
 

 

 

 

NOTULEN van de vergadering van Commissie Samenleving en Bestuur gehouden 
op dinsdag 9 mei 2017 aanvang 19:30 uur, in de raadszaal van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen 

 
Aanwezig: 

 
Voorzitter: mevrouw J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink 
Griffier: G.M.M. Schreijer  
Leden: mw. J. Aalderink, mw. A.E.P. Olde Olthof, L.W. Oosterik,  
H.B.J. Oude Luttikhuis, H.J. Booijink, G.H.P. Koopman, H.H.W. Lentferink, 
R.B.J. Heerts,  A.H.B. Plegt, mw. E.A.S. Veenhuis, mw. M.S.M. Blankenvoort,  
mw. I.M.B. Schlepers-Franke, J.M. Droste, R.J. Paalhaar,  
mw. K.A.M. Reinerink, A.G.E. Busscher 

Op uitnodiging van 
de commissie tevens 
aanwezig: 

Burgemeester W.A.M. Haverkamp-Wenker, wethouder T. Vleerbos,  
wethouder R.H. De Witte 

Afwezig z.k.g.  
Afwezig m.k.g: mw. M.A. Hanste-Kamphuis, L.P. Stamsnieder 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

De voorzitter heet allen van harte welkom.  

Het agendapunt 10. Subsidieaanvraag Mijn Dorp 2030 multifunctionele sportvelden Fleringen wordt 

behandeld na agendapunt 5. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 

  

De voorzitter deelt mee dat mevrouw Hanste-Kamphuis en de heer Stamsnieder afwezig zijn. De heer 

Busscher is ter vervanging van de heer Stamsnieder aanwezig. 

 

 

2. Verslag van de vergadering van 28 maart 2017 en actielijst 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Actielijst: 

Wethouder Vleerbos 

De uitvraag m.b.t. het omwisselen van de containers is geweest. De gemeente heeft in beeld wie een 

nieuwe container aangeboden krijgt en dit gaat op korte termijn plaatsvinden. 

Dit actiepunt wordt afgevoerd van de actielijst. 

 

Wethouder Vleerbos 

M.b.t. het stappenplan leges zijn voor de betreffende gevallen afspraken gemaakt om er structureel 

iets mee te doen. In de loop van dit jaar volgt een voorstel richting de raad. 

  

Wethouder Vleerbos 

Op 7 februari is een raadsbrief verstuurd inzake het mantelzorgcompliment waarin is aangekondigd 

dat het mantelzorgcompliment binnen de vrij toegankelijke voozieningen valt. Op 2 maart is feestelijk 

het samenwerkingsverband “Samen in de Buurt” gestart waarin alle vrij toegankelijke voorzieningen in 

meedoen, een onderdeel van dit samenwerkingsverband is het mantelzorgcompliment. De 

inhoudelijke uitwerking wordt middels een voorstel in de loop van het jaar aan de raad voorgelegd. 

 

 

3. Mededelingen 
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Burgemeester Haverkamp: n.a.v. de aandeelhoudersvergadering Twence op 20 april 2017 is de raad 

door middel van een raadsbrief geinformeerd. Gehoord de discussie en het aangenomen 

amendement in de raadsvergadering van 10 april 2017 leven er een aantal vragen waarop wij 

antwoord willen. De komende tijd is er ruimte om goede antwoorden te verkrijgen. Het college neemt 

actief deel in de werkgroepen zodat er in oktober de benodigde inzichten zijn om te kiezen voor het 

juiste scenario. Op 14 december 2017 moet het definitieve scenario in de aandeelhoudersvergadering 

gekozen worden. 

 

De heer Busscher: heeft de burgemeester in de aandeelhoudersvergadering Twence de vragen die in 

het amendement genoemd worden ook meegenomen? 

Burgemeester Haverkamp: in de aandeelhoudersvergadering is nadrukkelijk het amendement 

genoemd en hierbij is aangegeven dat bij de vragen en onderwerpen die er leven duidelijke 

antwoorden en inzichten moeten komen zodat in december een definitief besluit kan worden 

genomen. 

 

 

4. Rondvraag 

 

Mevrouw Veenhuis vraagt: naar aanleiding van het bericht in de pers dat De Marke gaat fuseren met 

de Wiekslag: heeft dit gevolgen voor het onderwijs in Tubbergen? En hoe staat het met de kwaliteit 

van het onderwijs in onze gemeente? 

Wethouder De Witte: ik neem aan dat de kwaliteit van het basis onderwijs in de gemeente Tubbergen 

goed is. Daar zijn controles en inspecties voor en daar krijgen we positieve reacties op.  

M.b.t. De Marke is al twee jaar gekeken om het onderwijs binnen De Marke te verbeteren en 

aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Dit is uiteindelijk niet gelukt. Door TOF, de MR en het 

team van De Marke is zelfstandig de keuze gemaakt om te kijken naar een mogelijke fusie. Op dit 

moment wordt bekeken wat het gaat betekenen voor locaties, onderwijs e.d. Als er meer informatie 

beschikbaar is, wordt deze gedeeld met de commissieleden. 

. 

Mevrouw Aalderink vraagt: in de Volkskrant las ik een artikel over de zorg van ouders met zwaar 

gehandicapte kinderen en de specialistiche behandeling hiervan. Eerder werd deze zorg door het Rijk 

vergoed en dit zou nu niet meer vergoed worden aldus de ouders. Heeft de wethouder een beeld hoe 

dit in Tubbergen geregeld is? 

 

Aangezien niet helemaal duidelijk is over welke zorg het hier specifiek gaat stuurt mevrouw Aalderink 

het artikel aan de wethouder toe, vervolgens zal wethouder Vleerbos hierop reageren. 

 

 

5. Informatie vanuit het college 

 

Wethouder De Witte 

Wethouder De Witte wijst op de nieuwsbrief Welzijn Tubbergen-Dinkelland over het herijken van het 

minimabeleid. Per 1 juni a.s. start mevrouw M. Jogems haar werk als armoedecoördinator. Een van de 

activitetien die al in gang zijn gezet is het uitgiftepunt Voedselbank. Op 19 mei a.s. is de eerste 

uitgifte. Op 7 juni a.s. is er een brede armoedebijeenkomst, waar ook de raad- en commissieleden 

voor zijn uitgenodigd. De bedoeling van de bijeenkomst is in gesprek te gaan met professionals, 

verenigingen, onderwijs om te bekijken hoe nog meer verbindingen gelegd kunnen worden tussen “het 

veld” en professionals.  

 

Wethouder De Witte 

Vanuit arbeidsmarktbeleid is meerdere keren gesproken over de compensatieregeling retibutie. Op 27 

maart jl. is dit onderwerp in het DB van Soweco aan de orde geweest. De overige DB-leden waren ook 
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van mening dat de gemeente Tubbergen recht heeft op compensatie De maatregelen worden 

verwerkt in de financiele paragraaf arbeidsmarktbeleid. Het restant gaat naar de Algemene Reserve. 

Bovenstaande wordt schriftelijk bevestigd aan de commissieleden waarbij in detail aangegeven wordt 

wat e.e.a. gaat betekenen. 

 

6. Presentatie Risicomanagement door dhr. Hellemons (Noaberkracht). 

 

De heer Hellemons verzorgt een presentatie m.b.t. risicomanagement (de sheets zijn als bijlage bij het 

verslag gevoegd).   

 
De heer Paalhaar vraagt m.b.t. de verschillende categorieën of er ook gewerkt wordt met een 
ondergrens? 
De heer Hellemons antwoordt: soms is e.e.a. lastig te duiden, we proberen het zo goed mogelijk in te 
schatten. Daarnaast wordt gewerkt met een classificatie. Dan wordt er gezegd dit valt in die categorie.  
 
De voorzitter vraagt: mogen we stellen dat het een vorm van borging op de financiële risico’s is die de 
gemeente kan lopen? Zijn dit de onderdelen waarmee de gemeente e.e.a. borgt. 
De heer Hellemons: het gaat niet alleen om financiële risico’s maar allerlei risico’s die de gemeente 
loopt. Als gekeken wordt naar bijvoorbeeld het “ lek” van de gemeente Almelo vorig jaar heeft dit geen  
financiële gevolgen gehad maar wel imagoschade. De gemeente loopt op alle mogelijke terreinen 
risico’s. 
 
De heer Droste: is er een mogelijkheid om de verbonden partijen op te leggen aan risicomanagement 
te gaan doen en hierin hetzelfde protocol te volgen als de gemeente? 
De heer Hellemons: een groot deel van de verbonden partijen zijn gemeenschappelijke regelingen en 
moeten op dit gebied aan dezelfde wet- en regelgeving voldoen. Hierbij is de discussie gevoerd of het 
aan de regio is om het weerstandsvermogen te vormen of moeten de gemeenten dat doen. Daarnaast 
zijn er diverse Nv’s en Bv’s die eigen wet- en regelgeving er op na houden en deze niet openbaar 
maken. De zeggenschap is verschillend waardoor het belang in sommige gevallen beperkt wordt.  
 
De heer Plegt vraagt: u geeft aan dat ook risico’s in beeld gebracht worden die geen financiële 
gevolgen hebben. Hoe worden die geclassificeerd? 
De heer Hellemons: deze risico’s worden wel in beeld gebracht. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken 
naar welke maatregelen moeten worden genomen om e.e.a. te beheersen.  
 
De heer Oude Luttikhuis: moeten we in ons weerstandsvermogen rekening houden met fouten die 
kunnen ontstaan bij de verbonden partijen? 
De heer Hellemons: een GR moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de gemeenten. Deze 
brengen de risico’s in beeld en de deelnemende gemeenten bepalen mede welk vermogen 
bijvoorbeeld bij Soweco beschikbaar blijft om de risico’s op te kunnen vangen.  
 
Wethouder Vleerbos licht toe: stel dat alle taken die door de gemeente worden uitgevoerd ook door de 
gemeente zelf worden uitgevoerd dan beheersen we de risico’s in de eigen begroting. In de praktijk 
wordt de afgelopen jaren in toenemende mate in samenwerkingsverbanden gewerkt: de 
Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s). Op het moment we de GR’s opdracht geven om alle risico’s 
in hun eigen begroting op te vangen, gaan we als gemeenten gigantische begrotingen zien bij de 
GR’s. Het is een rationele afweging op welke wijze en op welke plek we die risico’s afdekken. De GR’s 
nemen in aantal toe, het is aantrekkelijker om het risico binnen de eigen begroting op te vangen. Op 
dit moment wordt er opnieuw naar de GR’s gekeken om te zien hoe we de risico’s willen afvangen. Dit 
betreft niet alleen de financiële maar ook bijvoorbeeld het imago-risico. 
 
De heer Oude Luttikhuis: ik begrijp de systematiek maar gaan alle GR’s het op dezelfde wijze doen?  
Wethouder Vleerbos: we zijn bezig om daar een rationalisering in te maken. Gezien de toename van 
GR’s is het zaak om hier heldere afspraken over te maken. 
 
De heer Oude Luttikhuis: hoe wordt binnen de organisatie omgegaan met risicomanagement? 
De heer Hellemons: binnen de organisatie werken 350 mensen. Bij ieder project zou men dan een 
risicoanalyse moeten maken, en daar gaandeweg het traject op terug komen omdat andere fases 
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komen die mogelijk andere risico’s met zich meebrengen. Het is zaak om er voor te zorgen dat 
mensen het niet als lastig ervaren maar het idee krijgen dat ze er baat bij hebben.  
 

 

7. Instemmen met de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente. 

 

Burgemeester Haverkamp licht toe: wij hebben als gemeente op dit moment een netwerkstructuur. 

Een omgevingsdienst waarin de taken op het gebied van milieu, vergunningen, toezicht en 

handhaving zijn ondergebracht. Een netwerkstructuur betekent dat mensen binnen hun eigen 

gemeente werken maar ook bij een andere gemeente hun expertise kunnen inzetten. De wetgever 

heeft besloten dat de netwerk-omgevingsdiensten een openbaar lichaam in het kader van de wet 

gemeenschappelijke regelingen moeten worden. Het college kan hier niet toe besluiten zonder 

goedkeuring van de gemeenteraad. Vandaar het voorstel dat nu voorligt. De gemeenschappelijke 

regeling moet op 23 juni a.s. ondertekend worden, omdat de wetgever heeft aangegeven dat op  

1 januari 2018 tot een gemeenschappelijke regeling moet zijn gekomen.  

 

De heer Oude Luttikhuis vraagt om welke functies gaat het specifiek? 

Burgemeester Haverkamp antwoordt: het gaat om milieutaken, vergunningverlening, toezicht en 

handhaving, de controles bij de bedrijven. De meerwaarde hiervan is dat de expertise en dan met 

name voor de complexere bedrijven, vanuit het Twentse netwerk ingezet kan worden.  

 

De heer Oude Luttikhuis vraagt: hoe wordt het systeem ontwikkeld? Ik zie verschillen in cultuur, de 

Tubbergse cultuur wijkt af van de cultuur in de omliggende steden. Hoe gaat bijvoorbeeld een 

Enschedese milieuambtenaar een bedrijf in Tubbergen controleren? 

Burgemeester Haverkamp: er kan gekozen worden om meer/minder mandaat bij de omgevingsdienst 

neer te leggen. Wij kiezen voor een minder vergaand mandaat. In eerste instantie is het iemand vanuit 

Tubbergen/Noaberkracht die het 1
e
 contact heeft met de bedrijven, het advies wordt opgevraagd bij de 

omgevingsdienst.  

 

De heer Busscher: krijgt de gemeente in de toekomst nog te maken met hogere kosten in het kader 

van de nieuwe omgevingswet? 

Burgemeester Haverkamp: op dit moment is nog onvoldoende in beeld wat de omgevingswet gaat 

betekenen.  

De heer Mensink vult aan: de omgevingswet moet uiterlijk 2024 geïmplementeerd zijn. Als de 

omgevingsdienst start in 2018 zal beoordeeld worden vanuit de omgevingsdienst samen met 15 

partners (14 regio-gemeenten en de provincie) op welke wijze de omgevingswet geïmplementeerd kan 

worden.  

 

De heer Oude Luttikhuis: op het moment men kiest om alles binnen eigen huis te doen en een deel 

van de gemeenschappelijke kosten betaalt, is het risico dat men meer gaat betalen dan voorheen 

substantieel aanwezig? Of is dat een verkeerde inschatting? 

Burgemeester Haverkamp: hoe minder men gaat afnemen, hoe zwaarder de overhead gaat drukken. 

Op dit moment wordt in de berekeningen er rekening mee gehouden dat we 4,6 fte vanuit de 

omgevingsdienst gaan inzetten binnen Noaberkracht.  Vanuit de gemeente Tubbergen en Dinkelland 

maar ook vanuit andere gemeenten is aangegeven dat de overhead te hoog is en naar beneden moet. 

 

De heer Busscher: in dit voorstel gaan we uit van de basistaken maar wordt er bekeken of we in de 

toekomst nog meer taken bij de omgevingsdienst neerleggen? 

Burgemeester Haverkamp: de gemeente Tubbergen kiest er nu voor om geen extra taken bij de 

omgevingsdienst neer te leggen. 

 

De fractie GB/VVD neemt het voorstel mee terug in de fractie. Voor de overige fracties kan het als 

hamerstuk voor de vergadering van 22 mei worden geagendeerd.  
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Het voorstel Instemmen met de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Twente wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering  
van 22 mei 2017. 

 

 

 8. Ontwerp-begrotingen 2018 verbonden partijen. 

  

Wethouder Vleerbos licht toe: u heeft in een eerder genomen raadsbesluit aangegeven hoe u met de 

risico’s van Soweco wilt omgaan. De begroting van Soweco die nu voorligt, wijkt af van hetgeen is 

besloten door de raad destijds. Daarin zit niet alleen het risico zoals besproken in de gemeenteraad 

van 20 maart jl. m.b.t. de ontwikkeling naar een Maatschappelijke Onderneming maar ook de 

ontwikkeling af- en toename van nieuwe populatie.  

 

M.b.t. de andere begrotingen van de GR’s is in het raadsvoorstel beschreven welke afwijkingen er zijn 

van hetgeen u had kunnen verwachten. Dit zijn geen grote veranderingen. 

De begrotingen die nu voorliggen, worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2018 

gemeente Tubbergen.  

 

De heer Oude Luttikhuis: stel dat onze begroting onder druk komt omdat verbonden partijen ruim 

hebben gerekend. Dan kunnen we alleen in deze fase ingrijpen en niet op een later moment? 

Wethouder Vleerbos: de verbonden partijen waar we het hier over hebben zijn alleen de GR’s. Als u 

van mening bent dat het op onderdelen onaanvaardbaar is dan dienen wij alsnog een zienswijze in. U, 

als gemeenteraad bent nu aan zet om eventuele correcties aan te brengen. 

 

Alle fracties nemen het voorstel mee terug in de fractie voor fractieberaad. 

 

Het voorstel ontwerp-begrotingen 2018 verbonden partijen wordt als bespreekstuk 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 mei 2017. 

 

 

9. Nota geldleningen en garantstellingen gemeente Tubbergen 

 

Wethouder Vleerbos: de gemeente Tubbergen heeft tot nu toe geen nota geldleningen en 

garantstellingen. In deze nota is e.e.a. vastgelegd in een aantal heldere regels. Het beleid m.b.t. het 

verstrekken van geldleningen is als volgt: er worden geen geldleningen verstrekt. Garantstellingen zijn 

mogelijk indien ondergebracht bij een waarborgfonds.  

De startersleningen worden door de SVN uitgevoerd, daarmee is het en geen geldlening en geen 

garantstelling. Deze nota gaat expliciet over wat de gemeente zelfstandig doet met andere partijen.  

 

De heer Oude Luttikhuis vraagt: in het verleden zijn er leningen verstrekt aan de Woningstichting. 

Worden deze nu afgebouwd? 

Wethouder Vleerbos antwoordt: de lening van de woningstichting is vorige week afgebouwd. Deze 

lopen nu uit de begroting. 

 

Mevrouw Reinerink vraagt: vallen de Kulturhusen onder het algemeen belang? 

Wethouder Vleerbos antwoordt: mocht een Kulturhus een aanvraag doen middels een waarborgfonds 

om een activiteit mogelijk te maken die anders niet mogelijk was, niet vanuit financieel perspectief, 

dan kunnen kulturhusen hier ook gebruik van maken. Het geldt voor alle partijen die maatschappelijke 

activiteiten willen ontplooien en daar een financieringsbehoefte voor hebben die het maatschappelijk 

nut dienen.  

 

Mevrouw Reinerink: welke gevolgen kan het hebben voor de Kulturhusen? 
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Wethouder Vleerbos: als een Kulturhus een activiteit wil organiseren met een maatschappelijk nut en 

een financieringsstructuur kan vinden waarbij een waarborgfonds bereid is de aanvraag te doen en de 

gelden te lenen, dan zou de gemeente hiervoor garant kunnen staan.  

 
Het voorstel nota geldleningen en garantstellingen gemeente Tubbergen wordt als 
hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 mei 2017. 

 

 

10.  Subsidieaanvraag Mijn Dorp 2030 multifunctionele sportvelden Fleringen 

 

De heer Schepers spreekt in op het onderwerp. Zijn bijdrage is als bijlage bij het verslag gevoegd. 

 

De heer Lentferink: de fractie GB/VVD gaat akkoord met het beschikbaar stellen van het budget voor 

het multifunctioneel maken van de accommodatie van VCF in Fleringen. We constateren dat er veel 

energie en tijd in is gestoken en zodoende is een groot draagvlak ontstaan. Niet alleen leden maar 

ook Fleringse bedrijven en andere stakeholders zetten de schouders onder de realisering en 

financiering van het project. Ook van VCF wordt een forse financiële bijdrage gevraagd. Daarnaast 

wordt een groot beroep op zelfwerkzaamheid gedaan. Het is een zeer positieve ontwikkeling voor het 

dorp. Hiermee wordt voldaan aan de doelstellingen van Mijn Dorp 2030. Daarom zijn wij akkoord met 

voorliggend voorstel. De inspreker en de aanwezige VCF-ers worden bedankt voor de uitleg en hun 

komst en de fractie GB/VVD wenst ze veel succes met het project. 

 

De heer Oosterik: de fractie DC is van mening dat de andere kernen ook de mogelijkheid gehad 

hebben tot aanleg van een kunstgrasveld, dan moet Fleringen dit ook gegund worden.  

In het raadsvoorstel staat dat VCF een eigen inbreng doet van €70.000,-- en in de bijlage van de 

subsidieaanvraag wordt een bedrag van €175.000,--  genoemd. Graag meer uitleg over deze 

bedragen. 

Via het renovatiefonds wordt een bijdrage van €155.000,-- gedaan, is het renovatiefonds van de 

gemeente?  

De heer Schepers antwoordt: de vereniging brengt €70.000,-- aan middelen en zelfwerkzaamheid in, 

het bedrag van €175.000 ,-- is inclusief de bijdragen van bedrijven, fondsen en de bevolking. 

Het renovatiefonds is van de gezamenlijke voetbalverenigingen van de gemeente Tubbergen. De 

middelen hiervoor komen van de gemeente. Deze zijn bestemd voor het groot onderhoud van de 

velden. Jaarlijks krijgen de verenigingen een bedrag voor klein en groot onderhoud: het bedrag 

bestemd voor groot onderhoud gaat in het renovatiefonds. Het klein onderhoud wordt uitgekeerd en 

hier kan dagelijks onderhoud aan de velden van gepleegd worden. 

 

Wethouder De Witte: de gemeente draagt hiervoor €9.000,-- per jaar bij aan het renovatiefonds. 

Vanuit een eerder genomen raadsbesluit is het budget voor vijf jaar eenmalig vooruitbetaald zodat 

e.e.a. meegefinancierd kan worden om kunstgrasvelden aan te leggen. De negen voetbalverenigingen 

zijn verantwoordelijk voor de balans en de verdeling tussen groot en klein onderhoud en het beheer. 

 

De heer Oosterik: stel dat er op termijn een natuurgrasveld vervangen moet worden. Zijn er dan in de 

toekomst nog middelen beschikbaar? 

De heer Schepers: dit is gewaarborgd. De voetbalraad heeft een onafhankelijk voorzitter en secretaris,  

er wordt in goed overleg gekeken waar groot onderhoud moet plaatsvinden.   

 

Mevrouw Franke: de fractie PvdA vindt het een prima onderbouwd voorstel en gaat akkoord met de 

inhoud hiervan.  

 

De heer Busscher: vanuit de Mijn Dorp 2030 gedachte zijn middelen beschikbaar met als doelstelling 

de verenigingen zelf meer laten doen en tevens het onderhoud bij de verenigingen te laten. Fleringen 

gaat een flinke bijdrage leveren aan het kunstgrasveld door arbeid van de leden en financiële steun 
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vanuit de bedrijven. Het plan wordt gedragen door het hele dorp. De fractie CDA kan hiermee dan ook 

instemmen. 

 

De voorzitter dankt de heer Schepers voor zijn bijdrage bij dit agendapunt.   

 

Het voorstel subsidieaanvraag Mijn Dorp 2030 multifunctionele sportvelden Fleringen 

wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 mei 2017. 

 

 

11. Sluiting 

 

De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 

Vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2017. 

 

De voorzitter      De griffier 

 

J.C. Detert Oude Weme-Oude Rengerink  G.M.M. Schreijer 

 

 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
Ja/Nee 

1. Wethouder 
Vleerbos 

De wethouder komt met 
een voorstel richting de 
raad m.b.t. de vrij 
toegankelijke 
voorzieningen  

Mantelzorgcompliment 
is onderdeel 
geworden van de vrij 
toegankelijke 
voorzieningen. Een 
voorstel hieromtrent 
volgt 2

e
 helft 2017  

 

Update in de 
vergadering van 9 
mei 2017  

2. Wethouder 
Vleerbos 

Onderzoek naar een 
stappenplan voor het 
berekenen van de leges 
bij aanvraag 
bestemmingsplanwijziging 
en gefaseerde betaling bij 
meerjarige 
uitbreidingsplannen (01-
12-2015) 

Voorstel volgt in de 
loop van 2017 
 

Update in de 
vergadering van 9 
mei 2017  

3. Wethouder De Witte De commissieleden 
ontvangen een financiële 
uitwerking m.b.t. de 
compensatieregeling 
retributie 
arbeidsmarktbeleid  

  

4. Wethouder De Witte De commissieleden 
worden bij nadere 
informatie over de fusie 
basisschool De Marke/De 
Wiekslag geïnformeerd 

  

 







Risicomanagement 

Presentatie voor raadscommissie  

d.d. 9 mei 2017 



Welk beleid is er vastgesteld? 

• Beleidskader risicomanagement (vastgesteld 
door gemeenteraad d.d. 30 juni 2014) 
 

• Stappenplan risicomanagement (vastgesteld 
door college d.d. 9 juni 2015) 



Wat zijn de doelstellingen van het 
beleidskader risicomanagement? 

 
• Kaderstelling raad en formuleren van 

beleidsuitgangspunten  
 

• Inzicht krijgen in de risico’s die de gemeente loopt  
 

• Beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen  
 

• Vergroten van het risicobewustzijn van de organisatie 
(medewerkers)  
 

• Voldoen aan wet en regelgeving  
 



Welke stappen zijn er? 

Risicomanagement bestaat volgens ons uit een 
proces van 5 stappen: 

• Bewust worden 

• Identificeren 

• Analyseren en beoordelen 

• Beheersen en aandacht geven 

• Vooruitdenken 

 



Hoe worden risico’s vastgelegd? 

• Gebruik van softwarepakket Naris 

• Gesprekken met verantwoordelijken 

• Risicocategorieën:  

 

 

 

 

 

 

Risicocategorieën  

Bedrijfsproces Letsel 

Financieel Materieel 

Imago / politiek Milieu 

Informatie / strategie Personeel / arbo 

Juridisch / 
aansprakelijkheid 

Product 

 



Hoe wordt omvang risico bepaald? 

Omvang risico = kans x financieel gevolg 

 

 

Klasse Referentie Kans van 
optreden 

1 < of 1 keer per 10 jaar 10% 

2 1 keer per 5-10 jaar 30% 

3 1 keer per 2-5 jaar 50% 

4 1 keer per 1-2 jaar 70% 

5 1 keer per jaar of > 90% 

 
 

Klasse Referentie 

0 Geen geldgevolgen 

1 <  €  25.000 

2 >  €  25.000  <  €  100.000  

3 >  €  100.000  <  €  250.000 

4 >  €  250.000  <  €  500.000 

5 >  €  500.000 

 



Hoe wordt het 
weerstandsvermogen berekend? 
Weerstandsvermogen = risico’s / 
weerstandscapaciteit 

 

 

 

 Waarderingscode Ratio Betekenis 

A > 2,0 Uitstekend 

B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 - 1,4 Voldoende 

D 0,8 – 1,0 Matig 

E 0,6 – 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Ruim 
onvoldoende 



Wat zijn lopende ontwikkelingen? 

• Verder uitwerken stappenplan 2015 en 
aanbevelingen rekenkamerrapport Dinkelland 

• Grotere betrokkenheid concerncontroller 

• Update risicoparagraaf in programmajournaals 

• Borging binnen projectmatig creëren 

• In beeld brengen risico’s verbonden partijen 

• Koppeling risico’s met beheersmaatregelen en 
interne audits 

 


