van de SDE wordt in april verwacht. Bij een positief resultaat wordt verwacht 

dat het bedrijfsplan afgemaakt kan worden en dat het bedrijf kan worden opgericht. Medio 2022 zal 

naar verwachting besluitvorming in de colleges en gemeenteraden plaatsvinden inclusief de rolneming 

van de gemeenten binnen het nieuwe groengasbedrijf. 
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Regionaal Energiebedrijf 

In maart 2022 is een voorstel tot oprichting van een regionaal energiebedrijf voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Hierop zijn geen wensen en bedenkingen ingediend. Momenteel worden de 
vervolgstappen gezet waarna het college nog een definitief besluit moet nemen om tot daadwerkelijk 
oprichting van het energiebedrijf te komen.  
 
Overzicht ambitie leefomgeving van de toekomst 

 Uitvoeringskosten klimaatakkoord – in grote lijnen komt het er op neer dat deze ambitie staat 
of valt met het hebben van voldoende uitvoeringskosten. Uitgaande van het rapport 
‘uitvoeringslasten klimaatakkoord en de bijbehorende taken voor gemeenten voor de periode 
tot en met 2030 wordt voor een kleine tot middelgrote gemeente uitgegaan van gemiddeld 
circa 10 FTE per gemeente, en circa 800.000 euro per gemeente per jaar. Hierop is de 
gemeente nog niet voorbereid. Duurzaamheid is nog niet structureel ingebed in de 
gemeentelijke organisatie en begroting.  

 Onder het programma Milieu uit de basisbegroting is de geprioriteerde post nieuw beleid 
genaamd programma duurzaamheid (ook uitvoeringskosten) opgenomen. Het gaat hier om 
een structureel bedrag van € 132.000. 

 In de perspectiefnota 2022 en de begroting 2022 is besloten de huidige uitvoeringkosten voor 
duurzaamheid met ingang van 2024 te dekken ui de te verwachten rijksvergoeding voor 
uitvoeringskosten klimaatakkoord. Het gaat hier om een structureel bedrag van € 73.000 

 

Ambitie Positieve Gezondheid 
 

 Langer gezond 

 Versterken sociale basis 

 Zorg meer nabij 

 Meer inwoners kunnen meedoen 

 

Trends en actuele ontwikkelingen ambitie positieve gezondheid 
Gezondheid is voor iedereen van groot belang. Mensen maken zich zorgen, of de zorg en 
ondersteuning van morgen nog wel geleverd kan worden, betaalbaar blijft en of ze zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. 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. In het 
regeerakkoord wordt ook verwezen naar een brede kijk naar gezondheid: onderwijs, sport, 
huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving dragen allemaal bij. Het is de uitdaging de factoren 
die gezondheid negatief kunnen beïnvloeden, zoveel mogelijk te  voorkomen of te beperken en de 
factoren die een positieve inslag hebben te stimuleren en ondersteunen. 
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Sociale Gezondheid (Meedoen en betrokkenheid) 

Wanneer we het hebben over sociale gezondheid hebben we het over sociaal, maatschappelijke 

participatie / deelname. Deelname staat onder druk door een aantal trends en ontwikkelingen.  

 Individualisatie in de maatschappij. Dit betekent niet dat het ieder voor zich is, maar we zien 
wel dat traditionele sociale verbanden zoals de kerk minder belangrijk worden.  

 Minder tijd/ prioriteit voor vrijwilligerswerk of mantelzorg.  
o Dit terwijl senioren steeds langer thuis blijven wonen waarmee de roep op mantelzorg 

stijgt.  
o Het realiseren van vitale voorzieningen met voldoende vrijwilligers wordt een steeds 

grotere uitdaging. Dit vraagt om slimme verbindingen tussen verenigingen, vrijwilligers 
en professionals zo mogelijk gebiedsgericht. Daarbij kan gedacht worden aan een 
goede balans in de inrichting van de leefomgeving tussen ruimte voor groen, speel/ 
beweeg en ontmoetingsplekken, voorzieningen, woningbouw en bedrijvigheid.  

 Verharding in de maatschappij, de cultuurdiversiteit en de digitalisering zorgen voor 
uitdagingen op het gebied van het realiseren van een inclusieve samenleving. We zien ook 
een groter verschil tussen groepen die wel en niet mee kunnen komen. Denk aan mensen met 
een beperking, een laag inkomen, senioren of van niet westerse afkom.  

 

Mentale gezondheid (Fit in je hoofd & Lekker in je vel) 

Wanneer we het hebben over mentale gezondheid hebben we het over de emotionele toestand, de 

eigenwaarde die iemand heeft, het gevoel controle te hebben, maar ook veerkrachtig zijn en eigen 

regie kunnen voeren over het dagelijks functioneren. Uit onderzoek blijkt dat zingeving een van de 

meest gezond makende factoren is.  

 We zien een groeiend besef van het belang van mentale gezondheid. Ook in het 
regeerakkoord wordt het belang van mentale gezondheid aangehaald. Dit zie je o.a. terug in 
het aanbod van ontspanningsmogelijkheden zoals yoga en de acceptatie hiervan.  

 De geestelijke gezondheidsproblematiek stijgt. Wat opvalt is dat de problematiek, met name 
bij jeugd, complexer en heftiger is. De prestatiemaatschappij en de sociale media zijn hier o.a. 
debet aan. We creëren ‘het perfecte plaatje’, waar niet aan te voldoen is.  

 Bij mentale gezondheid zien we o.a. een uitdaging op gevoel van stress en/ of eenzaamheid. 
Wat opvalt is dat het percentage dat (heel) veel stress ervaart het hoogst is bij volwassenen 
met een hoge Sociaal Economische Status (SES).  Bij eenzaamheid is het percentage het 
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hoogst bij ouderen en mensen met een lage SES.   
 

Fysieke gezondheid (Gezonde leefstijl) 

Wanneer we het hebben over fysieke gezondheid hebben we het over een aantal zaken. We hebben 

het over medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten of pijn die iemand 

ervaart en de energie die iemand heeft.  

 Ook hier zien we een groeiend besef van het belang van gezonde (en steeds meer ook 
duurzame) voeding en bewegen. Dit levert een groter en veelzijdiger aanbod aan sport en 
bewegen op, maar nog niet een aanbod voor alle doelgroepen. Groepen waarvoor meer 
aandacht voor is of moet zijn, zijn bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking. Ook 
de voedingsindustrie let steeds meer, al dan niet opgelegd door wet en regelgeving, op het 
aanbieden van gezonde voeding. 

 Ondanks deze tendens voldoet de helft van de volwassenen niet aan de beweegnorm en ook 
een groot deel voldoet niet aan de voedingsnorm.  

 Overgewicht en daarnaast overmatig alcoholgebruik blijven de uitdagingen voor de toekomst.   
 

Financiële gezondheid (Zaken op orde) 

Uit onderzoek blijkt dat geldzorgen, schulden en armoede een negatieve invloed hebben op zowel 

fysieke, sociale als mentale gezondheid. Mensen met een laag inkomen ervaren meer stress, hebben 

vaker last van slapeloosheid, depressie en leven korter.  

De uitdagingen om financieel rond te komen en ook nog ruimte te hebben voor vertier en 

vrijetijdsbestedingen groeien.  

 Basisvoorzieningen worden duurder, denk bijvoorbeeld aan de brandstof en energieprijzen.  

 Ook de krapte op de woningmarkt zorgt dat de betaalbaarheid van woningen onder druk staat. 
Zeker voor de groep inwoners met een kleiner budget zoals starters. 

 Daarbij opgeteld zien we bij starters dat zij veelal met schulden van school afkomen waarmee 
hun startpositie verslechterd.  

 De kloof tussen arm en rijk blijft stijgen, de kansenongelijkheid neemt toe en mee kunnen 
doen en participeren in de samenleving is niet altijd meer een vanzelfsprekendheid. In het 
regeerakkoord wordt ook aandacht gevraagd voor een goed bestaan voor eenieder en 
kansengelijkheid. Dit vraagt om innovatieve interventies waarbij vroeg signalering een 
belangrijke eerste stap is.  

 

 

(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen ambitie positieve gezondheid 
 
Langer gezond 
De afgelopen periode is volop ingezet op preventie zodat nog meer inwoners werken aan hun 
gezondheid en kijken (samen) om naar anderen en zijn in staat hen te activeren deel te nemen aan de 
samenleving.  
 
De factoren die gezondheid kunnen beïnvloeden, hebben we zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of 
bevorderd. Dit hebben we gedaan door andere door sport, bewegen, preventie en cultuur als middel 
te gebruiken om het welzijn en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. We herkennen 
doorlopende inspanningen met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
 

- Eenzaamheid: De raad heeft het landelijk actieprogramma één tegen eenzaamheid 
getekend. Hiermee is de koers ingezet de trend van eenzaamheid onder ouderen in 
Nederland te doorbreken. 

- Preventie alcohol en drugs: in 2021 is het evaluatierapport alcohol en drugs opgeleverd dat 
heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst met het Trimbos instituut voor het 
implementeren van het IJslandsmodel (tegenwoordig genoemd Opgroeien in een 
Kansrijke Omgeving (OKO) voor de duur van 4 jaar. 

- Sport en preventieakkoord: voor beide akkoorden is een samenwerking aangegaan met 
meerdere lokale partijen voor de duur van 3 jaar (vanaf 2020).  

- Elke Tukker Bewust Gezond: de gemeente Tubbergen en Dinkelland, samen met gemeente 
Hof van Twente, gemeente Enschede, Saxion en het Roessingh zijn een 
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subsidieovereenkomst aangegaan van 4 jaar met Zonmw voor het onderzoeken naar de 
effecten van preventieactiviteiten. 

- Gezonde jeugd, gezonde toekomst (voorheen JOGG: Jongeren op Gezond gewicht) is een 
aanpak om samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder te maken. 
Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 10 Twentse gemeenten voor 3 
jaar en een JOGG-regisseur aangesteld. 

- Gezien het belang van preventie voor de gezondheid van onze inwoners, het bereikbaar en 
betaalbaar houden van de zorg en de op dit moment lopende projecten, ligt het voor de hand 
om te komen tot een integrale preventieaanpak.   

 
Versterken sociale basis 
De gemeente heeft daar waar ‘reuring’ is (inwoners)initiatieven ondersteunt en gefaciliteerd, om 
initiatieven te vergroten, verstevigen en waar nodig aan te jagen. Onder meer door Mijn Dinkelland 
2030 zijn meerdere initiatieven van de grond gekomen. Hierdoor kunnen inwoners zonder indicatie 
gebruik maken van algemene voorzieningen die nabij in de kern georganiseerd zijn. Daarmee is de 
koers ingezet om te komen tot voldoende en sterke algemene voorzieningen. Dit is ook voor de 
komende periode van belang om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Dit vraagt om: 

 Passende ondersteuning aan de initiatieven oftewel een goed samenspel tussen 
professionals en vrijwilligers. De afgelopen periode is voor het onderdeel sport de pilot 
sportconsulent gestart. De evaluatie vindt eind 2022 plaats en geeft tevens input voor het 
herijken van het ondersteuningsnetwerk ter versterking van algemene voorzieningen. 
Tevens is ingezet op het doorontwikkelen van het stimuleringsfonds en de sociale hypotheek 
tot een leefbaarheidsfonds. De besluitvorming moet nog plaatsvinden.  

 Voldoende en sterk aanbod van algemene voorzieningen: Dit vraagt om 
domeinoverstijgend te kijken naar maatschappelijke voorzieningen en woonopgaven, waarbij 
niet de stenen maar het creëren van maatschappelijke meerwaarde leidend zijn. Bij de 
verschillende maatschappelijk vastgoedopgaven is die trend ingezet. Daarnaast is het 
interessant om te onderzoeken of en zo ja welke maatwerkvoorzieningen in een algemeen  
voorziening te realiseren zijn. 

 Het leefbaarheidsfonds/ stimuleringsfonds is hierbij een stimulator om meer algemene 
voorzieningen te ontwikkelen. Besluitvorming rondom het 
leefbaarheidsfonds/stimuleringsfonds moet nog plaatsvinden 

 
Zorg meer nabij 
De afgelopen periode is gewerkt aan één heldere toegang voor zorg en ondersteuning: Schakel. Dit is 
Dé plek voor inwoners met vragen, zorgen en ideeën over alledaagse zaken. Schakel vindt, verbindt 
en ondersteunt. Dat gebeurt met de inzet van verschillende professionals en vrijwilligers.Tevens is de 
samenwerking met medeverwijzers naar de zorg verbeterd waardoor de inwoner sneller van de juiste 
zorg wordt voorzien.  
Hiervoor lopen meerdere pilots die nog om structurele borging vragen: 

 Wijk GGD: de pilot vroegsignalering personen met verward gedrag loopt tot eind 2022 en 

vraagt daarna om structurele borging 

 POH Jeugd GGZ: de pilot praktijkondersteuner Jeugd GGZ heeft bewezen zowel 
maatschappelijk als financieel een effectief instrument te zijn. Het besluit is genomen tot 
structurele inzet van de praktijkondersteuners. Deze is conform het besluit bij de vaststelling 
van de begroting 2021 in eerste instantie incidenteel gedekt voor 2021 en 2022. 
Voortkomende uit de opdracht om te komen tot een ombuiging voor o.a. het realiseren van 
nieuw beleid, wordt de praktijkondersteuner voorzien van structurele dekking. 

 Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd: voor de duur van 1 jaar is de pilot PGJ gestart. 
Dit vraagt om een voorzettingsbesluit eind 2022. 

 Dorpsondersteuner Saasveld: In 2019 is de pilot dorpsondersteuner in Saasveld gestart.  

Het doel van de pilot is dat signalen en hulp- en ondersteuningsvragen van (groepen) 
inwoners eerder op de juiste plaats terecht komen, waardoor inwoners sneller geholpen 
worden en duurdere zorg voorkomen kan worden. Uit de evaluatie blijkt dat zowel de inwoners 
als partners positief zijn over de inzet van de dorpsondersteuner. De pilot loopt tot eind 2022 
en vraagt dan om een voortzettingsbesluit. 

 
 
Tevens heeft een evaluatie armoedebeleid plaatsgevonden. Op een participatieve manier is in beeld 
gebracht hoe het staat met armoede in de gemeente en is het rapport voorzien van aanbevelingen. 
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De besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, gezien de trends en ontwikkelingen en de regering 
die ook de nadruk legt op armoede en kansengelijkheid, verdient het de aanbeveling hier de komende 
periode aandacht aan te geven.  
 
Op het gebied van vervoer is de pilot Maas gestart. Dit is een landelijke pilot waaraan de gemeente 
Tubbergen en Dinkelland deelnemen samen met andere Twentse gemeenten, de provincie, het Rijk 
en ondernemers. De focus ligt in Twente op maatwerkvervoer voor mensen met een beperking en 
forensen en bezoekers die vaker willen reizen met een alternatief voor de auto. De pilot loopt tot 1 
oktober 2022 en vraagt om een besluit of Maas wordt voortgezet of niet.  
 
Onder de noemer ‘Goede Zorg Dichtbij’ is een initiatief ontwikkeld om goede en betaalbare zorg en 

ondersteuning voor ouderen dichtbij te organiseren. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten voor 3 jaar (vanaf 2021) samen met de Noord Oost Twentse gemeenten en zorgpartners 

zoals MST, Roessingh, Menzis e.o. Ook de provincie Overijssel is betrokken en heeft subsidie 

beschikbaar gesteld.  

 
Meer inwoners kunnen meedoen 
Mensen die willen, maar die (tijdelijk) niet mee kunnen doen in samenleving, ondersteunen wij door 
middel van een maatwerkvoorziening. De afgelopen tijd is ingezet op passende zorg en 
ondersteuning.  
De pilot Coördinator Externe verwijzer is gestart. Deze coördinator biedt ondersteuning aan externe 
partners in het kiezen van de passende en betaalbare zorg. De effecten zijn zowel maatschappelijk 
als financieel aanzienlijk. De pilot loopt tot eind 2022 en vraagt om een structurele borging. 
 
Tevens heeft de transformatie arbeidsmarkt participatiewet plaatsgevonden. Hiervoor zijn de 

gemeenten Tubbergen en Dinkelland een samenwerking aangegaan met de gemeente Oldenzaal. 

Voor het vervolg is hiervoor een bestuursopdracht opgesteld waarbij alle drie de partijen willen 

toewerken naar een gelijkwaardige samenwerking. De participatiewet heeft raakvlakken met de Wet 

inburgering, waaraan volop wordt gewerkt om deze wet te implementeren. Dit vindt ook nog in 2022 

plaats. 

 

Visie op zorg en ondersteuningslandschap: 
De komende periode staan voor o.a. Wmo en jeugdzorg de nieuwe inkoop voor de deur. Voor de 
jeugdzorg is een visie vastgesteld. Voor maatwerkvervoer is een start gemaakt om tot inkoop te 
komen. Voor WMO lopen de gesprekken omtrent het opstellen van een visie. De ene ontwikkeling is 
niet los te zien van de andere. Dit vraagt om een visie op het totale zorg en ondersteuningslandschap. 
Vanuit deze visie is de zorgpyramide, van preventie, ondersteuning en algemene voorzieningen tot 
aan maatwerk, tegen het licht te houden.  
 

Tot slot is een strategische samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten, zorgverzekeraar 

en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel aangegaan onder de noemer Twentse 

Koers (voorheen integrale samenwerkingsagenda / de agende met menziz) . Hiervoor is het besluit 

genomen om de komende vier jaar met elkaar te werken aan het bevorderen van de gezondheid in 

brede zin van onze inwoners.  

 

Overzicht ambitie positieve gezondheid 
 

 Actieprogramma één tegen eenzaamheid 

 IJslandsmodel (tegenwoordig genoemd Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) – voor 

een periode van 4 jaar (t.m. 2025) is in de incidentele dekking voorzien. Kosten € 372.000. 

 Elke Tukker Bewust Gezond – subsidieovereenkomst van 4 jaar (2021 t.m. 2024). Kosten € 

299.000 met dekking via subsidie ZonMW) 

 Gezonde jeugd, gezonde toekomst (voorheen JOGG: Jongeren op Gezond gewicht) – samen 

met 10 Twentse gemeenten is voor 3 jaar (2022 t.m. 2024)  een JOGG-regisseur aangesteld. 

. Kosten € 84.000 met incidentele dekking via nationaal programma onderwijs en budget 

buurtsportcoach  

 pilot sportconsulent – kosten 2022 € 56.000 incidenteel gedekt - evaluatie in 2022 – 

uitkomsten worden betrokken bij de herijking van het ondersteuningsnetwerk 
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 Leefbaarheidsfonds/ stimuleringsfonds: besluitvorming over rapport met aanbevelingen moet 

nog plaatsvinden 

 Wijk GGD – meegenomen bij basisprogramma Sociaal Domein 

 POH Jeugd GGZ - meegenomen bij basisprogramma Sociaal Domein 

 Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd – pilot voor drie jaar (deels 2021, 2022 en 2023). 

Kosten € 58.000 gedekt via nationaal programma onderwijs. 

 Dorpsondersteuner Saasveld – Deze pilot (en ook de dekking daarvan) loopt tot eind 2022. 

Kosten € 28.000. 

 Armoedebeleid – besluitvorming over rapport met aanbevelingen moet nog plaatsvinden 

 Pilot Maas – Loopt tot eind 2022 - jaarlijkse kosten € 11.000 t.m. 2022 gedekt 

 Goede zorg Dichtbij – loopt tot en met 2023- jaarlijkse kosten €12.500 

 Coördinator Externe verwijzer - meegenomen bij basisprogramma Sociaal Domein 

 Participatiewet – uitgangspunt is budgettair neutrale overgang en verwerking 

 Wet inburgering – implementatie in 2022 – rijksmiddelen lijken voldoende 

 Twentse Koers. 

 

Programma Participatieprocessen - Mijn Dinkelland 2030! 

 

MijnDinkelland 2030! Is een proces waarbij inwoners bepalen 

wat er in een kern gaat gebeuren en wat van belang is voor de 

toekomst van hun kern. Mijn Dinkelland 2030! draait om de stip 

aan de horizon. Hoe houden we onze kernen leefbaar in 2030? 

Inmiddels zijn we een paar jaar op weg met dit proces.  

De praatplaat rechts geeft de weg weer die tot nu toe is 

afgelegd. De praatplaat is uitgedeeld en toegelicht tijdens een 

themasessie met de raad in oktober 2022. 

 

Aansluiten bij de samenleving – Buurtmannen en - vrouwen 

Mijn Dinkelland 2030! sluit aan bij een beweging die de 

samenleving in Dinkelland al had ingezet. Na verscheidene 

brainstormsessies met management en bestuur is het een 

proces geworden dat binnen Noaberkracht is geborgd. 

Buur(t)mannen en –vrouwen zijn binnen Noaberkracht 

aangesteld om inwoners goed te kunnen begeleiden bij het 

proces binnen de ambtelijke organisatie. Elke kern heeft een 

eigen buur(t)man of buur(t)vrouw die als verbinder functioneert 

tussen de gemeente en de kern, die ook laat zien dat de 

gemeente een goede partner is om mee samen te werken. 

 

Adviseurs Samenlevingsgericht Werken 

Binnen Noaberkracht hebben we een aantal adviseurs samenlevingsgericht werken. Zij sluiten aan bij 

verschillende projecten in de organisatie voor coaching on the job op het gebied van 

samenlevingsgericht werken. Dit maakt onderdeel uit van de vervolgstappen om het 

samenlevingsgericht werken in de organisatie te versterken. In 2021 is hiervoor de pilot gestart, voor 

een periode van twee jaar. 

 

Ja, mits…  

Enthousiasme, het saamhorigheidsgevoel en de mooie ideeën en initiatieven hebben geleid tot een 

uitspraak “Ja, mits…”. Dit is een antwoord op eigenlijk ieder initiatief vanuit de samenleving. Ja, we 

gaan het doen. Mits er geen zwaarwegende redenen zijn om het niet te doen. Zoals geen draagvlak in 

de omgeving. Mijn Dinkelland 2030! is een belangrijk onderdeel in de bestuursstijl.  

 

Elkaar inspireren – Kernbezoeken, begrotingsapp en inspiratiemagazine 

We kijken graag in de kernen wat er allemaal gebeurt. Hiervoor worden geregeld kernbezoeken 

gepland. Om iedereen mee te laten kijken wat er speelt in de kernen wordt de stand van zaken van 
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projecten en initiatieven bijgehouden in de begrotingsapp. Het jaarlijkse inspiratiemagazine brengt de 

stand van zaken ook bij alle inwoners thuis. Vanuit de behoefte van de kernen om elkaar te inspireren 

vindt er ieder jaar een inspiratiebijeenkomst plaats. Dit is een bijeenkomst waar kernen, raadsleden en 

bestuur elkaar inspireren. Tegelijk is het een moment voor de gemeente om dankbaarheid te tonen 

richting de kernen voor het werk wat zij doen. Daarnaast is er ook het Centraal Kernraden Overleg 

tussen de voorzitters van alle kernraden. De gemeente faciliteert dit overleg. 

 

Nieuwe rollen 

Met het proces dat jaren geleden is ingezet, is ook een verandering van rollen ingezet. Dit geldt voor 
de inwoners, het college van B&W, de ambtelijke organisatie Noaberkracht en ook de gemeenteraad. 
De afgelopen jaren is er een doorontwikkeling Noaberkracht ingezet om hier vanuit de ambtelijke 
organisatie aan te kunnen voldoen. Deze nieuwe rollen brengen vanzelfsprekend vragen met zich 
mee.  

- Hoe zorgen we voor voldoende ideeën en enthousiasme? 
- Volgen we de juiste weg? 
- Is de samenleving klaar voor deze rol? 
- Hoe zorgen voor een goed besluit? 
- Verandert de rol van de gemeenteraad hierdoor? 

 

 

Overzicht Ambitie Participatieprocessen - Mijn Dinkelland 2030! 

 Buur(t)mannen en Vrouwen - meegenomen bij basisprogramma Bestuur en Middelen 

 (Adviseurs) Samenlevingsgericht Werken - meegenomen bij basisprogramma en Middelen 

 

Samenvatting ambities uit het Maatschappelijk Effecten plan (MEP) 

 

De eventueel benodigde extra capaciteit is afhankelijk van de ambities die de komende raadsperiode 

worden geformuleerd. Vandaar de raming P.M. Met betrekking benodigde capaciteit zullen ambities 

moeten worden ingepast in de bestaande formatie. Daarbij is sprake van prioritering en planning over 

de volgende raadperiode. 

Gezien de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan is wel zeker dat in ieder geval tijdelijke 

werkbudgetten per ambitie nodig zijn om activiteiten  te kunnen ontplooien en te om in te kunnen 

spelen op ontwikkelingen in en vragen vanuit de samenleving. Vooralsnog worden deze 

werkbudgetten gekoppeld aan de raadsperiode. Dit maakt incidentele dekking mogelijk. 

Ambities 2022 2023 2024 2025 2026

Ambitie buitengebied in balans

 - capaciteit p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

 - werkbudget -50 -100 -100 -100 p.m.

Ambitie leefbare kernen

 - capaciteit p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

 - werkbudget -50 -100 -100 -100 p.m.

Ambitie leefomgeving van de toekomst

 - capaciteit -375 -750 -750 -750 -750

 - uitvoeringskosten -400 -800 -800 -800 -800

 - werkbudget -50 -100 -100 -100 p.m.

 - rijksvergoeding klimaatakkoord p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Ambitie prositieve gezondheid

 - capaciteit p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

 - werkbudget -100 -200 -200 -200 p.m.

Totaal Ambities -1.025       -2.050       -2.050       -2.050       -1.550       
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Voor wat betreft de ambitie leefomgeving van de toekomst is aan de hand van het rapport 

‘uitvoeringslasten klimaatakkoord een inschatting te maken van de benodigde uitvoeringskosten 

(zowel capaciteit als “out of pocket” kosten). Of en in hoeverre de redelijkerwijs te verwachten 

rijksvergoeding klimaatakkoord deze kosten dekt valt op dit moment niet aan te geven. Vandaar ook 

hier P.M. 
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Hoofdstuk 2 – Organisatie(ontwikkeling) 
 
Trends en (actuele) ontwikkelingen organisatie(ontwikkeling) 

 
Democratische vernieuwing en Samenlevingsgericht werken 

In Nederland en dus ook in Tubbergen, 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 machtsverdeling tussen 

overheid en inwoner. In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid daalt. De relatie van wederzijds 

vertrouwen tussen overheid en inwoners, is cruciaal voor een goed functionerende rechtsstaat. We 

zullen werk moeten blijven maken van democratische vernieuwing, en investeren in een goed contact 

met onze inwoners. Daarom hanteert het bestuur van Tubbergen de bestuursstijl: 

Samenlevingsgericht werken.  

 

Digitalisering 

Afgedwongen door nieuwe wetten als de Omgevingswet en Wet Open Overheid zullen gemeenten de  

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 uitdaging is hoe gemeenten hub dienstverlening zowel digitaal als vanuit 

warm contact met inwoners vorm kan geven. 

 

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 ernstige consequenties hebben voor cruciale werkprocessen en de uitvoering van politieke 

ambities, met gevolgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de overheid. Het is van belang de 

juiste medewerkers te vinden en medewerkers 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 gemeenten 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. 
 
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen onderdeel organisatie(ontwikkeling) 

 
Democratische Vernieuwing en samenlevingsgericht werken – communicatie en SLGW 
Vanuit de reguliere begroting hebben we de beschikking over een structurele inzet van buurtmannen / 
buurtvrouwen voor 8 uur per week per kern. Voor de gemeente Dinkelland betekent dit een inzet van 
ongeveer 2,2 FTE. Daarnaast is met incidentele dekking het samenlevingsgericht werken opgepakt 
door drie FTE’s in te zetten. Het bestendigen van deze lijn conform het advies vanuit het BMC rapport 
brengt een structurele kostenpost met zich mee van € 240.000 (aandeel Dinkelland € 136.000)  
Het verder uitrollen van de beleidsopgave samenlevingsgericht werken zal binnen nagenoeg alle 
organisatieonderdelen een extra tijdsbesteding met zich meebrengen.  
 
Digitalisering – betrouwbare, transparante en open overheid (Wet Open Overheid en rechtmatigheid) 
In 2022 treedt de Wet Open Overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel om overheden en 

semioverheden transparanter te maken, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie 

voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling beter 

gediend kan worden. De Woo kenmerkt zich daarom door een drietal belangrijke pijlers, te weten: 

• een actieve openbaarmakingsplicht voor 11 categorieën documenten;  
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• een inspanningsverplichting tot openbaarmaking voor andere documenten dan de 11 
categorieën; 

• de passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek). 
 

Naast het actief openbaar maken, bevat de Woo een duidelijke andere component: het op orde 

brengen van de informatiehuishouding en het duurzaam toegankelijk maken van digitale 

overheidsinformatie. Inmiddels is bekend dat het Rijk voor de invoering van de Woo ook middelen 

beschikbaar stelt via het gemeentefonds.  

 
Door een aankomende wijziging in de gemeentewet zal het college vanaf boekjaar 2022 zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening 2022, die in het voorjaar 2023 aan de raad 
ter vaststelling zal worden aangeboden. Op dit moment verstrekt de externe accountant een 
controleverklaring met een oordeel inzake de getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van 
de gemeente. De externe accountant zal vanaf boekjaar 2022 alleen nog een controleverklaring 
afgeven met een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening (inclusief de 
rechtmatigheidsverantwoording door het college die in de jaarrekening 2022 wordt opgenomen). Eind 
augustus is door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een Kadernota 
rechtmatigheid 2022 gepubliceerd die nader invulling geeft aan de wetswijziging.  
 
Digitalisering – betrouwbare, transparante en open overheid (informatieveiligheid) 
Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid ook toe. De digitale 
kwetsbaarheden en dreigingen blijven immers toenemen. De komende jaren zijn diverse acties en 
maatregelen nodig op het gebied van informatieveiligheid nodig. Informatiebeveiliging is het geheel 
van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen. Plus procedures en processen 
die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen onze 
organisatie garanderen. Informatiebeveiliging heeft als doel te voorkomen dat er ongewenste dingen 
gebeuren met je bedrijfsinformatie en daarnaast de mogelijke gevolgen beperken, voor het geval toch 
iets misgaat. De komende jaren zal er blijvend moeten worden geïnvesteerd in informatieveiligheid en 
informatiebeveiliging. Dit betekent een extra inzet van personeel maar ook uitbreiding van budget voor 
audits, externe assessments, uitbreiding ENSIA verantwoording, bewustwordingscampagnes, enz. Al 
met al een structurele extra kostenpost binnen Noaberkracht van ruim € 110.000 (aandeel Dinkelland 
€ 63.000)      
 
Digitalisering – digitale dienstverlening 
Inwoners willen het recht op digitale dienstverlening. Tegelijkertijd willen we als overheid dicht bij 
mensen staan, en de menselijke maat kunnen blijven hanteren. De vraag voor de komende periode is 
te komen tot een visie, strategie en procesontwerp hoe gemeenten hun dienstverlening zowel digitaal 
als vanuit warm contact met inwoners vorm kan geven. In eerste instantie zal dit vooral een 
incidentele investering vragen waarvoor aanvullend € 50.000 (aandeel Dinkelland € 28.000) benodigd 
is aangezien voor een deel dekking gevonden kan worden binnen de beschikbare incidentele 
budgetten binnen Noaberkracht. Afhankelijk van de ambitie die voortkomt uit de op te stellen visie, 
strategie en procesontwerp zal ook een eventuele aanvullende structurele middeleninzet bekend 
worden.  
 
Veranderende arbeidsmarkt – communicatie / vinden en binden nieuwe medewerkers 
De krapte op de arbeidsmarkt brengt de komende jaren voor gemeenten een fors risico met zich mee.  
Onderbezetting kan ernstige consequenties hebben voor cruciale werkprocessen en de uitvoering van 
politieke ambities, met gevolgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de overheid. Het is van 
belang de juiste medewerkers te vinden. Dit betekent dat geïnvesteerd moet worden in 
arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en een nieuwe set aan HR instrumenten. Het opstellen van 
een strategie en het vertalen van deze strategie naar nieuwe HR instrumenten en manieren om  
medewerkers te vinden kan opgelost worden binnen de bestaande incidentele middelen voor 
organisatieontwikkeling binnen Noaberkracht. Dit zal de komende jaren blijvende aandacht en dus ook 
extra structurele middeleninzet vragen (€ 60.000 – aandeel Dinkelland € 35.000).    
 
Naast het investeren in het vinden van nieuwe medewerkers is het minimaal net zo belangrijks deze 
medewerkers te binden en te blijven boeien. Dit betekent dat de komende jaren gewerkt wordt aan het 
ontwikkelen, vinden en binden van de ambtenaar van de toekomst, in een krappe arbeidsmarkt. 
De ambtenaar van de toekomst werkt zelfstandig in netwerken vanuit kennis, talent en interesse en 
neemt verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren. Daarbij heeft de ambtenaar goed gevoel voor 
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het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Democratische vernieuwing, Samenlevingsgericht werken en de 
intrede van de omgevingswet, vraagt nieuwe vaardigheden in houding en gedrag van ambtenaren. In 
plaats van “Nee, want”, dienen we te werken vanuit een “Ja, mits” houding, vanuit eigenaarschap en 
integraliteit. Dit vraagt de komende jaren en extra inzet op talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling. 
Naast een stuk formatieve ondersteuning heeft dit ook gevolgen voor de omvang van het budget voor 
scholing en opleiding. Uitgaande van een groei naar een algemeen geaccepteerd gemiddeld budget 
voor scholing en opleiding  van 1,5% van de loonsom komt dit samen met de formatieve 
ondersteuning uit op een extra structurele middeleninzet van € 100.000 (aandeel Dinkelland € 
57.000). Een gefaseerde groei is uiteraard mogelijk. 
       
Van organisatie naar organiseren – sturingsfilosofie en strategie en innovatie 
Werken in netwerken vraagt een wezenlijk andere besturingsvorm, aansturing van de organisatie en 
inrichting van werkprocessen. Om meer ruimte te bieden aan de zelfstandigheid van de ambtenaar 
van de toekomst, die werkt aan bestuurlijke opgaven in verbinding met de samenleving, van dorpskern 
tot regio, is de stap naar een nieuwe en samenhangende sturingsfilosofie wenselijk. Waarbij niet uit 
het oog verloren mag worden dat een veranderende context ook sturing behoeft vanuit het 
management. Vraag is hoe dit op een goede manier vorm te geven. Uit onderzoek is gebleken dat de 
invoering van zelforganiserende teams binnen Noaberkracht in hoge mate kan bijdragen aan het op 
een wendbare manier kunnen werken aan samenlevingsgerichte opgaven. Randvoorwaarden daarbij 
zijn heldere kaders, eigenaarschap binnen heldere rollen, kwalitatieve werkprocessen en een zo 
eenvoudig mogelijke organisatie inrichting vanuit integraal management 
 
We maken steeds meer de omslag van de uitvoerende lokale overheid, naar de faciliterende 
netwerkoverheid die op meerdere schalen, van dorpskern tot regio, kan schakelen. Daarbij komen er 
nieuwe vragen op onze gemeente en Noaberkracht af: Welke positie nemen we in en welke strategie 
hanteren wij richting ons netwerk? Overzien we in een continue proces wat er op ons af komt, en 
welke impact, kansen en risico’s dat met zich meebrengt? Hanteren wij bewust ons 
handelingsrepertoire t.a.v. markt- netwerk- en innovatie strategieën en onze mogelijkheden in het 
kader van inbesteden/ uitbesteden? Overzien we wat er qua wetgeving op ons afkomt, wat de impact 
daarvan is op ons werk van alledag, en het werken in programma’s, projecten en processen vanuit 
integraal management? (Hoe) maken wij optimaal gebruik van kansen om samenwerkingen aan te 
gaan binnen Twente, om als overheid sterk en toekomstbestendig te blijven? Inmiddels is een eerste 
stap gezet om de samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Oldenzaal te verkennen 
Om toekomstbestendig te blijven, zal geïnvesteerd moeten worden in het versterken van het 
strategisch vermogen op meerdere niveaus in de ambtelijke organisatie. Een eerste inschatting wijst 
uit dat hiervoor in ieder geval 3 FTE extra op strategisch niveau benodigd is. Kosten € 270.000 
(aandeel Dinkelland € 154.000) 

 
Overzicht organisatie(ontwikkeling) 

 

 
 
  

Organisatie(ontwikkeling) 2022 2023 2024 2025 2026

 - Democratische vernieuwing en SLGW - communicatie en SLGW - bestendigen 0 -136 -136 -136 -136

 - Democratische vernieuwing en SLGW - communicatie en SLGW - verder uitrollen 0 p.m. p.m. p.m. p.m.

 - Digitalisering - betrouwbare, transparante en open overheid (WOO) 0 0 0 0 0

 - Digitalisering - betrouwbare, transparante en open overheid (rechtmatigheid) 0 0 0 0 0

 - Digitalisering - betrouwbare, transparante en open overheid (informatieveiligheid) -63 -63 -63 -63 -63

 - Digitalisering - digitale dienstverlening -28 p.m. p.m. p.m. p.m.

 - Veranderende arbeidsmarkt - communicatie / vinden nieuwe medewerkers 0 -35 -35 -35 -35

 - Veranderende arbeidsmarkt - ambtenaar van de toekomst / binden (nieuwe) medewerkers 0 -57 -57 -57 -57

 - Van organisatie naar organiseren - sturingsfilosofie en strategie en innovatie 0 -154 -154 -154 -154

Totaal Organisatie(ontwikkeling) -91 -445 -445 -445 -445
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Hoofdstuk 3 – Programma’s uit de Basisbegroting 
 

Programma Bestuur en middelen 
 
Trends en (actuele) ontwikkelingen programma Bestuur en Middelen 
 
Omgevingswet 
De Omgevingswet is een ingrijpende stelselherziening met landelijke eisen voor een digitaal stelsel. 
Het gaat om nieuwe producten (in ieder geval voor de gemeente om een omgevingsvisie en 
omgevingsplan), nieuwe processen, nieuwe werkwijzen, nieuwe ICT systemen, opleidingen en niet in 
de laatste plaats een doorontwikkeling van houding en gedrag. Tevens gaat de rol van de raad en 
college veranderen. Vanaf 2017 is er vanuit een projectvorm gewerkt aan de voorbereiding op de 
Omgevingswet. In 2018 is er vanuit de samenleving allerlei input opgehaald om de omgevingsvisie 
vorm te geven, er is nagedacht over de ambities van de beide colleges en raden en gewerkt aan het 
in kaart brengen van de impact op de organisatie en werkprocessen. Inmiddels is MijnOmgevingsvisie 
in beide gemeenteraden vastgesteld, de aangepaste werkprocessen zijn klaar voor implementatie, we 
zijn aangesloten op de testomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en hebben ervaring 
opgedaan met zowel het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) als het werken onder Omgevingswet. 
Tevens is en wordt er geïnvesteerd in scholing, opleiding, bewustwording en communicatie. 
 
Veranderopgave Regio Twente 
In 2021 is de veranderopgave Regio Twente afgerond. Dit heeft er in grote lijnen toe geleid dat 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. Daarnaast zijn de zogenaamde Coalition of the Willing 
taken ondergebracht bij een aantal van de betreffende Regio gemeenten. Doel van deze 
veranderopgave was het verkrijgen van meer duidelijkheid en transparantie en verminderen van 
zogenaamde “” bestuurlijke drukte”. In financiële zin is de opdracht meegegeven dat de 
veranderopgaven op zijn minst budgettair neutraal koest plaatsvinden. Dit is gelukt met de opmerking 
dat de dekking binnen de verschillende gemeentebegrotingen verschilde. Zo was de dekking van de 
Agenda voor Twente binnen de begroting van de gemeente Dinkelland en dus nu ook de dekking van 
de bijdrage aan de stichting Twente Board incidenteel van aard. 
 
 
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen 
 
Omgevingswet 
.De voorbereiding is afgerond en we gaan toe naar inwerkingtreding en implementatie. Dit betekent 

dat de structuur en bezetting gewijzigd moet worden. We werken toe naar een volgende fase en die 

valt uiteen in werken AAN de Omgevingswet waarin alle activiteiten zitten tot aan de inwerkingtreding 

en werken MET de Omgevingswet waarbij we daadwerkelijk aan de slag gaan met de Omgevingswet.  
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Oorspronkelijk was de invoering van de Omgevingswet gepland voor 1 januari 2019. Dit is al een keer 
verschoven naar 1 januari 2021 en vervolgens uitgesteld naar 1 juli 2022. De Omgevingswet wordt 
landelijk 1 juli 2022 ingevoerd, de gemeente Dinkelland wil daarop voorbereid zijn. Na alle 
voorbereidingsactiviteiten wordt nu gewerkt volgens twee sporen, namelijk focus op inwerkingtreding 
in het spoor van “werken AAN de Omgevingswet” en  vervolgens in het spoor “werken MET de 
Omgevingswet”, de implementatie en inbedding van het juridisch stelsel, de doorontwikkeling van het 
DSO, en doorontwikkeling van het samenlevingsgericht werken.  
 
Voor wat betreft de kosten wordt er onderscheid gemaakt in drie soorten waarvan de incidentele 
implementatiekosten en de transitiekostenkosten inmiddels van dekking zijn voorzien (zie mutaties 
bestaand beleid)  

 De implementatie van de Omgevingswet leidt tot structurele effecten. Deze zullen echter pas 
op de middellange tot lange termijn zichtbaar worden en zijn afhankelijk van de keuzes die 
gemaakt worden. Een eerste voorzichtige inschatting komt neer op een structureel bedrag van 
€ 50.000 . 

 
Bijdrage stichting Twente board 
De stichting TB is een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs (kennis- en 
onderwijsinstellingen) en ondernemers in Twente met Enschede als vestigingsplaats. De stichting 
heeft ten doel de sociaaleconomische structuur in Twente te versterken om daarmee de economische 
slagkracht van de regio Twente verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten. 
Belangrijke taken zijn het uitvoering geven aan de Agenda voor Twente en aan de Regio Deal 
Twente, die met de rijksoverheid is afgesloten.  
 
13 van de 14 Twentse gemeenten (Twenterand uitgezonderd) hebben onderling een 
Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking (BOK SES) afgesloten. De 
overeenkomst regelt het bestaan van een Bestuurlijk Overleg van de Twentse gemeenten. Het 
Bestuurlijk Overleg heeft primair tot doel  
1. het voorbereiden, afstemmen en terugkoppelen van het door het bestuur van Twente Board 
gevoerde beleid met de collegevertegenwoordigers van de 14 gemeenten  
2. het voeren van overleg over financiële inbreng van de gemeenten, mandaat van de 
overheidsbestuurders in de stichting, terugkoppeling van het door het bestuur gevoerde beleid, 
bespreken van kaderstellende nota’s, de eventuele inbreng van nieuwe beleidsvelden die een relatie 
hebben met sociaaleconomische structuurversterking.  
 
Voor de uitvoering van zijn taken beschikt het bestuur van de stichting TB over een werkorganisatie 
die Twente Board Development heet. Dit is een BV, 100% dochter van de Stichting TB. De Twentse 
gemeenten financieren de werkorganisatie.  De 14 Twentse gemeenten hebben afgesproken om tot 
en met 2022 € 9,01 per inwoner per jaar beschikbaar te stellen. Het betreft hier middelen die 
oorspronkelijk aan de Regio Twente (structuurversterking, Agenda voor Twente, Regiodeals) 
beschikbaar zijn gesteld..  
 
De financiering van Twente Board Development BV is tot en met 2022 zeker gesteld. De Twentse 
raden moet voor de periode vanaf 2023 opnieuw geld beschikbaar stellen.  
 
Rekening houden met de doorgevoerde indexering van lonen en prijzen komt dit voor de gemeente 
Dinkelland neer op een bedrag van € 246.000. Van dit bedrag heeft een deel (€ 140.000) betrekking 
op organisatiekosten en het overige deel van € 106.000 (€ 4 per inwoner) betrekking op een bijdrage 
voor projecten. Voor deze bedragen moet vanaf het jaar 2023 nog dekking worden gevonden. De 
bijdrage over het jaar 2022 komt ten laste van de reserve (Agenda voor Twente) 
 
 
Overzicht programma Bestuur en middelen 
 

 
 
 

Programma Bestuur en middelen 2022 2023 2024 2025 2026

 - omgevingswet - structurele kosten -50 -50 -50 -50

 - Twente Board -246 -246 -246 -246

Totaal programma Bestuur en Middelen 0 -296 -296 -296 -296
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Programma Veiligheid 
 
Trends en (actuele) ontwikkelingen programma Veiligheid 
 
Handhaving 
De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van repressief naar preventief 
handhaven. Daarbij staat het uitleggen van regels en de gevolgen van het niet nakomen daarvan 
centraal. Haaks daarop staan een aantal feiten die vragen om een stevige aanpak bij notoire 
overtreders en de algemene tolerantie richting de handhavers. Dat vraagt om een andere 
werkwijze en vaardigheden van onze medewerkers en strategische communicatie.  
 
Ondermijning 
Dinkelland is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving 
gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de 
gemeente Dinkelland hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid zal ook in 2022 op het thema 
ondermijning ingezet worden. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning wordt ook 
in 2022 ingezet op de gemeentegrensoverschrijdende aanpak van ondermijning. Zo is Dinkelland één 
van de deelnemers aan een ondermijningsoverleg binnen de Noordoost Twente en wordt deel genomen 
aan de week van de ondermijning op Twentse schaal. Ook heeft de gemeente Dinkelland in het najaar 
van 2021 deel genomen aan de weerbaarheidsscan ondermijning. Deze scan is een instrument in de 
regionale aanpak van ondermijning op het thema ‘weerbare overheid’. De conclusies en aanbevelingen 
uit deze scan worden in 2022 en volgende jaren verder uitgewerkt en waar nodig geïmplementeerd. 
Verder wordt het beleid over de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob geactualiseerd. 

Overige projecten veiligheid 
Tenslotte neemt Dinkelland deel aan projecten die vanuit de veiligheidsregio ontwikkeld worden indien 
deze projecten voor Dinkelland relevant zijn. Denk aan onderwerpen als witwassen, drugscriminaliteit, 
zorgfraude en mensenhandel. 

 
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen programma Veiligheid 
 
Handhaving – kapverordening 
Door het aanscherpen van de kapverordening met betrekking tot de diameterverkleining van 
vergunningplichtige bomen is het aantal vergunningaanvragen gestegen. Daarnaast is het risico op 
illegale kap vergroot en moeten er meer herplantplannen worden gecontroleerd. Dit is met de huidige 
capaciteit onvoldoende mogelijk. Om het handhavingsregime op peil te houden is naar verwachting 
extra capaciteit nodig. Uitgaande van 0,5 fte bedragen de kosten structureel 30.000 per jaar (aandeel 
Dinkelland € 17.000) 
 
Ondermijning - weerbaarheidsscan 
Voor de verschillende inspanningen en activiteiten op het gebied van ondermijning (inclusief mogelijke 
noodzakelijke inhuur) is een structureel budget beschikbaar van € 22.000.Of de verdere uitwerking 
van de conclusies en aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan ondermijning gedekt kunnen worden 
uit dit budget zal de komende jaren duidelijk(er) worden. 
 
Overzicht programma Veiligheid 
 

 
 
 

Programma Openbare ruimte en mobiliteit 
 
Trends en (actuele) ontwikkelingen programma Openbare ruimte en Mobiliteit 
 

Programma Veiligheid 2022 2023 2024 2025 2026

 - ondermijning - weerbaarheidsscan p.m p.m p.m p.m p.m

 - handhaving - kapverordening 0 -17 -17 -17 -17

Totaal programma Veiligheid 0 -17 -17 -17 -17
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Kwaliteitsplan Openbaar Groen 
In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG) wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor 
een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte.  De ambities in dit plan zijn: het 
bevorderen van leefbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en een beheerstechnische inrichting. 
In navolging van dit beleid zijn in het ''Uitvoeringsplan KOG'' concrete maatregelen beschreven die 
ten uitvoer worden gebracht in de jaren 2021 t/m 2024. Hiervoor is 1,6 miljoen euro geraamd en is 
een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen" 
voor in het leven geroepen. Voor het onderdeel biodiversiteit is daarnaast twee jaar (2021 en 2022) 
aanvullende incidenteel geld beschikbaar gesteld. 
 
Bedrijfsplan openbare ruimte buitendienst “Samenspel” 
Begin 2022 is het bedrijfsplan openbare ruimte buitendienst genaamd “samenspel” vastgesteld.  
De focus in dit bedrijfsplan  ligt op de schaalvergroting in de buitendienst. De afgelopen 5 jaar is veel 
en goede ervaring opgedaan in de samenwerking tussen de eigen ambtelijke buitendienst en de 
Stichting Participatie Dinkelland (SPD). Deze ervaring vormt de basis voor de toekomst en wordt waar 
nodig aangepast als gevolg van de schaalvergroting door de komst van de medewerkers van Soweco. 
Waar nodig wordt in dit plan een doorontwikkeling voor gesteld waar dit op basis van de ervaring uit 
de afgelopen 5 jaar en vanuit nieuwe wensen zoals de gemeentelijke visie op zelforganisatie nodig is. 
De jaren 2021 en 2022 zijn voor de afdeling heel bijzonder. Voor de binnendienst is een Strategisch 
Personeels Plan (SPP) opgesteld dat de continuïteit en kennisoverdracht voor de komende jaren moet 
borgen. Voor de buitendienst is de komst van de medewerkers van Soweco en daaruit volgende 
organisatorische impact van groot belang. Daarnaast zijn er verschuivingen in het personeelsbestand 
en vooral de leiding van grote invloed op de afdeling. Daarom zal over een jaar een evaluatie op dit 
plan volgen. 
 
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen programma Openbare ruimte en Mobiliteit 
 
Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) - biodiversiteit 
Zoals aangegeven is voor de maatregelen gericht op biodiversiteit uit het uitvoeringsplan KOG 
incidenteel geld beschikbaar tot en met het jaar 2022. Inmiddels blijkt dat voor een duurzame en 
toekomstbestendige oplossing voor het onderdeel biodiversiteit met ingang van het jaar 2023 feitelijk 
structureel geld (€ 90.000) benodigd is. Deze intensivering maakt deel uit van het zogenaamde 
geprioriteerde nieuw beleid uit de begroting 2022 waarvoor met voorrang structurele dekking moest 
worden gezocht. 
 
Bedrijfsplan - Visual Tree Assesment (VTA) / Boomveiligheidscontrole (BVC) 
In Nederland staan ruim 16 miljoen straat- en laanbomen. Voor deze  bomen moet de boomeigenaar 
voldoen aan de wettelijke zorgplichteisen. Deze komen voort uit de aansprakelijkheidswetgeving 
(schuldaansprakelijkheid). Dit betekent dat als er schade ontstaat doordat er een tak uit een boom 
waait of vanwege een omvallende boom, de eigenaar aansprakelijk is voor deze voorzienbare schade. 
Diegene die schade lijdt, moet aantonen dat de boomeigenaar onvoldoende zorg heeft besteed aan 
het voorkomen van deze schade. Daarom laten grotere professionele boomeigenaren, zoals 
gemeenten, bomen periodiek en op een systematische wijze visueel inspecteren door een 
deskundige. De boomeigenaar toont met zijn regelmatige controle zijn zorgplicht aan. Voor de 
gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom wordt, zoals opgenomen in het bedrijfsplan 
“samenspel” van de buitendienst, aan de wettelijke plicht voldaan. Voor de bomen buiten de 
bebouwde kom betekent het voldoen aan deze wettelijke plicht een structurele jaarlast van € 245.000. 
 
Bedrijfsplan - Financiële gevolgen opheffen SW op de middellange termijn  
De Sociale Werkvoorziening (SW) kent geen nieuwe instroom. Op termijn zullen SW-ers uit dienst 
treden en vervangen worden door mensen uit de Participatiewet (P-wetters). Naar verwachting zullen 
er over 15 jaar geen SW-ers meer zijn. P-wetters zijn duurder bij gelijke loonwaarde (€2.500 per 
medewerker per jaar). Tevens is een degradatie van de kwaliteit van de instroom te zien, een lagere 
loonwaarde. Dit betekent dat meer mensen nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Daarnaast is 
mogelijk ook meer aansturing in het veld nodig. Hier is nog geen rekening mee gehouden. Het 
vervangen van de SW-ers door P-wetters zal voor Tubbergen minimaal €60.000 kosten. Voor 
Dinkelland betekent dit minimaal €75.000. 
 
Bedrijfsplan – uitbreiding gemeentewerf 
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Door de toevoeging van de SPD vijf jaar geleden en de toevoeging van Soweco dit jaar ontstaat 
ruimte te kort op de gemeentewerf in Ootmarsum. Er is met name te weinig ruimte voor het 
materieel/de voertuigen. Hierdoor ontstaat het risico van een te volle gemeentewerf, te weinig ruimte 
om voertuigen te stallen en om te manoeuvreren. Door ruimtegebrek kunnen tevens onveilige situaties 
voor medewerkers ontstaat (te weinig vrije loopruimte en/of geschieden routes lopen/groot materieel). 
Daarnaast is er te weinig ruimte voor voorraad en opslag van bijvoorbeeld plantmateriaal zoals 
bomen. De afgelopen jaren is hiervoor als nood een stuk industrieterrein achter de werf gebruikt. Dit is 
wegens bebouwing niet meer mogelijk en maakt het een urgent probleem. De noodzaak voor 
uitbreiding was er met de komst van de SPD vijf jaar geleden al, maar wordt nu met de komst van 
Soweco nog urgenter. Een oplossing zou zijn het aankopen van een terrein achter de gemeentewerf. 
Dit terrein is ongeveer 1500 m2 groot en zou voldoende zijn. Een deel kan dan gebruikt worden voor 
het inkuilen van plantmateriaal en een deel voor de stalling van voertuigen. Voor de stalling van 
voertuigen zal er een overkapping gebouwd moeten worden. De kosten hiervan (aankoop grond, 
aanleg verharding en een aanbouw overkapping worden ingeschat op € 212.500. De huurprijs (die in 
rekening wordt gebracht bij Noaberkracht) bedraagt naar verwachting € 28.000 per jaar.  
 
Overzicht programma Openbare ruimte en Mobiliteit 
 

 
 

Programma Sport en Accommodaties 
 
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen programma Sport en Accommodaties 
 
Subsidieregeling OZB compensatie maatschappelijk vastgoed. 
De gemeente Dinkelland kent vanaf het jaar 2019 de subsidieregeling OZB compensatie 
maatschappelijk vastgoed. De compensatie over de jaren 2019 en 2020 is in het jaar 2020 
afgewikkeld. Medio 2021 is de regeling verleng met 2 jaar en is gekozen voor eenzelfde werkwijze, 
dus afwikkelen van de compensatie over de jaren 2021 en 2022 in 2022. Parallel aan deze 
besluitvorming is in de begroting 2022 aangegeven dat gezocht moet worden naar structurele dekking 
voor deze subsidieregeling vanaf het jaar 2023. Deze intensivering maakt deel uit van het 
zogenaamde geprioriteerde nieuw beleid uit de begroting 2022 waarvoor met voorrang structurele 
dekking moest worden gezocht. 
 
Overzicht programma Sport en Accommodaties 

 
 
 
 

Programma Sociaal Domein 
 
Trends en (actuele) ontwikkelingen Programma Sociaal Domein 
 
Wetgeving & bestuursstijl 
Aansluitend aan de decentralisatie is wet- en regelgeving doorlopend in ontwikkeling (geweest). De 

afgelopen jaren is onder andere de Wet op schuldhulpverlening herijkt, is sprake geweest van een 

transformatie binnen de participatiewet, is de Wet Inburgering aangepast, heeft de Jeugdwet een 

doorontwikkeling gekend, is de Wet op onderwijs gewijzigd, zijn aanpassingen gedaan in de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, is de Wet op verplichte GGZ gewijzigd, is een nieuwe Wet prenataal 

huisbezoek van kracht geworden en is de Wet publieke gezondheid in beweging. Deze bewegingen 

Programma Openbare ruimte en Mobiliteit 2022 2023 2024 2025 2026

 - Kwaliteit Openbaar Groen (KOG) - bereft geprioriteerd nieuw beleid 0 -90 -90 -90 -90

 - Bedrijfsplan - Visual Tree Assesment (VTE) / Boomveiliheidscontrole (BVC) -125 -245 -245 -245 -245

 - Bedrijfsplan - financiele gevolgen opheffen SW op de middellange termijn 0 -12 -25 -50 -75

 - Bedrijfsplan - uitbreiding gemeentewerf 0 3 3 3 3

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

Programma sport en Accommodaties 2022 2023 2024 2025 2026

 - OZB maatschappelijke instellingen - betreft  geprioriteerd nieuw beleid € 0 -70 -70 -70 -70

Totaal programma Sport en Accommodaties 0 -70 -70 -70 -70
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zijn complex. Veranderingen zijn ingezet door de Rijksoverheid op verschillende momenten en soms 

ook meerdere keren in de afgelopen 6 jaren. Veranderingen zijn daardoor verkokerd aangepakt. De 

komende periode is het zaak om te werken aan een integrale netwerkstructuur die aansluit bij onze 

bestuursstijl. Dit zowel voor de interne collega (duidelijkheid in wat kunnen wij allemaal aanbieden 

vanuit voorliggend en maatwerk) als voor onze inwoners.  

 

Beleidsvervuiling 
Voortkomend uit wetgeving en bestuursstijl zoals hierboven omschreven wordt ook geconstateerd dat 

sprake is van ontwikkelingen in demografie, casuscomplexiteit en een verandering in 

maatschappelijke vraagstukken. De beleidsadviseur wordt verleidt om niet uitsluitend te adviseren, 

maar ook te faciliteren in vraagstukken. Deze ‘beleidsvervuiling’ maakt heroriëntatie op organisatie 

inrichting noodzakelijk.  

 
(strategisch) prioriteren 
Veranderingen op alle terreinen zijn niet alleen zichtbaar op lokaal niveau, maar ook met 

samenwerkingspartners regionaal. De vraag die steeds centraler komt te staan: waar moeten en 

willen wij regionaal vertegenwoordigd zijn? De regionale overlegstructuur is complex en vraagt 

uitermate veel tijd van onze beschikbare ambtelijke capaciteit. Willen wij alle regionale inzet 

continueren dan vraagt dat op elementen om een voortzettingsbesluit.  

 
Uitvoeringsplan Sociaal Domein 
Een belangrijke ontwikkeling waar de afgelopen jaren fors op is ingezet is het uitvoeringsplan Sociaal 
Domein. Deze inzet is veelal geïnitieerd vanuit de ambitie “Inclusieve samenleving” en heeft voor het 
programma Sociaal Domein uit de basisbegroting vooral als doel de zorg en ondersteuning voor onze 
inwoners bereikbaar en betaalbaar te houden. Dit heeft onder andere geleid tot het opnemen van een 
taakstelling op het sociaal domein. Deze taakstelling liep op van een bedrag van € 126.000 in 2019 tot 
een structureel bedrag van € 582.000 vanaf het jaar 2022. In de afgelopen najaar vastgestelde 
begroting 2022 moest nog een structureel bedrag van € 138.000 worden ingevuld. Aan de hand van 
de laatst bekende informatie worden In dit overdrachtsdocument een aantal suggesties gedaan die 
zouden kunnen leiden tot een meer dan volledige invulling van de taakstelling. 
  
(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen programma Sociaal Domein 
 
Algemeen 
Onder trends en (actuele) ontwikkelingen is aan de hand van de volgende drie onderwerpen 
weergeven dat de continuïteit van het Sociaal Domein en daarmee de bereikbaarheid en 
betaalbaarheid  onder druk te staan: 

- wetgeving en bestuursstijl 
- beleidsvervuiling 
- (strategisch) prioriteren 

 
Om de continuïteit van het Sociaal Domein en daarmee de bereikbaarheid en betaalbaarheid te 
garanderen is een extra investering in de beschikbare capaciteit (zowel in kwantiteit als in kwaliteit) 
benodigd. Het op voorhand reserveren van een deel van de extra (structurele) rijksvergoeding voor de 
jeugdzorg zoals opgenomen in het regeerakkoord zou ruimte bieden voor deze investering. Een 
eerste richtinggevende berekening komt voor de gemeente Dinkelland uit op een structureel bedrag 
van € 225.000.    
 
Uitvoeringsplan sociaal domein – POH GGZ 
In 2019 is gestart met de pilot praktijkondersteuner huisartsen in de huisartsenpraktijk, een inspanning 
uit het uitvoeringsplan sociaal domein. De praktijkondersteuners verbreden de expertise van de 
huisartsenpraktijk, waardoor meer passende doorverwijzingen mogelijk zijn. Daarnaast kunnen de 
praktijkondersteuners de jongeren helpen zonder doorverwijzing. De resultaten van de pilot laten zien 
dat er in 2019 en 2020 minder doorverwijzingen zijn geweest door de inzet van de 
praktijkondersteuner en dus dat meer patiënten wel zouden worden doorverwezen als er geen 
praktijkondersteuner zou zijn geweest. Dat houdt in dat deze jeugdigen geen maatwerkvoorziening 
jeugdhulp nodig hebben gehad. 
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De POH GGZ is voor de jaren 2021 en 2022 van incidentele dekking voorzien.  Als onderdeel van 
deze besluitvorming heeft de gemeenteraad aangegeven dat voor vier posten met voorrang gezocht 
moet worden naar structurele dekking. Daarbij is aangegeven dat er ook een prioritering geldt voor de 
vier posten onderling. De POH GGZ had de hoogste prioriteit. 
In het financiële hoofdstuk van dit overdrachtsdocument komt de structureel benodigde dekking van 
de POH GGZ ten bedrage van € 115.000 terug. 
 
Uitvoeringsplan sociaal domein – Coördinator externe verwijzer 
De coördinator externe verwijzingen levert een essentiële bijdrage aan de relatie tussen de 

gemeente en externe verwijzers zoals huisartsen en gecertificeerde instellingen. De doelstelling is 

om meer grip te krijgen op de meldingen en wijze van indiceren en te komen tot passende 

ondersteuning en zorg. Uit de monitoring en effectmeting blijkt dat de inzet van de coördinator 

externe verwijzer zich zowel inhoudelijk als financieel loont. We zien dat er meer contact is tussen 

de externe verwijzers en de gemeente, de samenwerking verbetert  en er meer grip komt op de in 

te zetten jeugdhulp met als te verwachten effect een besparing op de kosten. De dekking is met 

incidentele middelen via het uitvoeringsplan geregeld voor de jaren 2021 en 2022.  

 
Uitvoeringsplan sociaal domein – Wijk GGD 
Vanaf 2020 draait de pilot WIJKGGD. De gemeenten Tubbergen Dinkelland zijn een overeenkomst 

aangegaan met de GGD als werkgever, voor de inzet van 2 wijk GGD’ers.  

Het doel van de inzet WIJK GGD is:  

- Door snelle signalering en onconventionele oplossingen wordt voorzien in een persoonlijk, 
passend zorgaanbod voor mensen met verward gedrag, waarmee maatschappelijke onrust, 
een verdere opeenstapeling en escalatie van problemen in de zorg en veiligheidsketen wordt 
voorkomen.  

Uit de evaluatie blijkt dat betrokken partijen positief zijn over de inzet van de Wijk GGD. Het 

outreachtend te werk gaan bij zorgmeldingen (ook als er geen hulpvraag) is en de samenwerking met 

politie en procesmanagers, is zeer positief. Vanwege een beleidsarme begroting in 2022 is gekozen 

voor een verlenging van tijdelijke aard voor 1 jaar tot eind 2022.  

 
Overzicht programma Sociaal Domein 
 

 
 
 
 

Programma Milieu 
 
Trends en (actuele) ontwikkelingen programma Milieu 
 
afval 
In de perspectiefnota 2022 zijn twee ontwikkelingen genoemd en beschreven die naar alle 
verwachting gevolgen gaan hebben voor de baten en lasten van afvalinzameling en 
afvalverwerking en dus ook voor de afvaltarieven. Als eerste zijn de gevolgen van het “vervuilde” 
PMD genoemd en beschreven en als tweede de op 22 april 2021 vastgestelde nieuwe 
verwerkingstarieven van Twence. Er is aangegeven dat het de verwachting is dat deze beide 
ontwikkelingen een stijging van de lasten/een verlaging van de baten tot gevolg hebben en dus 
zullen leiden tot een verhoging van de tarieven voor onze inwoners. Indien deze beide 
ontwikkelingen worden door vertaald naar de gevolgen voor het afvaltarief dan moet rekening 
worden gehouden met een stijging van het vastrecht van € 17 in 2022 tot € 22 in 2023. In de 
begroting 2022 is de stijging van het vastrecht voor afval met € 17 doorgevoerd  
 
 

Programma Sociaal Domein 2022 2023 2024 2025 2026

 - Algemeen - structurele reservering extra middelen jeugd regeerakkoord - € 225.000 -225 -225 -225 -225 -225

 - Uitvoeringsplan sociaal domein - POH GGZ bettreft geprioriteerd nieuw beleid -115 -115 -115 -115

 - Uitvoeringsplan sociaal domein - Coordinator externe verwijzer -52 -52 -52 -52

 - Uitvoeringsplan sociaal domein - Wijk GGD 0 -60 -60 -60 -60

Totaal programma Sociaal Domein -225 -452 -452 -452 -452
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(Doorlopende) beleidsopgaven, inspanningen en activiteiten die (indien wenselijk) een 
voortzettingsbesluit vragen programma Milieu 
 
Kapverordening 
In 2021 is de nieuwe kapverordening door de gemeenteraad vastgesteld. Tijdens de behandeling van 

deze nieuwe verordening in zowel de raad als de commissie is  aangegeven dat deze nieuwe 

kapverordening naar verwachting zal leiden tot meer vergunningaanvragen en vragen. Uit de 

ervaringscijfers blijkt dat dit inderdaad het geval is. Zo is er in de afgelopen periode een fors aantal 

meer aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen die getoetst moeten 

worden, met de daarbij behorende herplantplannen en mogelijke vervolgprocedures (zienswijzen, 

bezwaren) binnengekomen. 

Daarnaast is gebleken dat de hoeveelheid aanvragen in het kader van ruimtelijke ordening is 

toegenomen waarbij eveneens een toetsing en advisering van landschappelijke inpassingsplannen en 

inhoudelijk op gebied van groen, natuur en landschap benodigd is.   

Al met al een behoorlijke toename van aanvragen (en dus werk) die niet volledig kan worden 

opgevangen binnen de bestaande bezetting van de betreffende afdeling. Dit samen met het extra 

werk voor wat betreft de advisering in het kader van de Omgevingsvergunningen en ruimtelijke 

ontwikkeling in relatie met groen en landschap legt een behoorlijke druk op de uitvoering en dus de 

organisatie. De gevolgen hiervan betrekken we bij de verdere uitwerking van de (financiële gevolgen 

van de) omgevingswet. 

 

Afval – stijging tarieven Twence en exploitatie gemeentelijk afvalbrengpunt 

Zoals aangegeven moet voor 2023 rekening worden gehouden met een stijging van het vastrecht.  
Deze mogelijke verdere noodzakelijke stijging van € 5 dient te worden betrokken bij het opstellen 
van de begroting 2023. Ook de hogere structurele kosten van de gemeentelijke bijdrage in de 
exploitatie van het gemeentelijke afvalbrengpunt dient betrokken te worden bij het opstellen van de 
begroting 2023. Zoals het zich nu laat aanzien gaat het hier om een extra stijging van het vastrecht 
met ruim € 1 per aansluiting.  
Al met al moet,  zoals het zich nu laat aanzien, vanaf 2023 in ieder geval nog rekening wo rden 
gehouden met een verdere stijging met van het vastrecht voor afval.  
 

Afval - Aanpak zwerfafval 
In het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022  zijn onder andere afspraken 

gemaakt om extra maatregelen te nemen voor een schonere openbare ruimte. Om daar uitvoering 

aan te geven is het programma Mooi Schoon opgezet. Voor de uitvoering van dat programma is een 

jaarlijkse vergoeding beschikbaar gesteld van resp. € 30.000 voor Dinkelland en € 25.000 voor 

Tubbergen. De genoemde raamovereenkomst loopt af op 1 januari 2023. Vanaf die datum dient de 

gemeente zelf zorg te dragen voor het opruimen van het zwerfafval. Het doorzetten van het 

programma Mooi Schoon zou gezien de goede ervaringen die zijn opgedaan met het faciliteren en 

stimuleren van zowel de vrijwilligers en de scholen een optie kunnen zijn. Dekking via het 

kostendekkende product afval zou een verhoging van het vastrecht betekenen van ongeveer € 3 per 

aansluiting.  

 

Afval - Terugwinnaars 

Ter verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) is in 

2021 begonnen met het project #Terugwinnaars. Gelet op de behaalde resultaten wordt dit project op 

basis de notitie Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering afkeur PMD en het bijbehorende 

plan van aanpak in 2022 gecontinueerd. Dekking van de kosten voor het jaar 2022 ten bedrage van € 

50.000 is gevonden in de voorziening afval. In de dekking van de mogelijke voortzetting van dit project 

vanaf het jaar 2023 is (nog) niet voorzien. Structurele voortzetting van dit project zou een stijging van 

het tarief voor het vastrecht betekenen van ongeveer € 5 per aansluiting 

 

Programma duurzaamheid 

Voor de jaren 2021 en 2022 zijn incidentele middelen vrijgemaakt om capaciteit beschikbaar te krijgen 

voor de uitvoering van het programma duurzaamheid. Tegelijk met dit besluit is aangegeven at actief 

gezocht moet worden naar structurele dekking. Uiteraard worden hier ook de mogelijke te verwachten 

extra rijksmiddelen in het kader van het klimaatakkoord bij betrokken.  
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Overzicht programma Milieu 
 

 
 
 
Totaaloverzicht organisatie(ontwikkeling) en alle programma’s uit de basisbegroting 
 

 
 
  

Programma Milieu 2022 2023 2024 2025 2026

 - Kapverordening p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

 - Afval - stijging tarieven Twence en explotatie gemeentelijk afvalbrengpunt (€ 60.000) 0 tarief-6 tarief-6 tarief-6 tarief-6

 - Afval - aanpak zwerfafval (€ 30.000) 0 tarief-3 tarief-3 tarief-3 tarief-3

 - Afval - terugwinnaars (€ 50.000) 0 tarief-5 tarief-5 tarief-5 tarief-5

 - programma duurzaamheid - betreft geprioriteerd nieuw beleid -132 -132 -132 -132

Totaal programma Milieu 0 -132 -132 -132 -132

Totaal overzicht alle programma's uit de basisbegroting 2022 2023 2024 2025 2026

Totaal Organisatie(ontwikkeling) -91         -445      -445      -445      -445      

Totaal programma Bestuur en Middelen 0 -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      

Totaal alle programma's uit de basisbegroting -441      -1.756   -1.769   -1.794   -1.819   
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Hoofdstuk 4 Financiën 
In dit onderdeel van het overdrachtsdocument wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken 
van het herziene meerjarige saldo en de stand van belangrijkste reserve(s). 
Het is namelijk van belang om aan het begin van een nieuwe raadsperiode te weten hoe de gemeente 
Dinkelland er in financiële zin voor staat. Zowel voor wat betreft het meerjarige beeld van de begroting 
(structureel)  als ook de incidentele stand van de  belangrijkste reserve(s). 
Begonnen wordt met een feitelijke weergave van de financiële stand van zaken op basis van feitelijke 
mutaties op basis van bestaand beleid. Dit kunnen autonome ontwikkelingen zijn of zaken waarover 
besluitvorming heeft plaatsgevonden. 
 
In het tweede deel van dit hoofdstuk worden een aantal trends en ontwikkelingen (waaronder ook het 
regeerakkoord) wat verder en dieper uitgewerkt en ook voorzien van mogelijke richtingen en 
suggesties. Uiteraard rekening houdend met reeds eerder benoemde richtingen.   
 
 
Herzien meerjarig saldo 
Voor wat betreft het meerjarige beeld van de begroting wordt aangesloten bij het laatst vastgestelde 
meerjarige saldo en dat is in dit geval de begroting 2022. Van daaruit wordt langs een aantal lijnen 
een beeld gegeven van de verschillende mutaties die leiden tot en herzien meerjarig saldo. 
 
Vertrekpunt is dus het herziene meerjarige saldo uit de begroting 2022 
 

 
 
 
 
Mutaties bestaand beleid 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven aan van de verschillende mutaties op basis van 
bestaand beleid. Dit kunnen autonome ontwikkelingen zijn of zaken waarover reeds besluitvorming 
heeft plaatsgevonden. Allemaal zaken die bij het opstellen van de begroting 2022 (nog) niet 
bekend waren 
 

 
 

Herzien merjarig saldo Dinkelland 2022 2023 2024 2025 2026

Herzien meerjarig saldo begroting 2022 1.497         443           282           675           1.317        

Storten in Algemene reserve -1.497       0 0 0 0

Herzien meerjarig saldo begroting 2022 -             443           282           675           1.317        

Mutaties bestaand beleid 2022 2023 2024 2025 2026

Septembercirculaire 2021

 - hogere algemene uitkering 2.521         1.033        1.019        1.124        1.199        

 - reeds verwerkt: opschalingskorting -320           0 0 0 0

 - reeds verwerkt: extra middelen jeugd -1.198       0 0 0 0

 - op te nemen stelposten / taakmutaties -209 -317 -535 -748 -913

Decembercirculaire 2021

 - hogere algemene uitkering 183             96 89 91 98

 - op te nemen stelposten / taakmutaties -223           -172 -173 -177 -187

Cogas - halvering structureel dividend -             0 0 0 -463

Rijksvergoeding bijstand - BUIG -208           -208 -208 -208 -208

Bijdrage Hoge Vonder 116             116           116           116           116           

Omgevingswet - incidentele kosten -760

Omgevingswet - rijksvergoeding 440

Noaberkracht

 - huur en verhuur locaties buitendienst 28 28 28 28 28

 - werken bij Noaberkracht - uitbreiding helpdesk -31             -31            -31            -31            -31            

 - werken bij Noaberkracht - thuiswerkvergoeding cao -38 -38 -38 -38 -38

Totaal mutaties bestaand beleid 301             507           267           157           -399          
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September circulaire 2021 
Het verschil in de Algemene Uitkering (AU) laat voornamelijk positieve effecten zien. Belangrijkst 

zijn de extra middelen voor jeugdzorg en het schrappen van de oploop van de opschalingskorting. 

Met deze beide mutaties is in de begroting 2022 reeds rekening gehouden vandaar de correctie op 

de hogere algemene uitkering.  

 

Daarnaast is de algemene uitkering toegenomen als gevolg van een aanvullend Corona 

steunpakket, een aantal aanvullende taakmutaties en een hogere acress als gevolg van de 

ontwikkeling van de rijksuitgaven).  Ook zien we voordelige mutaties in eenheden en gewichten 

(aantal inwoners, aantal lage inkomens, etc.).. 

 

De verhoging van de accresstranches komt door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling 

(MEV-raming) als door een positieve volumeontwikkeling. Hiervoor zijn echter ook stelposten 

opgenomen. Daarnaast heeft het kabinet vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken voor een 

aantal beleidsterreinen, waaronder klimaatmaatregelen.  

Al met al laat de septembercirculaire 2021 een mooie meerjarige verbetering van de algemene 
uitkering en de algemene middelen zien.  
 
Decembercirculaire 2021 
De algemene uitkering laat op grond van de december circulaire 2021 een lichte meerjarige stijging 
zien. Het saldo van de hogere algemene uitkering is geen pure “winst”. Er dient rekening te worden 
gehouden met de taakmutaties die benoemd zijn door het rijk. Taakmutaties zijn middelen die met 
een bepaald oogmerk aan het gemeentefonds zijn toegevoegd of onttrokken, maar waar geen 
bestedingsverplichting aan ten grondslag ligt. Wanneer ze nieuw zijn worden ze eenmalig 
afzonderlijk benoemd om inzicht te creëren waaraan het rijk meer of minder geld gaat besteden. 
Maar het uitgangspunt van de gehele algemene uitkering is en blijft dat de middelen vrij 
aanwendbaar zijn. Binnen de gemeente Dinkelland bestaat de lijn dat voor deze taakmutaties een 
stelpost wordt opgenomen in afwachting van te ontwikkelen beleid. Zodra door college en raad 
wordt ingestemd met het ontwikkelde beleid kan een beroep worden gedaan op deze stelpost(en).  
Het volgen van deze lijn betekent dat het totaal van de op te nemen stelposten een last oplevert  
die hoger is dan de gestegen algemene uitkering. Per saldo is er dus sprake van een 
verslechtering voor de algemene middelen. Dit is vooral een gevolg van een wijziging van een 
aantal maatstaven die het rijk heeft vastgesteld.   
 
Dividend Cogas 
Tijdens de aandeelhoudervergadering (AvA) van 16 december 2020 hebben de aandeelhouders 
van Cogas ingestemd met de verkoop van het 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V. Tevens is 
besloten dat een dividendafbouwfonds ter grootte van € 25 miljoen wordt ingesteld: 5 jaar lang 
wordt jaarlijks € 5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders zodat de dividenduitkering van Cogas 
aan de aandeelhoudende gemeenten met het wegvallen van het CKI-dividend voor een periode 
van vijf jaar op peil gehouden kan worden. Dit betekende concreet dat het dividend dat we al jaren 
gewend zijn te ontvangen van Cogas nog 5 jaar op niveau bl ijft en daarna, dus vanaf het jaar 2026, 
terugvalt naar de helft 
 
Rijksvergoeding BUIG  
Drie keer per jaar worden de BUIG-budgetten bijgesteld. In oktober van het lopende jaar ontvangen we 

bericht over de voorlopige uitkering van het jaar daarna, dit budget wordt vervolgens in mei van het 

lopend jaar bijgesteld (nader voorlopig budget) en in oktober van het lopend jaar definitief vastgesteld. 

De meerjarenraming op basis van de nader voorlopige uitkering 2021 is structureel € 208.000 hoger 
dan de meerjarenraming op basis van de voorlopige uitkering 2022 volgens de cijfers uit oktober 
2021. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door een verlaging van de raming van het macrobudget.  
 
Bijdrage Hoge Vonder 
Begin 2022 is ingestemd met de volledige verzelfstandiging van sporthal “t Hoge Vonder in 
Deurningen. Als onderdeel van deze verzelfstandiging wordt onder andere  een eenmalige subsidie 
aan de stichting 't Hoge Vonder verstrekt, welke wordt aangewend voor de verbouwing van de 
sporthal te Deurningen en wordt een deel van de bestaande lening afgeboekt. Tegenover deze 
eenmalige kostenpost van ruim 7 ton staat een jaarlijkse vrijval van de subsidie van € 116.000 per 
jaar. 



32 
 

 
Omgevingswet - transitiekosten 
De transitiekosten. Dit zijn de kosten die de gemeente maakt om te zorgen dat na de inwerkingtreding 
de Omgevingswet op de juiste manier vertaald gaat worden naar de praktijk. Bijvoorbeeld het 
omgevingsplan nieuwe stijl , een ingericht DSO met toepasbare regels en beleid dat hierbinnen past, 
maar ook in een ja mits houding vanuit de overheid, maar ook productieverlies door opleiding en 
werken in 2 stelsels. Dit betreft € 760.000 verdeelt over meerdere jaren. Dit zijn incidentele kosten die 
ook incidenteel gedekt kunnen worden. In het regeerakkoord heeft het rijk een vergoeding opgenomen 
voor de omgevingswet. Dit komt voor de gemeente Dinkelland neer op een totale incidentele 
vergoeding van € 440.000 eveneens verdeelt over meerdere jaren; 
 
Noaberkracht – huur en verhuur buitendienst. 
Met ingang van 2022 wordt de gemeentewerf in Ootmarsum en de drie dislocaties (Weerselo, 
Denekamp en Tubbergen) niet langer om niet gebruikt door Noaberkracht maar zal Noaberkracht ook 
hier een marktconforme huur voor betalen welke conform de vaste verdeelsleutel, vastgelegd in het 
Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland, in rekening wordt gebracht bij de beide gemeenten. Deze 
verrekening worden in de loop van het jaar 2022 verwerkt in de begrotingen van de drie bedrijven en 
dus ook die van Dinkelland.  
 
Noaberkracht – werken bij Noaberkracht / uitbreiding helpdesk en thuiswerkvergoeding 
In December 2021 heeft het bestuur van Noaberkracht het besluit genomen om het werken bij 
Noaberkracht verder uit te rollen en te faciliteren. Hierbij moet gedacht worden aan het verstrekken 
van Lap Tops en mobiele telefoons en de ondersteuning daarvan via de helpdesk, het faciliteren en 
optimaliseren van thuiswerkplekken, het verder digitaliseren van de vergadertechnieken, en het 
verstrekken van thuiswerkvergoedingen. Een deel van deze kosten konden worden opgevangen 
binnen Noaberkracht (bestaande budgetten en herschikking) maar voor een deel wordt een beroep 
gedaan op de beide deelnemende gemeenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het verstrekken 
van de thuiswerkvergoeding een cao afspraak is waarvoor gemeenten naar verwachting ook (deels) 
worden gecompenseerd.  
 
Rekening houdend met de verschillende mutaties bestaand beleid zoals hiervoor beschreven en 
toegelicht ontstaat het volgende beeld van het herziene meerjarige saldo: 
 

 
 
 

Vastgelegde financiële uitgangspunten (bestaand beleid) 
In deze paragraaf wordt in het kort aangegeven welke financiële uitgangspunten worden gebruikt en 
ook zijn verwerkt in de vastgestelde begroting 2022 en de meerjarenbegroting. In het herziene 
meerjarige saldo na mutaties bestaand beleid zoals dat hiervoor is weergegeven, is op grond van 
bestaand beleid een ramingen opgenomen gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten. Om een goed 
beeld te kunnen vormen van het herziene meerjarige saldo zoals dat op dit moment kan worden 
weergegeven, is het van belang deze opgenomen ramingen kort te benoemen en toe te lichten. 
 
Loon- en prijscompensatiecompensatie 

In meerjarige perspectief wordt rekening gehouden met een stijging van lonen en prijzen. Voor deze 

beide ontwikkelingen worden meerjarige stelposten geraamd, Enerzijds in afwachting van definitieve 

uitkomsten van de cao ontwikkelingen en anderzijds in afwachting van de ontwikkeling van de prijzen.  

Aan de hand van de laatst bekende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de 

ramingen die het Rijk hanteert voor de ontwikkeling van het gemeentefonds worden deze meerjarige 

stelposten aangepast. Deze werkwijze wordt toegepast voor alle loon- en prijsgevoelige budgetten 

dus ook voor bijdragen aan verbonden partijen. 

 

Areaalaanpassing 

In meerjarig perspectief houden we rekening met hogere kosten als gevolg van areaalaanpassingen. 

Het betreft hier een per saldo raming die geldt voor zowel areaaluitbreidingen als inkrimpingen. Deze 

Herzien meerjarig saldo Dinkelland 2022 2023 2024 2025 2026

Herzien meerjarig saldo begroting 2022 -             443           282           675           1.317        

Totaal mutaties bestaand beleid 301             507           267           157           -399          

Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid 301             950           549           832           918           
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stelpost kent een brede werking voor het totale gemeentelijke areaal en bedraagt structureel € 60.000 

per jaar. 

 

Taakmutaties 

Taakmutaties zijn middelen die met een bepaald oogmerk aan het gemeentefonds zijn toegevoegd of 

onttrokken, maar waar geen bestedingsverplichting aan ten grondslag ligt. Wanneer ze nieuw zijn 

worden ze eenmalig afzonderlijk benoemd om inzicht te creëren waaraan het rijk meer of minder geld 

gaat besteden. Maar het uitgangspunt van de gehele algemene uitkering is en blijft dat de middelen 

vrij aanwendbaar zijn. Binnen de gemeente Dinkelland geldt de lijn dat voor deze taakmutaties een 

stelpost wordt opgenomen in afwachting van te ontwikkelen beleid. Zodra door college en raad wordt 

ingestemd met het ontwikkelde beleid kan een beroep worden gedaan op deze stelpost(en). Indien 

ervoor wordt gekozen geen beleid te ontwikkelen dan kan de stelpost vrijvallen ten gunste van de 

algemene middelen. In de verschillende P&C documenten wordt het verloop van deze stelposten 

(taakmutaties) weergegeven 

 

Meerjarige indexering van belastingen en heffingen  

 

 
 

Onroerende Zaak Belasting (OZB) 
Conform bestaand beleid wordt de OZB opbrengst van jaar tot jaar verhoogd met 2% (exclusief 
areaaluitbreiding). Besluitvorming hierover vindt plaats bij de desbetreffende jaarbegroting. 
Vooruitlopend hierop houden we in meerjarig perspectief rekening met deze jaarlijkse indexering van 
2%. Deze indexering is  daadwerkelijk opgenomen in de meerjarige raming betreffende de OZB en 
dus ook in het herziene meerjarige saldo. Het gaat hier om een jaarlijkse ophoging  van inkomsten van 
€ 135.000 structureel. De opbrengst OZB is een algemeen dekkingsmiddel 
 
Rioolheffing 
Voor de rioolheffing geldt als algemeen uitgangspunt dat 100% van de kosten wordt gedekt uit de 

opbrengsten. Het tarief (voor 2022 € 265,80) is gebaseerd op de geraamde kosten, zoals die zijn 

opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan en het uitvoeringsplan klimaatadaptatie 2021-2025.  

De opbrengst is geen algemeen dekkingsmiddel, maar is bestemd voor de kostendekking van de 

aanleg en het onderhoud van het riool. 

 

Afvalstoffenheffing 

Ook deze belasting heeft als uitgangspunt, dat de kosten voor 100% worden gedekt door de heffing. 

Naast een basistarief per huishouden (voor 2022 € 115,-) betaalt de gebruiker een 

capaciteitsafhankelijk tarief per containerlediging restafval in de vorm van een tarief via het gebruik 

van: 

a. een container met een capaciteit van 240 liter (€ 10,60) of 
b. een container met een capaciteit van 140 liter (€ 6,50) of 
c. een chipkaart voor bewoners van appartementen ten behoeve van verzamelcontainers (kleine 

opening € 0,85 / grote opening € 1,80). 
Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. De opbrengst is geen 

algemeen dekkingsmiddel, maar is bestemd voor de kostendekking van de afvalinzameling en –

verwerking. 

Bij het opstellen van de desbetreffende jaarbegroting worden de geraamde kosten in beeld gebracht 

en afgezet tegen de noodzakelijke inkomsten om zodoende de tarieven te kunnen bepalen.  

 

Forensenbelasting 

meegenomen in 

soort basis meerjarenbegroting

OZB jaarlijkse meeropbrengst van 2% (excl. Areaaluitbreiding) 2%

Rioolheffing kostendekkend 0%

Afvalstoffenheffing kostendekkend 0%

Forensenbelasting geen inflatiecorrectie 0%

Toeristenbelasting geen inflatiecorrectie 0%
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Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te 

hebben, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een 

gemeubileerd woning beschikbaar houden. De forensenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. 

Deze belasting wordt niet meerjarig geïndexeerd dan wel aangepast. 

 

Toeristenbelasting  

Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de 

gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet in de gemeentelijke 

‘Basisregistratie personen’ (BRP) zijn opgenomen. De toeristenbelasting is een algemeen 

dekkingsmiddel; de heffing wordt gebaseerd op basis van aangifte. Deze belasting wordt niet 

meerjarig geïndexeerd dan wel aangepast 

 

Verbonden partijen 
De laatste jaren worden steeds meer gemeentelijke taken uitgevoerd door zogenaamde verbonden 
partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 
gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt 
verstaan 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, indien 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. 
Met de toename van het aantal gemeentelijke taken dat wordt uitgevoerd door deze verbonden 
partijen moet enerzijds de inhoudelijke zeggenschap worden gedeeld met meerdere partijen die 
deelnemen (de beïnvloedbaarheid neemt af) en maken deze verbonden partijen een steeds groter 
deel uit van de gemeente begroting. Een totaal overzicht van alle verbonden partijen is opgenomen in 
de gemeentebegroting. Voor nu volstaat een overzicht van de verbonden partijen  waar jaarlijkse 
bijdragen aan worden betaald 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen  € 19.076.000 
Omgevingsdienst Twente (ODT)  €      670.000 
Stadsbank Oost Nederland   €        94.000 
Veiligheidsregio Twente (VRT)    €   2.089.000 
Openbaar Lichaam Gezondheid  €   1.266.000 
Recreatieschap Twente    €      192.000 
Stichting Twente Board    €      235.000 
 
 

Incidenteel beschikbare middelen waaronder de (belangrijkste) reserves 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de incidenteel beschikbare algemene middelen 
waaronder de belangrijkste reserves. Als eerste wordt aansluiting gemaakt met de cijfers ut de 
vastgestelde begroting 2022 en daarna worden de mutaties in beeld gebracht en toegelicht zodat 
het meest recente beeld van de incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de 
(belangrijkste) reserves ontstaat. Zoals aangegeven eerst de aansluiting met  cijfers uit de 
vastgestelde begroting 2022. 
 

 
 
Een tweetal reserves worden gezien hun belang en omvang hierna kort toegelicht.  De overige posten 
worden nu niet nader toegelicht omdat ze een bestemming kennen die voor zich spreekt en omdat er  
sinds het vaststellen van de begroting 2022 geen mutaties plaatsgevonden 
 

Beschikbare algemene incidentele middelen - stand begroting 2022 miljoen € 

 - Weerstandcapaciteit ratio 1,4 (algemene reserve en reserve grondbedrijf) 5,46               

 - Extra weerstandsvermogen Sociaal Domein 0,34               

 - Prrogrammagelden  duurzaamheid (inclusief energietransitie) 1,39               

 - Project- en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie 0,06               

 - Project- en procesgelden inbreiding voor uitbreiding 0,58               

 - Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 14,38             

Totaal Beschikbare algemene incidentele middelen 22,21             
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Weerstandscapaciteit – algemene reserve 
Het vaststellen van de ratio weerstandscapaciteit is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. 
Naar aanleiding van de laatst vastgestelde ratio van 1,4 is een bedrag van € 5,46 miljoen aan 
weerstandcapaciteit benodigd. Sinds het vaststellen van de begroting 2022 hebben zich nog geen 
mutaties op de algemene reserve voorgedaan. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de uitkomsten 
van de jaarverantwoording 2021 ook nog niet zijn meegenomen om de simpele reden dat deze (nog) 
niet bekend zijn. 
 
Reserve Incidenteel beschikbare algemene middelen 
De middelen in deze reserve zijn niet voorzien van welke bestemming dan ook en zijn dus vrij 
besteedbaar. Een eventueel beroep op de middelen uit deze reserve is alleen mogelijk via een 
raadsbesluit. De gemeenteraad heeft als hoogste orgaan van de gemeente immers het budgetrecht. 
Sinds het vaststellen van de begroting 2022 hebben zich de volgende mutaties (via raadsbesluit) 
voorgedaan: 

 Verzelfstandiging sporthal ’t Hoge Vonder Deurningen    € 712.000 
 
Rekening houdend met deze beide onttrekkingen resteert een bedrag van ongeveer € 13,3 miljoen 
aan vrij besteedbare algemene middelen in deze reserve. Hierbij moet worden opgemerkt dat nog 
geen reden is gehouden met de mogelijke incidentele kosten die de privatisering van het OpenLucht 
Museum (OLM) in Ootmarsum met zich mee gaat brengen. Aan de hand van de laatst bekende en 
ook openbare informatie wordt uitgegaan van een incidentele kostenpost van € 1,3 miljoen. Hierna 
zou een bedrag aan vrij besteedbare algemene middelen resteren van ruim € 12 miljoen.  
 
  

Financiële trends en ontwikkelingen 
In deze paragraaf van het overdrachtsdocument worden een aantal financiële zaken die bij het 
opstellen van de begroting 2022 (nog) niet bekend waren beschreven en toegelicht. Het betreft hier 
ontwikkelingen die verder gaan dan het bestaande (dus vastgestelde) beleid maar wel degelijk 
omvangrijke financiële consequenties (kunnen) hebben en de nodige toelichting behoeven. Bij en 
aantal onderwerpen worden een aantal mogelijke richtingen beschreven hoe om kan worden gegaan 
met de betreffende ontwikkeling. De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan de orde in 
deze paragraaf: 

 Geprioriteerd nieuw beleid uit de vastgestelde begroting 2022 

 Uitvoeringsplan Sociaal domein met onder andere de (nog) resterende taakstelling 

 Regeerakkoord 
 
Geprioriteerd nieuw beleid uit de vastgestelde begroting 2022 
In de begroting 2022 (een ook in eerdere P&C documenten) is voor een viertal posten incidentele 
dekking geregeld voor de jaren 2021 en 2022. Als onderdeel van deze besluitvorming heeft de 
gemeenteraad aangegeven dat voor deze vier posten met voorrang gezocht moet worden naar 
structurele dekking. Daarbij is aangegeven dat er ook een prioritering geldt voor de vier posten 
onderling met de eerste in de tabel als belangrijkste. Het gaat hier om de volgende posten: 
 

 
 
In de beschrijving van de verschillende basisprogramma’s komen deze vier posten terug. Gezien de 
eerdere besluitvorming over de prioritering en de opdracht om bij voorrang te zoeken naar structurele 
dekking voor deze vier posten worden deze vier toch afzonderlijk belicht 
 
Uitvoeringsplan Sociaal domein met onder andere de (nog) resterende taakstelling 
Zoals onder de trends en (actuele) ontwikkelingen onder het basisprogramma Sociaal Domein is 
weergegeven hebben zich na het vaststellen van de begroting 2022 een aantal ontwikkelingen 
voorgedaan die hebben geleid tot informatie waarmee de nog openstaande taakstelling meer dan 
volledige kan worden ingevuld. Als eerste blijkt het woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 is 
ingegaan voordeliger uit te pakken dan in de begroting 2022 nog werd aangenomen. 

benodigde ruimte voor structurel nieuw beleid 2022 2023 2024 2025 2026

 - POH GGZ -115 -115 -115 -115

 - Biodiversiteit -90 -90 -90 -90

 - Programma duurzaamheid -132 -132 -132 -132

 - OZB maatschappelijke instellingen -70 -70 -70 -70

Totaal benodigde ruimte voor structureel nieuw beleid 0 -407 -407 -407 -407
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Het nieuwe woonplaatsbeginsel beoogt een einde te maken aan de onduidelijkheid met betrekking tot 
welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de benodigde ondersteuning. Het zal voor 
gemeenten duidelijk worden welke gemeente straks volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel 
verantwoordelijk is voor de jeugdige. .Daar waar in de begroting 2022 nog werd uitgegaan van een 
budgettair neutrale operatie blijkt nu dat de invoering van het woonplaatsbeginsel een voordeel oplevert 
van € 282.000. 
De link met de taakstelling is te leggen doordat het “oude” woonplaatsbeginsel voor de gemeente 
Dinkelland heel nadelig heeft uitgepakt en dus (mede)verantwoordelijk was voor de tekorten op de 
jeugdzorg en daarmee voor de (omvang van de) taakstelling. Nu het “nieuwe” woonplaatsbeginsel heeft 
geleid tot een juistere en rechtvaardigere toerekening van kosten en vergoeding  kan ook de (omvang 
van de) taakstelling opnieuw worden bezien 
 
Het tweede voordeel heeft betrekking op de Sociale Werkvoorziening. De gemeente Dinkelland voert 
zelfstandig de Wet sociale werkvoorziening uit. Hierdoor is de gemeente de formele werkgever van de 
inwoners van Dinkelland met een Wsw-indicatie en worden de hierbij behorende werkgeverstaken (het 
zgn. materieel werkgeverschap) uitgevoerd door Stichting Participatie Noaberkracht (SPN). Een aantal 
van deze werkgeverstaken, uitvoering beschut werk en de salarisadministratie, waren door SPN 
uitbesteed aan SOWECO NV. Per 1 oktober 2021 heeft SOWECO NV haar activiteiten gestaakt en door 
de gemeente Almelo is voor de uitvoering van de Wsw stichting NUO, handelend onder de naam 
Ontplooj, opgericht. Het college heeft voor de uitvoering van deze taken een 
dienstverleningsovereenkomst afgesloten met stichting NUO, handelend onder de naam Ontplooj, voor 
een periode van vijf jaar per 1 oktober 2021. Daarnaast heeft het college door middel van een 
aanwijzingsbesluit stichting NUO per 1 oktober 2021 aangewezen als uitvoerder van deze taken. Deze 
constructie levert naast een aantal kleine financiële nadelen vooral voordelen op die betrokken kunnen 
worden bij de taakstelling. 
 
Indien deze nieuwe informatie over het “nieuwe” woonplaatsbeginsel en de SW betrokken wordt bij de 
resterende taakstelling op het uitvoeringsplan Sociaal Domein dan ontstaat het volgende beeld: 
 

 
 
Door de beide suggesties te gebruiken ter invulling van de resterende taakstelling ontstaat zelfs 
overdekking. Er is ruimte om een aantal maatregelen zoals bijvoorbeeld de POH GGZ en de 
coördinator externe verwijzingen van structurele dekking te voorzien. Met de eerste (POHGGZ) wordt 
invulling gegeven aan de opdracht van de raad om structureel dekking te zoeken met ingang van het 
jaar 2023. Voor de jaren 2021 en 2022 was immers in de (incidentele) dekking voorzien. Een tweede 
pilot die ook van incidentele dekking is voorzien tot en met 2022 en die nu al duidelijke effecten laat 
zien die de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het sociaal domein ten goede komen is de 
coördinator externe verwijzer. Gezien de duidelijke positieve effecten van deze pilot kan overwogen 
worden deze pilot met ingang van het jaar 2023 ook van structurele dekking te voorzien.  
 
Indien deze beide suggesties worden opgevolgd dan ontstaat het volgende beeld: 
 

 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat  twee ontwikkelingen die na het vaststellen van de begroting 
2022 konden worden vertaald in nieuwe informatie ruimte bieden om de nog resterende taakstelling 
op het uitvoeringsplan sociaal  domein in te vullen en twee pilots die incidenteel waren gedekt 

Taakstelling uitvoeringsplan 2022 2023 2024 2025 2026

Resterende beoogde besparing 2022 e.v. - uit begroting 2022 -138 -138 -138 -138 -138

Totaal suggesties ter invulling

 - voordeel woonplaatsbeginsel 282 282 282 282 282

 - saldo sociale werkvoorziening 16 15 -2 -6 30

Stand taakstelling uitvoeringsplan 160 159 142 138 174

Taakstelling uitvoeringsplan 2022 2023 2024 2025 2026

Resterende beoogde besparing 2022 e.v. - uit begroting 2022 -138 -138 -138 -138 -138

Totaal suggesties ter invulling 298 297 280 276 312

Suggesties structureel doorzetten reeds ingezette maatregelen

 - POH GGZ -115 -115 -115 -115

 - coordinator externe verwijzer -52 -52 -52 -52

Stand taakstelling uitvoeringsplan 160 -8 -25 -29 7
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structureel van dekking te voorzien. Te weten de POH GGZ en de coördinator externe verwijzingen. 
De daarna resterende verschillen (stand taakstelling uitvoeringsplan) worden opgenomen in de 
samenvatting hierna. 
 
Tussentijdse samenvatting 
Indien gevolg wordt gegeven aan de opdracht van de raad om structurele dekking te vinden voor het 
geprioriteerde nieuw beleid (de 4 posten) en ook te kiezen voor de invulling van de nog resterende 
taakstelling Sociaal domein dan ontstaat het volgende beeld van het herziene meerjarige saldo 
 

 
 
Voor de duidelijkheid: in deze tussentijdse samenvatting is de taakstelling op het sociaal domein 
volledig ingevuld en is ook volledig recht gedaan aan het structureel dekken van het geprioriteerde 
nieuw beleid. De structurele dekking voor de nagekomen beleidsprioriteit coördinator externe 
verwijzingen is ook meegenomen in deze tussentijdse samenvatting. 
 
Regeerakkoord 
De volgende belangrijkste (financiële) contouren worden beschreven en toegelicht in deze paragraaf 
van het overdrachtsdocument: 

 Extra middelen jeugdhulp 

 Schrappen oploop opschalingskorting  

 Overige dossiers mede overheden 
 

 Herverdeeleffecten herijking gemeentefonds (niet specifiek regeerakkoord maar wel voor 
nieuw kabinet) 

 
Extra middelen jeugdhulp 
In de vastgestelde begroting 2022 van de gemeente Dinkelland zijn de extra middelen die het Rijk in 
overleg met de VNG op basis van  de uitspraak van de Commissie van Wijzen inzake het jeugddossier 
opgenomen. Niet alleen de extra toegezegde middelen voor het jaar 2022 zijn opgenomen maar ook in 
structurele meerjarige zin zijn extra rijksmiddelen op basis van de uitspraak van de commissie 
opgenomen. Het Rijk, de VNG en het IPO hebben namelijk gezamenlijk afgesproken dat alle gemeenten 
in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming 75% van de bedragen onder de 
Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost te mogen opnemen in de begroting.  In 
het regeerakkoord volgt het nieuwe kabinet echter niet de volledige uitspraak van de commissie van 
Wijzen. Zo komt er vanaf 2024 € 100 miljoen minder van het Rijk en vanaf 2025 zelfs € 500 miljoen 
structureel minder. Voor de gemeente Dinkelland geeft dit het volgende beeld voor wat betreft de extra 
middelen voor de jeugdzorg: 
 

 
 
De verschillen kunnen in grote lijnen worden verklaard doordat er in de begroting vanaf 2023 75% van 
de toegezegde extra middelen meerjarig mocht worden meegenomen. Dit levert de eerste jaren een 
voordeel op. Vanaf 2024 neemt dit voordeel af omdat het rijk simpelweg niet alle toegezegde 
middelen conform de uitspraak van de commissie van wijzen toekent. Dit levert vanaf 2026 een forse 
structurele verslechtering van de meerjarenbegroting op. 
 
De structurele extra middelen voor de jeugdzorg bedragen op basis van de huidige inzichten ongeveer 
€ 325.000.In de beschrijving van het basisprogramma sociaal domein is beschreven dat een extra 
investering in de beschikbare capaciteit (zowel in kwantiteit als in kwaliteit) benodigd is om de 

Herzien meerjarig saldo Dinkelland 2022 2023 2024 2025 2026

Herzien meerjarig saldo begroting 2022 -             443           282           675           1.317        

Totaal mutaties bestaand beleid 301             507           267           157           -399          

Totaal benodigde ruimte voor geprioriteerd nieuw beleid 0 -292 -292 -292 -292

Resterende stand taakstelling uitvoeringsplan SD 160 -8 -25 -29 7

Herzien meerjarig saldo na geprioriteerd nieuw beleid 301             658           257           540           626           

Extra middelen jeugdzorg Dinkelland 2022 2023 2024 2025 2026

 - volgens regeerakkoord 1.538         1.325         1.150         700             325           

 - opgenomen in begroting 2022 1.538         950             900             850             850           

verschil op begroting Dinkelland -             375             250             -150           -525          
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continuïteit van het Sociaal Domein en daarmee de bereikbaarheid en betaalbaarheid te garanderen 
is. Het op voorhand reserveren van een deel van de extra (structurele) rijksvergoeding voor de 
jeugdzorg zoals opgenomen in het regeerakkoord zou ruimte bieden voor deze investering. Een 
eerste richtinggevende berekening komt voor de gemeente Dinkelland uit op een structureel bedrag 
van € 225.000. 
 
Schrappen oploop opschalingskorting  
In eerste instantie leek deze aankondiging structureel de nodige (financiële) ruimte voor gemeenten 
op te leveren. Nadere bestudering van het regeerakkoord wijst echter uit dat het gaat om het 
schrappen van de oploop en niet om het daadwerkelijk afschaffen van deze korting. Voor de 
gemeente Dinkelland betekent dit in financiële zin het volgende: 
 

     
 
Het schrappen van de oploop voor het jaar 2022 is reeds opgenomen in de vastgestelde begroting 
2022. Probleem voor gemeenten zit in het feit dat op grond van de huidige informatie de 
opschalingskorting niet structureel is afgeschaft en gemeenten er dus vanuit moeten gaan dat de 
reeds geraamde korting in 2026 weer volledig moet worden opgevangen.  
 
Overige dossiers medeoverheden. 
In het regeerakkoord is een meerjarige reeks met middelen opgenomen onder de noemer “overige 
dossiers medeoverheden”. Inmiddels is bekend geworden dat het deel dat bedoeld is voor gemeenten 
betrekking heeft op de invoeringskosten omgevingswet. Deze incidentele middelen (voor Dinkelland in 
totaliteit € 440.000) zijn inmiddels via een raadsvoorstel toebedeeld aan het plan van aanpak 
omgevingswet. 
 
Herverdeling effecten herijking gemeentefonds 
Eind december 2021 (dus na vaststelling van de begroting 2022) zijn de laatste cijfers over de 
herverdeeleffecten van de herijking gemeentefonds gepubliceerd. In deze publicatie heeft het Rijk een 
aantal onvolkomenheden, waar ze door een groep gemeenten uit het noorden van het land op werd 
gewezen, aangepast. Dit leverde een verschuiving op van de eerder gepubliceerde 
herverdeeleffecten. In de vastgestelde begroting 2022 van Dinkelland is uitgegaan van een herverdeel 
nadeel van € 15 per inwoner. Aan de hand van de laatste publicatie blijkt dat Dinkelland niet langer 
nadeelgemeente is maar zelf een gemeente met een klein voordeel van € 5 per inwoner Aangezien de 
besluitvorming over dit onderwerp (met als ingangsdatum 1 januari 2023) nog moet plaatsvinden door 
het nieuwe kabinet lijkt het voorsorteren op een voordeel niet verstandig. Wel kan overwogen worden 
niet langer rekening te houden met een  nadeel van € 15 maar uit te gaan van een budgettair neutraal 
verloop. Dit geeft voor de gemeenten Dinkelland het volgende beeld: 
 

 
 
Samenvatting financiële trends en ontwikkelingen 
Het totaal van de aangegeven suggesties en overwegingen geeft het volgende totaaloverzicht van de 
paragraaf financiële  trends en ontwikkelingen: 
 

2022 2023 2024 2025 2026

schrappen oploop opschalingskorting 485 650 820 0

Herverdeeleffect herijking gemeentefonds 2022 2023 2024 2025 2026

verwerkt in begroting 2022 - € 15 per inwoner 0 -390          -390          -390          -390          

Aanpassen naar geen voordeel of nadeel 0 -            -            -            -            

Voordeel 0 390           390           390           390           
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Herzien meerjarig saldo – doorkijkje op basis van gedane suggesties en ontwikkelingen 
Puur voor de beeldvorming en het “gevoel voor de bal” wordt hierna een overzicht gegeven van het 
herziene meerjarige saldo als alle aangegeven suggesties en ontwikkelingen worden meegenomen. 
 

 
 
Voor de duidelijkheid en om in samenvattende zin wat inzicht te krijgen volgt hierna in beknopte zin 
een overzicht van zaken die wel en 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 

 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. 

 
De totalen van de mogelijk wenselijke voortzettingsbesluiten van de ambities, de organisatie en de 

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

 

Regeerakkoord - gevolgen voor Dinkelland 2022 2023 2024 2025 2026

 - jeugd 0 375 250 -150 -525

 - areaalaanpassing en ontwikkelingen sociaal domein -225 -225 -225 -225 -225

 - schrappen oploop opschalingskorting 485 650 820 0

  - acress p.m p.m p.m p.m p.m

 - overige dossiers medeoverheden 168 114 74 84 0

 - uitvoeringskosten omgevingswet -168 -114 -74 -84 0

 - herverdeeleffecten herijking - op 0 390 390 390

Totaal regeerakkoord - gevolgen voor Dinkelland -225 635           1.065        835           -360          

Herzien meerjarig saldo Dinkelland 2022 2023 2024 2025 2026

Herzien meerjarig saldo begroting 2022 -             443           282           675           1.317        

Totaal mutaties bestaand beleid 301             507           267           157           -399          

Totaal benodigde ruimte voor geprioriteerd nieuw beleid 0 -292 -292 -292 -292

Resterende stand taakstelling uitvoeringsplan SD 160 -8 -25 -29 7

Totaal regeerakkoord - gevolgen voor Dinkelland -225           635           1.065        835           -360          

Herzien meerjarig saldo na gevolgen regeerakkoord 236             1.285        1.297        1.346        273           


