
 

 

Schriftelijke vragen fractie D66  

Datum: 25 februari 2019 

Onderwerp: artikel TC Tubantia “Tekorten op zorg onvermijdelijk” 

 

Afgelopen zaterdag konden wij in de Tubantia lezen dat ‘tekorten op zorg onvermijdelijk’ 

zijn. Dit voorspelde Elbert Dijkgraaf van Eshuis Accountants uit Enschede. Dit naar 

aanleiding van hun onderzoek over de jaarrekening 2017, begroting 2018 en de 

begroting 2019. 

 

Vanuit dit perspectief hebben wij als D66 Dinkelland volgende art. 35 vragen voor het 

College: 

 

- Er staat vermeld dat er gemiddeld kostenstijgingspercentage van 6% wordt berekend 

  voor de begroting 2019. Gemeente Haaksbergen hanteert 57%, Gemeente Dinkelland 

  hanteert 24% en Gemeente Tubbergen 14%. Is 24% voldoende om het sociale domein 

  hiermee te bekostigen of moeten wij ons voorbereiden op het interen op onze 

  reserves? 

- De Twentse burgers betaald in feite 5% meer belasting dan de rest van Nederland, in 

  hoeverre gaat u als Gemeente zorgen dat dit wordt bijgesteld naar het landelijk niveau? 

  En op wat voor termijn is dit realiseerbaar? 

- Naast Twenterand is Dinkelland de duurste gemeente met de OZB, landelijk € 274,00 

  waarbij wij in Dinkelland gemiddeld € 381,00 hanteren. Heeft de gemeente de 

  financiële mogelijkheid om ook na 2019 de OZB alleen te verhogen met de dan 

  geldende inflatiecorrectie om niet op plek 1 te komen? 

- Kijken wij naar de netto schuldquote heeft Dinkelland op de jaarrekening 2017 17.4% 

  aan schuld op de begroting 2018 24% en op de begroting 17.2% schuldquote staan. 

  Relatief een laag aantal maar wat gaat u eraan doen om deze net als in Tubbergen 

  onder de min te komen. In de begroting Tubbergen staat -17.5%. 

- Verder wordt aangegeven dat er m.b.t. de risicoparagraaf nog wel e.e.a. verbeterd kan 

  worden. Dinkelland hanteert 1.4 als norm, In de begroting 2019 staat 1.9 waarbij 

  volgens Eshuis 1.04 voldoende zou moeten zijn. Waarom gaan wij als Dinkelland steeds 
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  om een sluitende begroting te halen? 

- Kijken we naar de solvabiliteit dan kunnen we constateren dat we het als gemeente niet 

  slecht doen maar in 2017 hadden wij nog een percentage van 49.1, in de begroting, 

  2018 32.3% en op de begroting 2019 staat nog 30.7%. Dit houdt in dat wij in drie jaar 

  tijd een kleine 18,3% ingeteerd hebben op onze reserves en dat vinden wij wel 

  zorgelijk. Wat gaat u er aan doen om die neerwaartse spiraal te doorbreken? 

- Er wordt beweerd dat gemeentes stille reserves hebben, in hoeverre heeft onze 

  Gemeente die? En kunt u die benoemen, zitten die in b.v. aandelen Twence? 

 


