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Inleiding 

Het doel van de voorliggende perspectiefnota 2020 (inclusief het eerste programmajournaal) is 
feitelijk tweeledig. Ten eerste een rapportage over de voortgang van het bestaande beleid en de 
financiële consequenties daarvan (het eerste programmajournaal 2019). Zowel inhoudelijk maar 
zeker ook financieel zijn de gegevens uit de jaarverantwoording 2018 hiervoor de belangrijkste input. 
Daarnaast is ook de stand van zaken over de eerste drie maanden 2019 meegenomen. Zowel 
inhoudelijk als financieel geeft deze rapportage op basis van de werkelijkheid uit het (nabije) verleden 
de huidige stand van zaken aan (het heden). Dit geeft een goede basis om kaders te stellen en 
richtinggevende uitspraken te doen voor de (nabije) toekomst. Zowel voor het jaar 2019 maar zeker 
voor het jaar 2020. 
 
Het eerste programmajournaal 2019 vormt, samen met de uitkomsten van de jaarverantwoording 
2018, de opstap voor de perspectiefnota 2020. Reden waarom het eerste programmajournaal 2019 
onderdeel uitmaakt van de perspectiefnota 2020. De perspectiefnota 2020 is de aftrap van de nieuwe 
P&C cyclus om te komen tot een begroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting. Bij de 
perspectiefnota stelt de gemeenteraad de kaders vast (doet richtinggevende uitspraken) waarbinnen 
de begroting voor het nieuwe jaar (in dit geval 2020) moet worden uitgewerkt. 
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Ambitiebegroting 

Inleiding ambitiebegroting 

In dit document geven wij zowel inhoudelijk als financieel de stand van zaken met betrekking tot de 
ambitiebegroting van de gemeente Tubbergen weer. We rapporteren op hoofdlijnen, dat wil zeggen 
dat we voor ieder onderwerp mijlpalen en afwijkingen benoemen indien deze aan de orde zijn.  
  
De opbouw van de ambitiebegroting van de gemeente Tubbergen ziet er als volgt uit:  

 Hoe werken wij samen: de doorontwikkeling in de manier van samenwerken met de 
samenleving (o.a. instrumentenkoffer, participatieprocessen en Omgevingswet). 

 Kernagenda's: per kern de ambities en vraagstukken waar in 2019 aan gewerkt gaat 
worden. 

 Kern overstijgende agenda's: agenda voor de overstijgende beleidsthema's waar in 2019 
aan gewerkt gaat worden. 

 Aanpassing/bijsturing nodig 
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Hoe werken wij samen? 

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 

Wij geloven in de kracht van onze dorpen, onze inwoners, onze ondernemers en onze 
maatschappelijke organisaties. Samen denken we na over leefbaarheid en maken we keuzes voor de 
toekomst. De inwoners spelen hierin de hoofdrol. De inwoners kunnen in veel gevallen problemen 
beter oplossen dan de overheid. Die handschoen pakken de inwoners veelvuldig op. In Mijn Dorp 
2030 denken alle kernen na over de leefbaarheid in hun dorp. Ideeën worden omgezet in concrete 
acties en samen is de agenda voor de komende periode opgesteld. Van de gemeente vraagt het om 
niet alles dicht te regelen, maar juist initiatieven te faciliteren, te inspireren en motiveren om nieuwe 
en betere antwoorden te vinden op gemeenschappelijke uitdagingen. Een daadkrachtige partner is 
wat we willen zijn, die ruimte geeft en voorwaardenscheppend is voor het initiatief. Deze manier van 
werken zijn we de afgelopen jaren met elkaar aangegaan en willen wij voortzetten en verbeteren. 
 

Wat willen we bereiken 

Om in de toekomst de juiste ondersteuning te bieden aan de samenleving, vraagt dit van de 
gemeente om een doorontwikkeling in de manier van werken met de samenleving.  De eerste 
periode heeft in het teken gestaan van aanjagen en stimuleren. Ideeën zijn ontwikkeld en de eerste 
concrete acties zijn een feit. De fase waarin we ons in 2019 bevinden richt zich ook op spiegelen, 
keuzes maken en prioriteiten stellen. De juiste dingen doen voor de leefbaarheid in de dorpen. In 
eerste instantie heeft de samenwerking met de samenleving vooral vorm gekregen via Mijn Dorp 
2030. In 2019 is het een manier van werken die verankerd moet worden in de gehele organisatie. 
Van onze eigen ambtelijke organisatie vraagt dit een bewustwordingsproces en een aanpassing op 
onze manier van werken. Wij willen daarin het volgende bereiken. 

1. Bij alle veranderingen en/of initiatieven waarbij wij keuzemogelijkheden hebben, vindt een 
bewuste afweging van onze rol plaats. Wie willen we zijn en wat betekent dit in de rol die wij 
aannemen. Deze rol is maatwerk: soms voeren we de regie, in andere gevallen zijn wij ook 
één van de spelers. Er bestaat niet één ideale of beste rol. Dit kan per beleidsvorming, kern 
en initiatief verschillen. 

2. Van debat naar dialoog: bij elk initiatief of project wordt een dialoog gevoerd over de 
meerwaarde en de duurzaamheid. Als gemeente spiegelen, stellen wij vragen ter overweging 
bij elk initiatief. Wij willen een volwaardige gesprekspartner zijn. Vanuit het goede gesprek de 
juiste inhoud op tafel. Hierbij is de rol van de raad ook aan verandering onderhevig. De raad 
wil daarom het besluitvormingsproces meer laten aansluiten bij de samenleving.  

3. Op thema’s als duurzaamheid en gezondheid stimuleren wij initiatieven vanuit de 
samenleving. Toelichting: deze thema’s hebben extra stimulans nodig, omdat het op deze 
thema’s moeilijker blijkt om initiatieven op te ontwikkelen. Op de andere beleidsthema’s, 
zoals voorzieningen, zijn we hierin al meer vertrouwd.  

4. Wij zijn een daadkrachtige partner voor de lokale samenleving. Daadkracht is doen wat nodig 
is, met voortdurend een focus op de resultaten en effecten die we met elkaar willen bereiken. 
Hierbij past geen risicomijdend gedrag en regelzucht, maar lef, creativiteit, denken in 
mogelijkheden en uitdagingen en ruimte voor de samenleving om met elkaar te kunnen 
vaststellen of we onze ambities behalen. De samenleving weet wat ze van de gemeente kan 
verwachten en de gemeente voldoet hieraan. Dit is ook de manier van werken die wij bij de 
invulling van de omgevingswet gaan toepassen. Dit vraagt ook voor de samenleving en alle 
medewerkers van Noaberkracht om dezelfde visie en het juiste gereedschap, zodat wij met 
plezier de juiste dingen doen voor de samenleving. Daarom willen wij ook inzetten op 
de juiste kennis, vaardigheden en competenties. 

5. De rol van de buurtmannen en –vrouwen wordt versterkt. De gemeente wil de rol en 
betekenis van buurtmannen en -vrouwen als partner voor de dorpen versterken. De 
buurtmannen en –vrouwen zijn een waardevolle verbinding tussen samenleving en 
gemeente. Zij vormen de toegang, de schakel tussen beide partijen en zorgen voor 
partnerschap in de samenwerking. 

6. Een andere manier van werken vraagt ook om het verkennen van andere manieren van 
financieren. De gemeente wil graag samen met inwoners, ondernemers en organisaties 
experimenteren met de burgerbegroting en de Right to Challenge. Bij de Burgerbegroting 
mogen inwoners zelf beslissen waaraan het gemeentelijk budget wordt besteed. Right to 
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Challenge houdt in dat inwoners taken van de overheid kunnen overnemen als zij denken dat 
het anders, beter en/of goedkoper kan.  

7. Implementeren van de Omgevingswet. Het landelijke uitgangspunt is om vanuit ambitie en 
algemene regels gebiedsgericht te gaan werken. De Omgevingswet is veel meer dan een 
juridische exercitie. De wet vraagt van gemeenten een andere manier van denken en werken 
door de integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer 
nadruk op participatie en samenwerking, en de benadering vanuit de initiatiefnemer. Hierbij 
wordt nauw aangesloten bij de werkwijze die vanuit MijnDorp2030 ontstaan is. 

 

Hoe staan we ervoor? 

De ontwikkelingen in en met samenleving leiden tot een andere vorm van organisatie, een andere 
werkwijze, andere vormen van samenwerking en financiering. Als gemeentelijke organisatie moeten 
we hier mee aan de slag. Het is nodig om binnen de gehele organisatie te professionaliseren en dat 
bestaat uit de volgende onderdelen: bestuursstijl, communicatie, medewerkers, financiën, (be)sturing, 
maatschappelijke partners en een instrumentenkoffer. Hieronder is het schematisch weergegeven en 
staat beschreven aan welke punten we moeten werken om nog meer dan nu een daadkrachtige 
partner van de samenleving te kunnen zijn. 

 
  
  
Wat hebben we gedaan? 
In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
 'Instrumentenkoffer' 

 Ontwikkeling van een instrumentenkoffer 1.0: we ontwikkelen instrumenten die we kunnen 
gebruiken bij participatieprocessen.  

 Er is overleg geweest met de portefeuillehouders over wat ze willen met de 
instrumentenkoffer. Uitkomst hiervan is dat we in eerste instantie inzetten op een 
overzicht aan voorbeelden over hoe je handen en voeten kan geven aan participatie / 
samenwerking met de samenleving. 

Medewerkers 

 Doorontwikkeling rol buurtmannen c.q.-vrouwen: 
 Vanaf januari 2019 zijn we gestart met de eerste fase uit de opdracht: de behoefte-
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inventarisatie bij raad, college en inwoners naar de rolinvulling buur(t)man/vrouw bij 
de belangrijkste stakeholders. 

Financiering 

  Experimenteren met andere vormen van financiering (Right to challenge en Burgerbegroting)  
 Wij hebben ons aangemeld bij het ontwikkeltraject van de VNG: democratisch 

begroten.       
  
Trends en ontwikkelingen  
Als bedrijfsvoering organisatie voert Noaberkracht de beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering uit voor 
de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Het is onze uitdaging Noaberkracht te blijven ontwikkelen 
en verbeteren. Noaberkracht bevindt zich in een behoorlijke veranderopgave, die zeker ook in de 
dynamiek van de omgeving en het speelveld om een samenhangende aanpak vraagt. De visie van 
Noaberkracht is dat er maatwerk wordt geboden in de rol die de gemeenten Tubbergen en Dinkelland 
nemen. Er wordt uitgegaan van het situationeel innemen van twee hoofdrollen: overheid en 
nevenheid. 
 
Om deze samenhangende aanpak te bevorderen is de ontwikkeling van participatie opgenomen in 
het programma Ontwikkeling Noaberkracht en zijn de onderliggende inspanningen toegevoegd aan 
dat programma binnen Noaberkracht. 
  
Conclusie  
Naar aanleiding van het integreren van de participatie inspanningen in het programma Ontwikkeling 
Noaberkracht is deze in 2019 omgebouwd en is de doelstelling vertaald naar drie actielijnen, waar 
alle inspanningen nu zijn ondergebracht. Deze drie actielijnen zijn:  

 Verbeteren bestuurlijk ambtelijk samenspel  

 Geprofessionaliseerde sturing  

 Verbeterende borging en bestendiging  
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Omgevingswet 

De Omgevingswet zal per 1 januari 2021 in werking treden. Naast de wetswijziging met juridische 
gevolgen sluit de Omgevingswet aan op de manier waarop wij participeren in de samenleving. Het 
raakt een groot aantal beleidsvelden en stelt de inbreng van de gemeenschap centraal. Op bepaalde 
gebieden werken wij nu al volgens de geest van de wet. Andere zaken kunnen we nu oppakken, daar 
hoeven we niet mee te wachten tot 2021. 
 
In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor de 'Omgevingswet':  

• Beleidsvernieuwing. De inzet van zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein: 
omgevingsvisie, decentrale regels (zoals het omgevingsplan op gemeentelijk niveau), 
programma’s, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit; 

 In december 2018 heeft de raad een besluit genomen over de vernieuwende 
strategie. 

• Organisatie en werkwijze. De wet vraagt van gemeenten een andere manier van 
denken en werken door de integrale benadering van de leefomgeving, meer 
bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en samenwerking en de 
benadering vanuit de initiatiefnemer; 

 Voortgang op dit onderwerp is terug te vinden in de rapportages van Noaberkracht. 
• Informatie en techniek. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het nieuwe online loket dat 

de centrale plek is waar alle digitale informatie over de fysieke leegomgeving straks 
samenkomt. Hier kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden zien wat 
kan en mag in de fysieke leefomgeving. 

 Voortgang op dit onderwerp is terug te vinden in de rapportages van Noaberkracht. 
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Kernagenda's 

Inleiding op de kernagenda 

Inleiding op de kernagenda 

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kern overstijgende agenda’s. In dit 
hoofdstuk ziet u de kernagenda’s. 
 
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn bij het opstellen van de begroting 2019 per 
kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in het jaar 2019 aan gewerkt gaat worden. 
Hierbij is ook aangegeven wat wij als gemeente in 2019 gaan bijdragen qua geld en capaciteit.  
 
Middels deze perspectiefnota 2020 (inclusief eerste programmajournaal 2019) geven we de stand 
van zaken per kernagenda weer, zowel inhoudelijk als financieel.  
  
Per kern zijn in tabelvorm de behaalde mijlpalen en eventuele afwijkingen weergeven: 
V beschrijving van de bereikte mijlpaal  
X beschrijving van de 'afwijking'. Een afwijking betekent bijvoorbeeld als de oorspronkelijke eerste 
stap (volgens begroting) niet meer aan orde is en dat de plannen gewijzigd zijn (bijvoorbeeld 
vanwege voortschrijdend inzicht) of dat de uitvoering langer duurt dan gepland. 
 

Albergen 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  

Albergen 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Wonen en 
Groen 

V 
In het eerste kwartaal 2019 is de enquête inzake wonen gehouden. De uitslagen 
waren eind maart nog niet bekend. 
Basisschool Kadoes doet mee aan het provinciale project “Groene schoolpleinen”. 

      

Ondernemen V 
Eerste keuze gemaakt wie de gebiedsregisseur moet worden; een ondernemer uit 
Albergen. 

  
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Fleringen 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
 

Fleringen 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

School naar 
Kulturhus  

V   
Werkgroep Fleringen, TOF en de gemeente zijn met elkaar in gesprek om de 
plannen concreet te krijgen. 

  
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde. 
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Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Geesteren 

 
Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
 

Geesteren 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Sportief Geesteren X 
Werkgroep denkt na over alternatieven vanwege de uitkomst van het 
locatieonderzoek nieuwe school. 

      

Regionomisch 
Geesteren 

X 
Werkzaamheden van werkgroep en gebiedsregisseur zijn gepauzeerd in 
afwachting van gebiedsontwikkeling schoollocatie en centrum. 

      

Voorzieningen V 100 aanwezige jongeren bij eerste bijeenkomst over wonen 

  V 
Besluit over locatie nieuwe school genomen door gemeenteraad. 
  

  
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
  
Vitaal Geesteren - eerste stap 
Om uitvoering te geven aan het plan van aanpak Vitaal Geesteren is in de begroting 2019 een 
bedrag van €37.000 beschikbaar gesteld. De kosten van de eerste stap in het uitvoeren van het plan 
van aanpak Vitaal Geesteren zijn €10.000. Dit past binnen de kaders van de begroting. 
 

Harbrinkhoek/Mariaparochie 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
 

Harbrinkhoek / Mariaparochie 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Woonconcepten V 
De woonbehoefte is op een rijtje gezet evenals de mogelijke opties op bestaande 
locaties. Er is behoefte aan kleinere duurzame levensbestendige woningen. 

  
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Langeveen 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
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ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  

Langeveen 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Wonen/Voorzieningen/Bereikbaarheid V  

De enquête, uitgevoerd door OVKK in opdracht van 
provincie met betrekking tot behoefte starterswoningen, is 
afgerond. De vervolgafspraak met jongeren is op 1 april 
2019 geweest en vanuit deze sessie wordt nu voor drie 
stellen concreet naar (inbreiding)bouwlocaties gezocht.  

  
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde. 
 

Financiële kaders 

Verlichting Veldboersweg 
Bij het vaststellen van de begroting 2019 is een amendement ingediend voor het plaatsen van 
verlichting aan de Veldboersweg. In overleg met de bewoners van Langeveen is echter besloten om 
geen verlichting te plaatsen langs de Veldboersweg. De raming voor de verlichting kan dus komen te 
vervallen. Hiermee kunnen de benodigde middelen van €106.000 terug worden gebracht naar 
€100.000. 
 

Manderveen 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 

Manderveen 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Proces Mijn Dorp 
2030 Manderveen 

V Dorpsraad heeft uitbreiding gevonden en ontwikkelt zich door. 

Huiskamer V 
Onderhandelingen tussen gemeente en huidige eigenaar zitten in een 
eindfase. Werkgroep treft voorbereidingen voor subsidieaanvragen en verdere 
uitwerking van het plan. 

Fietspad V 
In februari 2019 is een inloopbijeenkomst gehouden, voor grondeigenaren, 
aanwonenden en inwoners van Manderveen over het ontwerp. 

Duurzaamheid V 

Manderveen is ook aangesloten bij Essenkracht. De gemeente heeft zich bij 
Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet van 
waterstof (H2) als vervanger van aardgas te onderzoeken. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in het dorp Manderveen. 

  
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Reutum 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  

Reutum 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 
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Wonen V 
Hiervoor wordt een verwijzing gemaakt naar de kern overschrijdende agenda op het 
thema wonen 

  
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Tubbergen 

Tubbergen 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  

Tubbergen 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Wonen V 
Startoverleg heeft plaatsgevonden voor in kaart brengen woonbehoefte 
en mogelijkheden in Tubbergen. 

      

Sport een verbindende 
factor 

V 
Hardlooproute is aangelegd. 
Aanpassing openbare ruimte rondom Vlaskoel voor kwaliteitsslag. 

      

Een sterk centrum V 

Programma van eisen en businesscase voor het Glashoes zijn in 
concept gereed. 
Plan van aanpak voor de herontwikkeling Verdegaalhal is in concept 
gereed. 

      

Vervolg Proces 
Tubbergen Bruist/ 
MijnTubbergen2030 

V 

Tubbergen Bruist heeft de huidige rol geëvalueerd in relatie tot 
kernagenda Tubbergen en proces mijn Dorp. Op basis daarvan is een 
voorzet gemaakt voor een nieuwe werkwijze, met een kernteam en 
daaraan verbonden werkgroepen gerelateerd aan de thema’s uit de 
kernagenda. Overleggen met dorpsraad Tubbergen hebben 
plaatsgevonden over hun rol en positie in het proces. 

  
Op de overige thema's is vooral plan- en procesvorming aan de orde. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Vasse 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de 
ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken 
terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen: 
  

Vasse 
  

Thema:   Bereikte mijlpaal: 

Wonen V 
Het Balkon is gekocht door een particuliere ondernemer die hier woningen/-
appartementen gaat bouwen (10 wooneenheden), geschikt voor jong en oud. 

      

Infrastructuur - Volop bezig met proces- en planvorming 
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Zorg, Welzijn & 
Educatie 

V Er wordt een Peuterbieb 0-4 jr. gerealiseerd. 

      

Toerisme & 
Landbouw 

V Binnen het toeristisch plan Vasse worden er 8 projecten/initiatieven uitgevoerd. 

      

Sport & 
Verenigingen 

V Aanschaf vloermatten in sportzaal ’t Eschhoes is gerealiseerd. 

  X 
Plan multifunctionele speelhal bij voetbalveld is ingetrokken i.v.m. 
herinrichtingsplannen accommodatie Sv Vasse. 

      

Duurzaamheid - Volop bezig met proces- en planvorming 

 
 

Financiële kaders 

Voor de inspanning Vasse klimaatproof onder het thema landbouw is in de begroting 2019 €10.000 
beschikbaar gesteld voor cofinanciering met de provincie Overijssel. Deze cofinanciering wordt 
€12.500 in plaats van €10.000. Deze extra €2.500 wordt uit de duurzaamheidsgelden gehaald.  
  
Wat is er nodig voor de volgende stap? 
Voor het thema Sport & verenigingen is in het Maatschappelijk Akkoord het project 'Multifunctioneel 
speelhal naast voetbalveld' beschreven. Dit project heeft in 2019 geen prioriteit gekregen. Inmiddels 
is het project ingetrokken en is er een ander project voor in de plaats gekomen, namelijk het project 
'Herinrichting accommodatie S.V. Vasse'. De gemeente is over dit project in gesprek met S.V. Vasse. 
Bij gebleken haalbaarheid zal de gemeente hierin eventueel een financiële bijdrage leveren. In 
september wordt duidelijkheid verwacht over de doorgang van het project. We betrekken de 
uitkomsten van de ontwikkelingen bij het opstellen van de begroting 2020.  
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Kern overstijgende agenda 

Inleiding op kern overstijgende agenda 

Stand van zaken kern overstijgende agenda 

In de volgende hoofdstukken ziet u de kern overstijgende agenda’s zoals opgenomen in de begroting 
2019. Elke kern overstijgende agenda kent twee kern overstijgende thema’s. De kern overstijgende 
thema’s zijn ontstaan door de input uit de thematour, de bestaande overleggen met maatschappelijke 
organisaties en thema’s die zijn besproken tijdens de kernavonden.  In de kern overstijgende thema’s 
wordt voor overstijgende beleidsthema’s aangegeven wat de stand van zaken is, zowel inhoudelijk 
als financieel.  
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Samen redzaam, gezond meedoen 

Zelfredzaamheid en zorg 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

Hoe zorgen wij er samen voor dat deze inwoners niet eenzaam achter de geraniums komen te 
zitten? Welke ontmoetings- en beweegmogelijkheden zijn er in de toekomst? En kunnen mensen met 
een beperking in de toekomst in de eigen omgeving meedoen? En hoe zorgen we ervoor dat 
mantelzorgers het gevoel van zingeving houden door voor een ander te zorgen, maar niet verstrikt 
raken in overbelasting. 
 
De afgelopen periode is veel tijd geïnvesteerd in het ophalen van informatie om de grootste 
uitdagingen voor de komende tijd te kunnen bepalen. In het maatschappelijk kader staan de 
volgende thema’s beschreven: 

1. Mantelzorg 
2. Armoede 
3. Gezonde leefstijl 
4. Vrijwillige inzet / burgerkracht 
5. Langdurige afstand tot de arbeidsmarkt 
6. Lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking 
7. Ongewenst sociaal isolement 
8. Vergunninghouders 
9. Laaggeletterdheid 

Op basis hiervan zien we de volgende uitdagingen: 
  
Sociale gezondheid 
Wanneer we het hebben over sociale gezondheid hebben we het over sociaal, maatschappelijke 
participatie. Beschikt iemand over sociale en communicatieve vaardigheden, heeft iemand 
betekenisvolle relaties en sociale contacten, wordt iemand geaccepteerd zoals diegene is en voelt 
iemand zich maatschappelijk betrokken door bijvoorbeeld betekenisvol (vrijwilligers)werk? 
 
Al deze onderdelen samen bepalen of iemand zich sociaal gezond voelt. 
Uitdagingen 

 Eenzaamheid: voorkomen van ongewenst sociaal isolement. Uit onderzoek blijkt dat 28 % 
van de Tubbergse inwoners in de leeftijd van 19 t/m 64 zich matig tot zeer ernstig eenzaam 
voelt. Bij 65 jaar en ouder is dit 39%. 

 Stimuleren dat inwoners deel kunnen nemen aan de samenleving. Vooral bij bepaalde 
specifieke doelgroepen; senioren, mensen met een beperking, mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, vergunninghouders, laaggeletterden, mensen in armoede. 

 Stimuleren dat inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving door o.a. 
vrijwilligerswerk. Uit onderzoek blijkt dat 28 % van de jongeren vrijwilligerswerk verricht, 44 
procent van de volwassenen tot 65 jaar en 40 % boven de 65 jaar. Door o.a. tweeverdieners, 
steeds langer actief in het werkproces, langer zelfstandig thuis wonen en vergrijzing, zien we 
een druk ontstaan op vrijwillige inzet en mantelzorg. We hebben meer vrijwilligers nodig, 
terwijl door ontwikkelingen steeds minder vrijwilligers voor handen zijn. Aan de ene kant kan 
vrijwilligerswerk goed zijn voor de sociale gezondheid in de vorm van zingeving, maar bij 
overbelasting heeft het juist een averechts op de gezondheid. 

  
Fysieke gezondheid 
Wanneer we het hebben over fysieke gezondheid hebben we het over medische feiten, medische 
waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn die iemand ervaart en de energie die iemand 
heeft. Is er sprake van een (chronische) ziekte, heeft iemand overgewicht of is iemand verslaafd aan 
genotsmiddelen, beweegt iemand voldoende en is er sprake van gezonde, gevarieerde voeding? 
Al deze onderdelen samen kunnen bepalen of iemand zich fysiek gezond voelt. 
 
Uitdagingen 

 Verslaving: voorkomen dat inwoners verslaafd raken aan o.a. genotsmiddelen zoals alcohol 
en roken. Op het gebied van het nuttigen van alcohol scoort Tubbergen hoger dan het 
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gemiddelde in Twente. 31% van de jongeren doet aan binge drinken en bij volwassen tot 65 
jaar drinkt 10 % overmatig. Bij roken liggen deze percentages op 21 % bij volwassen. Waar 
bij dit lager is dan in Twente. Naast alcohol en roken zien we ook steeds meer aandacht voor 
verslaving aan social media, drugs en gamen. Hoewel de cijfers hierbij laag zijn, zijn de 
ervaringen van inwoners/ TOZ anders. 

 Stimuleren dat inwoners deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Uit de 
cijfers blijkt dat vooral inwoners boven de 65 jaar en ouder ruim voldoen aan de beweegnorm 
(80%) en bij jongeren en volwassenen tot 65 jaar is dit ongeveer 65%. 

 Voorkomen van overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat rond de 10 % van de jongeren 
overgewicht heeft, dit is 42 % bij de volwassenen tot 65 jaar en 59% boven de 65 jaar en 
ouder. 

 Stimuleren dat inwoners een gezonde en gevarieerde voeding nemen. Uit onderzoek blijkt 
dat het ontbreekt aan gevarieerde voeding. Het percentage dat dagelijks fruit eet is bij 
jongeren 27% en bij volwassenen 37%. Bij groente zijn deze percentages rond de 45%. Uit 
onderzoek blijkt ook dat er kennis ontbreekt over wat is gezonde voeding. 

   
Mentale gezondheid 
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.  Zit iemand lekker in zijn vel, ervaart iemand 
een goede gezondheid en beleeft iemand geluk, is er balans en ontbreekt stress? 
 
Uitdagingen 

 Armoede: voorkomen dat inwoners in armoede terecht komen. Armoede heeft een groot 
effect op het dagelijks functioneren. Het hebben van weinig geld, levert veelal veel stress op. 
Eind 2015 telde de gemeente Tubbergen 324 gezinnen met een inkomen tot 120% van het 
sociaal minimum. Dat is ruim 4% van de Tubbergse bevolking, welke uit bijna 8.000 gezinnen 
bestaat. Qua jeugd gaat het om 2% (100) van alle kinderen. Met name in de kernen 
Langeveen en Tubbergen wonen minima, met respectievelijk 4,4% en 5,9% van de lokale 
bevolking. Van alle 65-plus huishoudens heeft 4,8% een laag inkomen, meer dus dan het 
gemeentelijk gemiddelde. Onder huishoudens tussen de 45 en 65 jaar is het aandeel minima 
het laagst: 3,5%. Tevens bleek dat er relatief weinig gebruik werd gemaakt van de regelingen 
die er zijn. 

 Voorkomen dat inwoners langdurig van de arbeidsmarkt raken. Het hebben van werk biedt 
naast de noodzakelijke financiële middelen ook zingeving aan het leven. Het ontbreken van 
werk kan een grote impact hebben op de mentale gezondheid.  

 Mantelzorg: mantelzorg overkomt je en wordt veelal vanuit naasten liefde gedaan. Hoewel 
mantelzorg ook zingeving kan betekenen, een goed gevoel om iets voor een ander te kunnen 
betekenen, heeft mantelzorg ook een keerzijde, namelijk overbelasting.  Wat betreft 
mantelzorg zien we een aantal percentages van 13% bij jongeren, 19 % bij volwassenen en 
12 % bij 65 jaar en ouder. Door o.a. tweeverdieners, steeds langer actief in het werkproces, 
langer zelfstandig thuis wonen en vergrijzing, zien we een druk ontstaan op mantelzorg. We 
hebben meer mantelzorgers nodig, terwijl door ontwikkelingen mantelzorgers steeds meer 
activiteiten moeten verrichten en in disbalans terecht kunnen komen. 

 Voorkomen dat inwoners sociale maatschappelijke druk ervaren. 
 

Wat willen we bereiken? 

 Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroeg signalering en activering om deel te 
nemen aan de samenleving 

 Een beter bij de behoefte passende ondersteuning aan voorzieningen, verenigingen en 
activiteiten waar mensen samenkomen 

 Wij en onze partners in zorg en welzijn werken eenduidiger samen en zijn zichtbaarder en 
toegankelijker voor de inwoner 

 Er zijn meer mogelijkheden om de inwoner passende dag invulling te bieden 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Zelfredzaamheid en zorg': 
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- Het LEA ( lokaal educatieve agenda) is ingesteld. 
- Het college heeft akkoord gegeven voor de pilot voor het vervoersaanbod. 
- Wij zijn PSO-3 (prestatieladder sociaal ondernemer) gecertificeerd. Onze werkprocessen zijn 

afgestemd op doelgroepers. Iedereen doet mee 
- De vacature voor praktijkondersteuner is ingevuld. Praktijkondersteuner Jeugd 

  
Interventieplan Sociaal Domein 
In het vierde kwartaal 2018 is het interventieplan vastgesteld. Dit interventieplan beslaat het gehele 
sociale domein (niet alleen de kern overstijgende thema's) en geeft een beeld van de interventies die 
nodig zijn om de zorg en ondersteuning voor onze inwoners bereikbaar en betaalbaar te houden. 
Hieronder ziet u de stand van zaken van een aantal interventies die van start zijn gegaan. 

 Regionaal Menzis project: Er loopt een traject voor het verkennen van kansrijke 
interventiemogelijkheden met de gemeenten Dinkelland, Rijssen, Wierden, Hof van Twente 
en Twenterand.  

 Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van 
het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart.  

 Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: Dit wordt enerzijds 
gerealiseerd via MijnDorp2030! (huiskamerprojecten) en anderzijds binnen het project 
algemene voorzieningen.  

 Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is 
gestart.  

 Uitvoeren acties binnen maatschappelijk kader sport: Er wordt een convenant en 
uitvoeringsplan ontwikkeld om gestructureerd uitvoering te geven aan het Maatschappelijk 
Kader. Er worden bijvoorbeeld mogelijkheden voor algemene dagbesteding ontwikkeld.  

 Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team 
Ondersteuning en Zorg: Het visiedocument is in concept gereed en bijna klaar voor 
besluitvorming.  

 Onderscheid kinderen dyslexie en andere spraak- of taalproblemen: De gesprekken met het 
onderwijs over doorgaande ontwikkellijn zijn begonnen.  

 

Trends en ontwikkelingen 

Langer gezond:  
Blijvende aandacht is nodig voor kwetsbare groepen voor o.a. inwoners met psychische (bv verward 
gedrag), fysieke of verstandelijke beperkingen en mensen die leven met schulden. Vroeg signalering 
en vroegtijdig passende ondersteuning met een goede integrale samenwerking op kernniveau, 
gemeente en algemene voorzieningen is essentieel. 
  
Passende voorzieningen:  
Het belang van partnerschap wordt steeds belangrijker. Van opdrachtgeverschap naar partnerschap. 
Zowel met de inwoners als andere stakeholders zoals onderwijs, zorgaanbieders. De transformatie 
van het sociaal domein vraagt om innovatie van het aanbod, nieuwe samenwerkingsconstructies en 
ruimte voor maatschappelijke initiatieven, burgerkracht. O. het project algemene voorzieningen zet 
hier vol op in. 
  
Meer zorg nabij: 
Jeugdzorg blijft een aandachtspunt, o.a. Jeugd GGZ. Het belang van betere samenwerking tussen de 
algemene voorzieningen, gemeente en de (geestelijke), zorgaanbieders stijgt. Dit vraagt om een 
goede samenwerking tussen de algemene voorzieningen, TOZ en de geestelijke gezondheidszorg 
zoals de huisartsen die een behoorlijk aandeel doorverwijst naar de GGZ. 
 
De interventies die hier op gericht zijn zoals praktijkondersteuner jeugd, 1 toegang met goed lopende 
algemene voorzieningen zijn dus van belang. Het organiseren van de toegang en nabijheid van zorg 
is een belangrijk aandachtspunt. 
 
Inzicht en overzicht in cijfers en monitoring van contracten wordt een belangrijk aandachtspunt. De 
financiële en bestuurlijke risico’s zijn fors toegenomen. Het is van belang om frequent en kritisch naar 
de inhoud en de procesvoering van de contracten te kijken met als doel de beleids- en 
uitvoeringsdoelstellingen te monitoren, bij te sturen en de efficiency en effectiviteit van de in te zetten 
(financiële) middelen, te verbeteren. 

https://www.tubbergen.nl/iedereen-doet-mee-bij-de-gemeenten-dinkelland-en-tubbergen
https://www.tubbergen.nl/praktijkondersteuner-jeugd-helpt-tubbergse-jongeren-met-psychische-problemen
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De trend is duidelijk: het (contract)management wordt vanuit de gemeenten steeds professioneler 
opgepakt en ingevuld. 
  
Passende dag invulling:  
De gemeenten Tubbergen heeft de verantwoordelijkheid om inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van een passende werkomgeving. 
Er is een aantal ontwikkelingen die een nieuwe aanpak vragen, maar tegelijkertijd ook kansen biedt 
de uitdaging effectiever en nabij (dichter bij de samenleving) te organiseren geredeneerd vanuit wat 
willen we bereiken. Er zijn twee ontwikkelingen. 

1. Op dit moment is er sprake van een hervorming van de taken van Soweco. 
2. Het contract voor de uitkeringsadministratie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen bij 

de gemeente Almelo loopt af per 1 januari 2020. 
 

Financiële kaders 

Financiën ambitie "Samen redzaam, gezond meedoen" 
In het MAT is voor drie inspanningen uit de ambitie "Samen redzaam, gezond meedoen" incidenteel 
geld beschikbaar gesteld in de begroting 2019. Dit zijn de inspanningen "Stimuleren dat sport en 
bewegen breder ingezet wordt", "De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen 
die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen" en "De 
samenhang en samenwerking tussen professionele algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd door de realisatie van één toegang". 
 
De overige aanvullende ambtelijke inzet en middelen voor de inspanningen uit de ambitie "Samen 
redzaam, gezond meedoen" en de maatregelen uit het interventieplan worden gefinancierd uit het 
interventieplan. Daarnaast kunnen een aantal zaken worden opgevangen binnen de regulier 
beschikbare uren. Hieronder zullen we de financiële stand van zaken weergeven met betrekking tot 
de eerste drie maanden van 2019 en geven we een vooruitblik naar de komende periode. 
  
Algemene voorzieningen 
Om te onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen 
is €60.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is het project algemene voorzieningen opgestart. Dit project 
omvat onder andere een onderzoek op kern niveau met als resultaat een inzicht over het gebruik van 
geïndiceerde zorg en de beschikbaarheid van algemene voorzieningen. Voor de uitvoering van dit 
eerste onderzoek is naar verwachting is hier een bedrag van maximaal €4.850 nodig. Daarnaast 
wordt nog in beeld gebracht welke tijd en capaciteit benodigd is voor de andere inspanningen binnen 
dit project. 
  
Interventieplan 
Voor het uitwerken van inspanningen uit het interventieplan en Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 
is een bedrag van €350.000 beschikbaar gesteld. De pilot praktijkondersteuner huisarts is één van de 
maatregelen uit het interventieplan. Deze pilot is inmiddels van start gegaan. Voor deze pilot is 
€75.000 vanuit het interventieplan benodigd. Dat betekent dat er na de eerste drie maanden van 
2019 nog €275.000 beschikbaar is voor de maatregelen uit het interventieplan.  
 
Daarnaast verwachten we in 2019 in ieder geval nog een beroep te doen op het budget 
interventieplan voor de volgende inspanning uit het MAT: "We werken aan een zelfvoorzienend 
systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al 
onze inwoners. Met 'MaaS' verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier 
vervoer (MaaS-project)." Voor dit project is €24.000 benodigd (voor de periode 2019 t/m 2021). 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
 

Sport en bewegen 
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Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

De uitdagingen de komende periode: 

 Ledenaanwas. 

 Vrijwilligerstekort. 

 Gebrek aan ruimte om te sporten. 

 Toegankelijkheid van de verenigingen. 
Sport kan daarnaast als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals een gezonde 
leefstijl, het voorkomen van eenzaamheid, het begeleiden naar werk te bevorderen. 
 

Wat willen we bereiken? 

(Sport)verenigingen hebben een belangrijk aandeel in de samenleving. Het is een plek waar mensen 
samenkomen voor een praatje, voor vrijwilligerswerk of om betrokken te blijven bij de samenleving. 
Sport heeft een hoog sociaal karakter en gaat verder dan alleen het sporten op zich. Bij de 
accommodaties gaan we uit van het behoud van het bestaande en het maken van slimme 
combinaties. 

 Sport moet als middel dienen om maatschappelijke doelen te bereiken – vitale 
sportverenigingen. 

 Verbinding leggen tussen sport en andere doelgroepen. 

 Samenwerking tussen verenigingen onderling. 

 Toekomstbestendige exploitatie en beheer van gesubsidieerde accommodaties. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Sport en bewegen': 
- Het uitvoeringsplan met sportverenigingen is opgeleverd. 
 

Trends en ontwikkelingen 

Er zijn geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema 'sport en bewegen' 
noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.  
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
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Leren en talent 

Leren 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

Proces 
Goede ketensamenwerking bevorderen, zodat signalen eerder aan het licht komen en er vanuit 
ieders eigen verantwoordelijkheid en op basis van gelijkwaardigheid afspraken gemaakt kunnen 
worden. 
  
Leerlingenvervoer 
Indien mogelijk jongeren met een beperking zelfstandig leren te reizen met het openbaar vervoer of 
met de fiets naar school, te starten met leerlingen vanuit het voortgezet speciaal onderwijs. 
  
Doorgaande ontwikkelingslijn/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
We lopen vooruit op de verplichtingen die de nieuwe wet voorschrijft. Integratie van 
peuterspeelzaal/kinderopvang is gerealiseerd. De uitdaging ligt in het verbeteren van de kwaliteit 
door de kennis op het gebied van vroeg signalering te vergroten en ervoor zorg te dragen dat alle 
pedagogisch medewerkers voldoen aan de zogeheten taaleis. 
  
Doorgaande ontwikkelingslijn/Lokaal Educatieve Agenda 
Om de samenwerking tussen onderwijs, kind centra en gemeente te bevorderen, wordt in 
gezamenlijkheid een lokaal educatieve agenda (LEA) opgezet, waarin vanuit ieders eigen 
verantwoordelijkheid afspraken worden gemaakt over onderwerpen die alle drie de partijen raken, 
waaronder: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), cultuureducatie, preventie, jeugdzorg, 
milieu/duurzaamheid, sport, leerplichtwetgeving, vergunninghouders, bieb op school, passend 
onderwijs en doorgaande lijnen. 
  
Onderwijshuisvesting 
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor wat betreft onderwijshuisvesting. De gemeente is 
hierbij verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. De schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor (groot) onderhoud en de kwaliteit van onderwijs in zijn algemeenheid. Op het 
gebied van onderwijshuisvesting is er weinig autonomie. De Wet primair onderwijs en de verordening 
voorziening huisvesting onderwijs vormen de basis voor onderwijshuisvesting. Wanneer er een 
verzoek tot (vervangende) nieuwbouw komt, heeft het college/de gemeenteraad de autonomie om de 
aanvraag af te wijzen wanneer dit past binnen de verordening. Per kern is in het IHP aangegeven 
welke uitdagingen er zijn in een richtinggevend advies. 
 

Wat willen we bereiken? 

Door samen te werken met het onderwijs en de kind centra uit onze gemeente willen we bereiken dat 
de zorg en ondersteuning voor de jeugd en hun ouders/verzorgers geoptimaliseerd wordt, waardoor 
de gemeente Tubbergen een gemeente is waar voor jeugd sprake is van een positief opvoedklimaat 
en maximale ontwikkelingskansen. 
 
Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio 
en tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel 
middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van mbo tot universitair) te groeien en te innoveren. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Leren': 
  
 - Het onderwijsprogramma wordt vormgegeven door Zikke. 
- De AgroHub is gestart. Agrohub 
 

https://www.tubbergen.nl/agrohub-samenwerken-met-studenten-op-boerderijschaal
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Trends en ontwikkelingen 

Er zijn geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema 'Leren' noodzakelijk 
maken. 
 

Financiële kaders 

Hieronder vindt u een toelichting op de reeds beschikbaar gestelde middelen en de nog toe te 
kennen middelen uit dit budget voor processen en projecten voor maatschappelijk vastgoed in relatie 
tot demografie. 
  
Eerste programmajournaal 
Inmiddels zijn de volgende middelen beschikbaar gesteld uit de programmamiddelen maatschappelijk 
vastgoed:  
 
Verschillende ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed 
Het programmabudget is ingezet voor het locatieonderzoek onderwijs Geesteren en het verschillende 
onderzoeken inzake verwerving gronden Manderveen (huiskamer). De totale kosten bedragen 
€ 26.000. 
  
Subsidieloket 
De gemeente faciliteert een subsidieloket dat door inwoners en instanties wordt gebruikt om te 
inventariseren welke subsidies beschikbaar zijn voor hun initiatieven en ontwikkelingen. Aangezien 
het subsidieloket onder meer wordt gebruik door initiatiefnemers die plannen hebben op het gebied 
van maatschappelijk vastgoed worden 2-jaarlijkse van de kosten van € 8.000 gedekt uit het 
programmabudget. 
  
Perspectiefnota 
Het programmabudget maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie biedt de dekking van het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP). 
 
Voorgesteld wordt om de resterende middelen beschikbaar te stellen aan de volgende processen. 
Het gaat hier niet om “nieuw” geld, maar vooral van een nadere concretisering van het bestaande 
budget, namelijk het door de raad ter beschikking gestelde bedrag voor “maatschappelijk vastgoed 
i.r.t. demografie. 

 Opgaven maatschappelijk vastgoed op het gebied van kulturhuzen en 
gemeenschapsgebouwen: het gaat om clustering en effectiever ruimtegebruik van 
maatschappelijke voorzieningen in bijvoorbeeld kulturhuzen, waarbij de combinatie wordt 
gezocht met onderwijs of andere maatschappelijke voorzieningen. (Verwijzing naar 
participatieprocessen Mijn Tubbergen 2030). 

 
Opgaven maatschappelijk vastgoed op het gebied van sport en bewegen: gemeente wil bijdragen 
aan een robuuste binnensportstructuur. Doelstelling is om een toekomstbestendige lijn te ontwikkelen 
voornamelijk ten aanzien van de exploitatie en het beheer van (binnen)sportaccommodaties. 
 
Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van bovenstaande middelen verwijzen wij u naar 
het financiële hoofdstuk. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
 

Kunst en cultuur 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

Cultuurprofiel: concreet betreft de investering in het cultuurprofiel een subsidie die gemeente 
Tubbergen ontvangt van de Provincie Overijssel. De subsidierelatie kent randvoorwaarden waar de 
gemeente zich aan dient te houden. Het bespreken van de subsidie met inwoners is niet aan de orde 
omdat er niet afgeweken kan worden van de beschikking. Er is geen speelruimte. De subsidie is 
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beschikt voor programmaonderdelen ten behoeve van cultuurparticipatie, netwerkvorming en 
deskundigheidsbevordering onder inwoners op het gebied van beeldende (glas)kunst en theater.  De 
meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de subsidie dienen op korte termijn besproken te 
worden met de verantwoordelijke portefeuillehouder. 
 
Cultuurbeleving: De behoefte aan meer kunst en cultuur kan uiteraard wel besproken worden met de 
inwoners. Afhankelijk van het wensen- en behoeftepatroon onder inwoners kan de gemeente haar 
beleid hier op afstemmen. 
 

Wat willen we bereiken? 

 Het bevorderen van cultuureducatie, talentonwikkeling, muziekonderwijs, lezen en het 
bestrijden van taalachterstanden op de basisscholen in alle dorpen. 

 Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen. 

 Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel 
materieel als immaterieel. 

 Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren. 

 Het versterken van de culturele netwerkvorming. 

 Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Kunst en cultuur': 
- De subsidie van de Provincie Overijssel, in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle 
basisscholen, is ontvangen. 
 

Trends en ontwikkelingen 

Er zijn geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema 'kunst en cultuur' 
noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
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Werk aan de winkel 

Arbeidsparticipatie 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

 Betere aansluiting van opleiding en vacatures. 

 Stimuleren van sociaal ondernemen. 

 Integreren statushouders op de arbeidsmarkt (alsmede de maatschappij als geheel). 

 Nieuwe doelgroep participatiewet in beeld houden en op maat ondersteunen richting of op de 
arbeidsmarkt. 

 Re-integratie stimuleren en ondersteunen. 
 

Wat willen we bereiken? 

Iedereen doet mee naar vermogen in de maatschappij. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Arbeidsparticipatie': 
- Er is regionaal een nieuwe versie van de instrumentenkoffer beschikbaar en deze is in de uitvoering 
gedeeld. 
- De infrastructuur bij Soweco is gereed. 
 

Trends en ontwikkelingen 

De gemeenten Tubbergen heeft de verantwoordelijkheid om inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van een passende werkomgeving. 
 
Er is een aantal ontwikkelingen die een nieuwe aanpak vragen, maar tegelijkertijd ook kansen biedt 
de uitdaging effectiever en nabij (dichter bij de samenleving) te organiseren geredeneerd vanuit wat 
willen we bereiken. Er zijn twee ontwikkelingen. 

1. Op dit moment is er sprake van een hervorming van de taken van Soweco. 
2. 2. Het contract voor de uitkeringsadministratie van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen bij 

de gemeente Almelo loopt af per 1 januari 2020. 
 

Financiële kaders 

Actieplan Arbeidsmarkt 
Het resterende budget uit 2018 (€ 75.000) ten behoeve van het actieplan arbeidsmarktbeleid uit 2018 
is bij de jaarstukken 2018 overgeheveld naar 2019 en wordt in 2019 en verder ingezet voor 
inspanningen met betrekking tot arbeidsparticipatie.  
  
Eén inclusieve samenleving 
Voor het verder uitwerken van de doorlopende leerlijn en het aanpassen van de huidige 
organisatievorm in samenwerking met de gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en Team 
Ondersteuning en Zorg gemeente Tubbergen is een bedrag van € 38.000 beschikbaar gesteld. De 
huidige uitvoering wordt tegen het licht gehouden en deze wordt versnel door ontwikkeld binnen de 
kaders van het MAT. Voor het opstellen van verschillende scenario's is ca. € 10.000 benodigd.  
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
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Ondernemen 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

Ondernemers zijn erg belangrijk voor de gemeente Tubbergen. Het gaat hierbij niet alleen om 
werkgelegenheid. Ondernemers dragen ook substantieel bij in het leefbaar houden van de kernen, zo 
sponsoren ze bijvoorbeeld verenigingen en dragen bij aan de organisatie van evenementen. 
 
Het is een uitdaging om in de gemeente Tubbergen toekomstbestendige levendige centra in de drie 
grote kernen (Tubbergen, Geesteren en Albergen) te behouden. Daarnaast willen we graag de 
bestaande bedrijven in al onze kernen behouden. Waar mogelijk willen we nieuwe bedrijvigheid 
aantrekken in Albergen, Geesteren en Tubbergen en faciliteren we uitbreiding op basis van concrete 
behoefte in de overige kernen. Het is hierbij een uitdaging om tijdig voldoende uitgeefbaar 
bedrijventerrein te hebben. Zo leeft bij de ondernemers in Harbrinkhoek al enkele jaren de wens de 
Krön uit te breiden. 
 
Verder is het een uitdaging om de ondernemers in de gemeente Tubbergen bij elkaar te brengen 
zodat er meer samengewerkt kan en gaat worden, hetgeen meerwaarde heeft. 
 
Het behouden van talent voor onze gemeente is ook een uitdaging. Net als het verbinden van onze 
ondernemers aan onderwijs en arbeidsmarkt. Onze ondernemers kampen nu en in de toekomst met 
een tekort aan goed opgeleid personeel. Hoe kunnen we zorgen voor een betere aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt? 
 
De gemeente Tubbergen heeft de bezoeker veel te bieden en toerisme biedt kansen. Nu al is een 
substantieel percentage werkzaam in de toeristische sector. Door onze gemeente meer en beter te 
vermarkten en focus aan te brengen, kunnen we nog meer profijt halen uit de toeristische sector. 
Hierbij willen we een vervolg geven aan de uitgesproken ambities Toeristisch Tubbergen (Glinsterend 
Tubbergen).   
 

Wat willen we bereiken? 

 Tubbergen heeft  een goed ondernemersklimaat waarbij ondernemers en gemeente als 
partners opereren. 

 Compacte toekomstbestendige winkelleefgebieden (centra) in de drie 
verzorgingskernen (Albergen, Geesteren en Tubbergen) waar de eerste levensbehoeften 
verkrijgbaar zijn. 

 Goed vestigingsklimaat voor start ups/nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven creëren. 

 Gemeente als regievoerder op ontwikkeling van bedrijventerreinen (grondbeleid) in alle 
kernen. 

 Een vitale en toekomstbestendige vrijetijdssector 

 Kwalitatief goed toeristisch voorzieningenniveau 

 Structurele inzet op het beeldmerk ‘Glinsterend Tubbergen’ voor marketing, promotie en 
productontwikkeling 

 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Ondernemen': 
- De uitvraag voor interesse Winkeliershub in Geesteren is gedaan. Terugkoppeling moet nog volgen. 
- De bijeenkomst met alle besturen van alle ondernemersverenigingen heeft plaatsgevonden. 
Uitkomsten hiervan zijn: 

1. Ondernemers hebben aangegeven dat zij op dit moment geen behoefte hebben aan het 
ontwikkelen van een Visie op Ondernemen. 

2. Beleid gaan we samen onder de loep nemen. 
3. Twee keer per jaar gezamenlijk om tafel. 

- Het afstudeeronderzoek naar beeldbepalende evenementen van een student is afgerond. 
- De raad heeft ingestemd met een financiële bijdrage voor 5 jaar aan de Stichting Toeristisch 
Glinsterend Tubbergen. 
- Diverse ondernemers zijn inmiddels verbonden aan onderwijsinstellingen. 
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- Het ROC van Twente voert onderzoek uit naar de regiotrouwheid van MBO studenten. 
 

Trends en ontwikkelingen 

Er zijn geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema 'ondernemen' 
noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
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Bereikbaar en aantrekkelijk 

Mobiliteit 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

De uitdagingen liggen vooral in de verkeersveiligheid en dan met name voor de oudere fietsers. De 
meeste dodelijke en ernstig gewonde verkeersslachtoffers zijn oudere fietsers. De groep neemt ook 
in aantal toe (ouderen blijven langer mobiel), maar ook door de toename van het gebruik van e-bikes 
stijgt het aantal verkeersslachtoffers in deze groep. Ook bij provincie Overijssel is de stimulering van 
het fietsgebruik een speerpunt en is geld beschikbaar om maatregelen uit te voeren. Goede 
communicatie gericht op gedragsbeïnvloeding is onderdeel van de verkeerveiligheidsaanpak. 
 
De uitdagingen op het terrein van de infrastructurele bereikbaarheid liggen vooral bij de provincie 
Overijssel en de grote Twentse gemeenten. Gemeente Tubbergen neemt deel aan de bekende 
overlegstructuur en werkt van daaruit aan een betere bereikbaarheid via de weg en met het openbaar 
vervoer. Vanuit het sociaal domein wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid en bruikbaarheid van het 
Openbaar Vervoer met projecten als MaaS (het ontsluiten van het totale vervoersaanbod en het 
integreren van OV met doelgroepenvervoer) en de reiskoffer waarmee inwoners ondersteund worden 
in het zelfstandig reizen met het OV. 
 

Wat willen we bereiken? 

 Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers. 

 Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid ‘auto’. 

 Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer. 

 Instandhouding van adequate parkeervoorzieningen. 

 Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Mobiliteit': 
- De gemeente Tubbergen neemt deel aan een projectgroep over de verkeersproblematiek in 
Zenderen en Borne. 
- Overleg is gestart en er is afgestemd met provincie, buurtbus, Syntus en buurgemeenten over 
nieuwe openbaar vervoer verbinding 
Tubbergen-Hardenberg. 
 
De volgende inspanningen, zoals deze in de begroting 2019 zijn opgenomen, zijn afgerond: 

Wat gaan we er voor doen? 
Wat is de eerste / volgende stap zoals 
beschreven in de begroting 2019? 

Status 

Het stimuleren van het fietsgebruik, 
met als basis een goed en veilig 
fietsnetwerk, met speciale aandacht 
voor ouderen en scholieren (met 
name schoolroutes). 

Het opzetten van acties om het 
fietsgebruik te stimuleren en het 
bieden van goede 
fietsvoorzieningen, onder meer 
door het uitvoeren van proeven met 
bredere fietsvoorzieningen. 

Deze is opgenomen in het 
Gemeentelijk Verkeer- en 
vervoerplan.  Dat betekent 
dat deze inspanning is 
afgerond. 

Het veiliger maken van en 
verbeteren van fietsvoorzieningen, 
zodat het gebruik toeneemt en de 
bereikbaarheid voor gebruikers 
toeneemt. 

Het verbeteren van de 
oversteekbaarheid van drukke 
wegen en onveilige 
verkeerssituaties wegnemen. 

Deze is opgenomen in het 
Gemeentelijk Verkeer- en 
vervoerplan.  Dat betekent 
dat deze inspanning is 
afgerond. 

Het verbeteren en uitbreiden van de 
communicatie over verkeersgedrag 
en verkeersmaatregelen. 

Meer gebruik maken van HAH-blad 
en andere media. 

Deze is opgenomen in het 
Gemeentelijk Verkeer- en 
vervoerplan.  Dat betekent 
dat deze inspanning is 
afgerond. 
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Omdat deze inspanningen zijn afgerond wordt de uitvoering hiervan opgenomen in de 
basisbegroting. 
 

Trends en ontwikkelingen 

Er zijn geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema 'mobiliteit' 
noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
 

Landelijk gebied 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

De samenleving staat voor grote uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, voedselzekerheid 
en voedselveiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Landbouwbodems van goede kwaliteit vormen 
niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde voor het realiseren van die opgaven. 
Duurzaam bodembeheer draagt wezenlijk bij aan het herstellen van de balans tussen landbouw en 
natuur. Denk hierbij aan het versterken van kringlooplandbouw die van belang is voor de opgaven 
voor bodem, water, natuur en klimaat. 
 
Onze ‘speelruimte’ is beperkt. We kunnen inzetten op bewustwording en ‘meeliften’ met bestaande 
programma’s zoals Mineral Valley Twente, Vruchtbare Kringloop Overijssel, Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer, Natura2000, MijnDorp2030, Commissie Grondgebondenheid, Twentse Energie 
Strategie, Agenda voor Twente, Twente Marketing (toerisme). 
 
De basis van ons beleid is om het buitengebied aantrekkelijk te houden. Voor de vrijkomende 
agrarische erven en de huidige regelingen (o.a. RvR, KGO) ligt de uitdaging om verrommeling en 
verpaupering van het landschap tegen te gaan maar ook om nieuwe economische dragers in het 
buitengebied te krijgen. 
 
In het kader van de Omgevingsvisie zien wij de uitdaging om deze en andere gemeentelijke 
regelingen tegen het licht te houden en te bezien waar met minder of andere regels een beter 
passende invulling gegeven kan worden aan vrijkomende agrarische erven. 
 

Wat willen we bereiken? 

 Een innovatievere agrosector. 

 (mede) Invulling geven aan de ambitie Mineral Valley Twente. 

 Toekomstgerichte erven (buitengebied). 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Landelijk gebied': 

- De bijeenkomst over biomassa heeft plaatsgevonden. 
- Tussen LTO en wethouders NOT zijn goede afspraken gemaakt over voortgang in NOT 

verband. 
- Er is overeenstemming over de deel te nemen partijen aan de Mineral Valley en de bij te 

dragen middelen en menskracht. 
- Er zijn drie ervencoaches aangesteld. Zij werken in NOT 

verband. https://www.tubbergen.nl/ervencoaches-als-wegwijzers-bij-het-maken-van-keuzes 

https://www.tubbergen.nl/ervencoaches-als-wegwijzers-bij-het-maken-van-keuzes
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- De boerinnenavond is georganiseerd en had een goede opkomst. 
 

Trends en ontwikkelingen 

De komende jaren gaan de kringlooplandbouw, de biodiversiteit en de duurzaamheid voor een 
belangrijk deel de agenda van het landelijk gebied bepalen. De impact hiervan is nog onduidelijk. 
Er zijn verder geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema 'landelijk 
gebied' noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
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Duurzaam leven 

Duurzaamheid 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen 
dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd. Nederland heeft (door actief verder te 
werken aan het energieakkoord) hierop een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om 
klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder 
broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.” 
 
Tubbergen  haakt aan bij de landelijke doelstelling voor de opwekking van 100% neutrale duurzame 
energie. Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% 
energiebesparing t.o.v. 2016 (bron Klimaatmonitor). In 2030 zitten we op 30% duurzame opwekking 
en 12% energiebesparing. 
 
We willen initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de 
gemeente, verder aanjagen. In samenwerking met “Essenkracht” gaan we de duurzame agenda van 
de kernen versnellen. Beleid ontwikkelen inzake het energieneutraal en aardgasloos bouwen. 
Tubbergen haakt aan bij de geformuleerde landelijke doelstellingen uit het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie voor het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het Gemeentelijk 
Rioleringsplan wordt een aanzet gegeven om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor het 
klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het regionale samenwerkingsnetwerk dat “Onder 
Twente” vormt, samenwerken aan het duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond. 
 

Wat willen we bereiken? 

 Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van 
fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken 
van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn. 

 We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030. 

 Asbest van de daken voor 2024. 
 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Duurzaamheid': 

- De samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van duurzame energieopwekking zijn met 
betrokken partijen gesloten. https://www.tubbergen.nl/twente-werkt-samen-aan-de-nationale-
klimaatdoelen 

- Essenkracht is opgericht. Alle kernen zijn hierin vertegenwoordigd. 
- De ROVA heeft geadviseerd om de wijze van inzameling afval vooralsnog niet te wijzigen. 
- De verkenning en het plan van aanpak ten aanzien van circulaire inkoop is gereed.  Ten 

aanzien van de pilot deelvervoer: de scenario's zijn opgeleverd. 
- Het college heeft besloten om met drie andere NOT gemeenten deel te nemen aan het 

project voor het collectief asbest saneren. 
- Het ketenvormingsproject (Asbestschakel) is ontstaan. 
- Asbestsaneringsbedrijven en bouwbedrijven hebben elkaar gevonden en bieden een 

totaalpakket aan. 
- De Provincie heeft middelen beschikbaar gesteld voor het revolverend stimuleringsfonds voor 

het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. 
 

Trends en ontwikkelingen 

Energieneutraal 
Innovaties en nieuwe inzichten bepalen in belangrijke mate het proces van de energietransitie. 
Met de koers en aanpak die we volgen anticiperen we op adequate wijze op interventies en 
procesdynamiek. Landelijk gezien zijn er ontwikkelingen waardoor de transitie nog vele 

https://www.tubbergen.nl/twente-werkt-samen-aan-de-nationale-klimaatdoelen
https://www.tubbergen.nl/twente-werkt-samen-aan-de-nationale-klimaatdoelen
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onzekerheden kent. Dit risico constateren we en we gaan hierop anticiperen mocht dat nodig zijn. 
Mede door de samenwerking binnen NOT, die geïntensiveerd wordt de komende drie jaar, kunnen 
we putten uit veel deskundigheid.  
  
Afval 
De vraag is of we de samenleving meer kunnen betrekken bij het halen van het gestelde doel. Deze 
overweging die vooral betrekking heeft op draagvlak en betrokkenheid bij dit maatschappelijke thema 
kan nader onderzocht worden. De aandacht voor gescheiden inzameling van afval bij 
maatschappelijke organisaties blijft een aandachtspunt. 
 
Er zijn geen verder trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema afval 
noodzakelijk maken.  
  
Asbestdaken en vervanging door zonnepanelen 
Naar aanleiding van de behandeling van de wet in de Eerste Kamer, waarbij het wetsvoorstel niet is 
aangenomen, gaan we ons beraden over het vervolg. De gevolgen ten aanzien van de 
programmering zijn op dit moment nog onvoldoende in beeld. Wij komen hier bij de begroting 2020 
op terug. Dit kan betekenen dat wij ons doel op onderdelen bij moeten stellen. 
 
Het Rijk (trekker), de provincie en de gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van een 
revolverend fonds voor het verwijderen van asbestdaken voor particulieren. In het vierde kwartaal 
van 2019 wordt hierover duidelijkheid verwacht. 
 
Van de gemeente wordt vooralsnog een bijdrage in het fonds gevraagd.  
  
Circulaire inkoop 
Wij zijn bezig met het onderzoeken van het mobiliteitsvraagstuk Dinkelland, Tubbergen, 
Noaberkracht. In de begroting van 2020 geven wij u hierover meer duidelijkheid. 
We gebruiken 2019 vooral om inzicht te krijgen in onze ambities en mogelijkheden (inclusief 
financiële consequenties) voor circulaire inkoop. Begin 2020 komt hierover een raadsvoorstel. 
Er zijn momenteel verder geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van het thema circulaire inkoop 
noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

In de begroting 2018 is een incidenteel budget van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de 
uitdaging duurzaamheid, waarvan €225.000 aan procesgeld. In de begroting 2019 zijn de projecten 
en processen beschreven waarvoor dit budget is ingezet. Dit betekent dat het resterende bedrag 
(programmamiddelen duurzaamheid) uitkomt op een bedrag van €1,326 miljoen.  
Hieronder vindt u een toelichting op de al beschikbaar gestelde middelen en de nog toe te kennen 
middelen uit dit budget voor processen en projecten voor duurzaamheid. 
  
Wat is er nodig in 2020 en verder? 
Hieronder wordt een nadere concretisering gegeven van de door de raad beschikbaar gestelde 
programmamiddelen voor duurzaamheid.  

1. Voor het voortzetten van de samenwerking NOT met betrekking tot de Energietransitie in 
2020, 2021 en 2022 is jaarlijks, gedurende drie jaar, een bedrag van € 50.000 nodig. In totaal 
gaat het dus om een bedrag van € 150.000. 

2. In NOT verband gaan we ten behoeve van de voorlichting, communicatie en draagvlak het 
zogenaamde Energieloket 3.0 oprichten. In dit loket vinden inwoners, bedrijven, 
(maatschappelijke) organisaties alle informatie die nodig is ten aanzien van de 
energietransitie. De kosten voor het loket (2020, 2021 en 2022) bedragen € 40.000 per 
jaar.  In totaal gaat het dus om een bedrag van €120.000. 

3. We gaan vanaf september 2019 collectieve initiatieven ondersteunen die een bijdrage 
leveren aan de energietransitie. Gedacht moet worden aan oprichten van coöperaties, 
vergroten van kennis, inhuren van expertise door organisaties etcetera. Hiervoor wordt een 
laagdrempelige stimuleringsregeling geactiveerd voor de periode van achttien maanden. 
Voor de stimuleringsregeling is in deze tranche een bedrag van € 60.000 nodig. 

4. Sinds vorig jaar zomer wordt er gekeken naar de opties voor een landelijk fonds voor 
asbestdaksanering: de opvolger voor de uitgeputte subsidieregeling van het rijk. Deze keer 
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niet in de vorm van een subsidie, maar een leningconstructie. De contouren van dit fonds 
worden achter de schermen met zorg bepaald, de SVn houdt zich hiermee bezig. Dit doet de 
SVn in samenwerking met het ministerie van I&W, het landelijke programmabureau voor de 
versnelling van de sanering van asbestdaken, banken, de VNG en de provincies. De 
Provinciale Staten van Overijssel hebben al € 6,25 miljoen gereserveerd voor een fonds. 
Zodra het landelijke fonds gereed is, kan de provincie Overijssel snel aanhaken. De provincie 
heeft gemeenten gevraagd ook een financiële bijdrage te leveren. De gemeente kan starten 
met een relatief klein bedrag en kan dit bedrag later verhogen. Door deelname aan het fonds 
kunnen de inwoners van onze gemeente gebruik maken van het fonds. Deelname aan het 
landelijke fonds is interessant aangezien de overheden 25% inleggen en 75% van banken en 
andere investeerders afkomstig is. De 25% van de overheid bestaat voor de helft uit een 
bijdrage van het rijk, een kwart van de provincie en een kwart van de gemeente. Vooralsnog 
programmeren we een deelname van €50.000 per jaar gedurende vijf jaar (2020-2024). In 
totaal gaat het dus om een bedrag van €250.000. De kosten voor deelname worden bepaald 
door rentelasten en beheerskosten. Voor de periode 2020-2024 bedragen deze € 10.000. 

5. Regie ambitie duurzaamheid: Voor regie van de ambitie duurzaamheid is éénmalig een extra 
bedrag nodig van € 180.000. Dit bedrag zal van 2019 t/m 2022 gebruikt worden voor 
personele inzet van 16 uur per week. Het betreft dus een incidenteel budget voor meerdere 
jaren. De kosten voor Tubbergen bedragen € 80.000. Deze incidentele meerkosten brengen 
we ten laste van de programmamiddelen voor duurzaamheid.  

6. Aanpassing gemeentehuis: Bij alle scenario's met betrekking tot de toekomstige invulling van 
het gemeentehuis wordt er fors geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. Omdat daarmee 
een belangrijk bijdrage wordt verleend aan de doelstellingen van de gemeente met 
betrekking tot duurzaamheid, stellen we voor een bedrag van €200.000 uit de 
programmamiddelen duurzaamheid aan te wenden voor dit project. 

 
Voorgesteld wordt om aan de bovenstaande projecten en processen een totaalbedrag van € 620.000 
beschikbaar te stellen uit de programmamiddelen duurzaamheid. 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het financiële hoofdstuk.  
 

Conclusie 

Naar verwachting is er in het vierde kwartaal van 2019 meer duidelijkheid over de mogelijkheden van 
een revolverend fonds asbest verwijderen particulieren.  Van ons wordt een bijdrage gevraagd die zal 
leiden tot een multiplier. De financiële toelichting is terug te vinden onder het financiële hoofdstuk. 
De inspanningen die we verrichten zijn vooralsnog verder op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de 
doelen. We volgen de geprogrammeerde koers totdat blijkt dat de ontwikkelingen bijsturing van het 
doel tot gevolg heeft. 
 

Wonen en ruimte 

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)? 

De uitdaging is om plannen te ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete 
behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. Hierbij houden wij aandacht voor 
differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te 
geven aan de woonprogrammering: elke woning die nog wordt toegevoegd aan de woningmarkt, 
moet “raak” zijn, zodat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. 
 
Hierbij dient een omslag in denken tot stand te komen, waarbij de woningvoorraad afgestemd wordt 
op de demografische ontwikkelingen. Er is met name aandacht voor de doelgroep ouderen en de 
doelgroep waarvoor te weinig aanbod is: de starters. Het uitgangspunt is dat inbreiding voor 
uitbreiding gaat en in toenemende mate de oplossing gevonden moet worden in de bestaande 
voorraad. 
 

Wat willen we bereiken? 

 We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We 
willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is. 

 We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, 
concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn. 
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 We houden aandacht voor differentiatie per kern 

 We willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de 
woonprogrammering. 

 

Wat hebben we gedaan? 

In de begroting van 2019 zijn een aantal inspanningen genoemd met bijbehorende te behalen 
resultaten. Hieronder ziet u de behaalde mijlpalen voor het thema 'Wonen en ruimte': 
- Wij zijn gestart met onze pro-actieve aanpak om op basis van de kwalitatieve behoefte per kern de 
mogelijke ontwikkellocaties te initiëren. 
 

Trends en ontwikkelingen 

Er zijn geen trends of ontwikkelingen op dit moment die bijsturing van het thema 'wonen en ruimte' 
noodzakelijk maken. 
 

Financiële kaders 

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 

Conclusie 

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We 
volgen de geprogrammeerde koers.   
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Basisbegroting 

Inleiding op de basisbegroting 

In deze perspectiefnota (inclusief eerste programmajournaal 2019) geven wij de stand van zaken 
weer van de programma's in de basisbegroting.  Voor ieder programma in de basisbegroting 
rapporteren we op de volgende onderdelen: 

 Algemeen: de inhoud van het programma zoals omschreven in de begroting 2019. 

 Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het 
programma. 

 Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019: stand van zaken nieuw beleid en/of in-en 
extensivering van bestaand beleid uit begroting 2019. 

 Aangenomen moties en amendementen: alle openstaande moties en amendementen. 

 Financieel: de financiële stand van zaken met betrekking tot het programma inclusief het 
meerjarig perspectief. 

 

Programma Bestuur & middelen 

Informatie Programma Bestuur & middelen 

Algemeen 

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van 
Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De 
zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels 
en Dorpen Centraal één zetel. 
 
Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente 
Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting 
moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het 
gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de 
lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans 
tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.    
 
De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente 
Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van 
individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de 
juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie 
Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Uitkomsten onderzoek gemeentelijke Belasting- en WOZ-taken 
Onderzocht is in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de werkzaamheden met betrekking tot de 
gemeentelijke belastingen uit te besteden aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Het 
bestuur van Noaberkracht heeft het besluit genomen om de werkzaamheden op het gebied van 
WOZ, Belastingen en Innen te optimaliseren en in eigen huis te blijven uitvoeren.  
  
Herziening gemeentefonds 
In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan 
een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. Met deze herziening van het gemeentefonds 
wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het 
sociaal domein op te lossen. 
 
Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale 
herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals 
de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden. Het ministerie van BZK heeft 
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gekozen voor een verdeelonderzoek langs twee sporen (“percelen”). Een voor het sociaal domein (de 
evaluatie verdeelmodellen sociaal domein, EVSD) en een voor het “klassiek gemeentefonds” (de 
overige delen van het gemeentefonds). De omvang van deze onderzoeken maakt nauwe 
samenwerking tussen de onderzoekers die de verdeelonderzoeken uitvoeren noodzakelijk. 
 
Sinds het begin van de decentralisatie werd al verondersteld dat de verdeelmodellen binnen het 
sociaal domein moesten worden herzien. De huidige verdeelmodellen zijn immers gebaseerd op een 
situatie van voor de decentralisatie. Deze modellen bevatten diverse, inmiddels vastgestelde 
scheefheden. Veranderingen in het takenpakket en de context waarin gemeenten werken geven 
aanleiding om ook de rest van het gemeentefonds opnieuw te bezien. Dit gebeurt binnen de 
uitgangspunten van de Financiële Verhoudingswet. 
 
Het is de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. Dat betekent dat de 
uitkomsten van het verdeelonderzoek in de meicirculaire van 2020 worden gepubliceerd. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Van m³ naar m² - overgang waarderen op gebruiksoppervlakte 
Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de 
woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte. 
Deze gebruiksoppervlakte moet nauwkeurig zijn bepaald en moet gedetailleerd genoeg zijn om de 
taxaties op te kunnen baseren. De kwaliteitseisen maken het noodzakelijk om de 
gebruiksoppervlakten van alle woningen opnieuw te bepalen. De overgang van het waarderen wordt 
projectmatig uitgevoerd. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Ontwerpbegroting 2019 OLCT 
In de raadsvergadering van 18 juni 2018 is de motie Ontwerpbegroting 2019 van het Openbaar 
Lichaam Crematoria Twente (OLCT) unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het 
college van burgemeester en wethouders op: 

 Om het dividendbeleid bespreekbaar te maken bij of na het vaststellen van de jaarrekening 
2018 van het OLCT en Crematoria Twente B.V. Op dat moment bestaat er zicht op het 
resultaat over 2018 en de meerjarige doorwerking daarvan; 

 Om hierbij heldere uitgangspunten vast te stellen (weerstandsvermogen en solvabiliteitseis) 
die borgen dat niet meer eigen vermogen in "de onderliggende" Crematoria Twente B.V. 
achterblijft dan voor het uitvoeren van haar doelstelling noodzakelijk is; 

 Om zich in het algemeen bestuur van het OLCT in te spannen in volgende jaarrekeningen en 
begrotingen meer inzicht te geven in de resultaten, risico's en investeringsbeslissingen van 
Crematoria Twente B.V.  

Stand van zaken: De motie is in behandeling.  
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018 
  
Motie Regenbooggemeente 
In de raadsvergadering van 21 januari 2019 is de Motie Regenbooggemeente aangenomen. Middels 
deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op: 

 Een maatschappelijk besproken voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen waarin LHBTI-
beleid wordt vormgegeven; 

 En deze motie te delen met de overige Twentse gemeenten.  
Stand van zaken: De motie is in behandeling. Er is een bijeenkomst georganiseerd met raadsleden 
en mensen uit de LHBTI gemeenschap. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg.  
  
Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn 
In de raadsvergadering van 25 maart 2019 is de Motie Treinverbinding Amsterdam-Berlijn 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op: 

 Zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen: handhaving van de 
spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding voor de lange termijn 
en het toekomstproof maken van deze verbinding door het realiseren van beoogde 
versnelling; 

 Zich er actief voor in te zetten dat - met de krachtige inzet van de bestuurlijk-ambtelijke lobby 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2018
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vanuit Twente - alle in casu relevante bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun 
invloed uitoefenen, waaronder in elk geval:  

o de Twentse colleges; 
o de Duitse buurgemeenten; 
o Regio Twente; 
o de provincie Overijssel; 
o EUREGIO; 
o het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 
o de Tweede Kamer der Staten Generaal; 

 Met deze motie bij te dragen aan de lobby van de Regio Twente. 
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
De moties zijn te raadplegen via de volgende link : Moties 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Bestuur & middelen zijn meegenomen in 
het financiële hoofdstuk. 
 
  

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie
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Programma Dienstverlening & burgerzaken 

Informatie Programma Dienstverlening & burgerzaken 

Algemeen 

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de 
inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in 
verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels 
maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak 
werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner.  
 
We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Om 
eenvoudig de inzake in alle lopende zaken te zien, kunnen onze inwoners en bedrijven via hun 
Persoonlijke Internet Pagina (PIP) aanvragen en meldingen aan ons doorgeven. Bovendien zien 
inwoners en bedrijven ook welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag of melding te 
behandelen en wat de status van de aanvraag is. Nog niet alle aanvragen en meldingen kunnen 
worden gedaan via PIP, hier wordt op dit moment nog aan gewerkt. Natuurlijk kunnen inwoners en 
bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar ons Klant Contact Centrum (KCC). 
 
Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van 
onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en 
paspoorten en de kadastrale informatie. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Wijziging dienstverlening Burgerzaken 
Met ingang van 1 april 2019 zijn de openingstijden verruimd en gaat team Burgerzaken (deels) op 
afspraak werken en wordt de digitale dienstverlening continue verbeterd.  
 
Het aanpassen van de dienstverlening van het team Burgerzaken aan de veranderende wensen van 
de inwoners van onze gemeente is een continu proces. Op 27 november 2018 is uw raad in een 
themabijeenkomst geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de dienstverlening bij het 
team Burgerzaken. In de vorige raadsperiode heeft uw raad hierover in een inspiratiebijeenkomst al 
van gedachten gewisseld en aandachtspunten meegegeven aan de organisatie. Continue wordt een 
digitaal klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de klanten van het team Burgerzaken. Al 
deze signalen hebben geleid tot aanpassingen in de wijze waarop het team Burgerzaken haar 
dienstverlening aan de burgers van onze gemeente gaat aanbieden. Via deze link is meer informatie 
te vinden.  
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen wijzigingen in bestaand beleid.  
 

Aangenomen moties en amendementen 

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.  
 

Financieel 

De financiële afwijkingen met betrekking tot het programma Dienstverlening & burgerzaken zijn 
meegenomen in het financiële hoofdstuk.  
 
  

https://www.tubbergen.nl/afspraak-maken-en-gewijzigde-openingstijden-burgerzaken
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Programma Veiligheid 

Informatie Programma Veiligheid  

Algemeen 

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een 
belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we 
de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat 
vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op. 
 
Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen 
verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking met onder meer Veiligheidsregio 
Twente, het RIEC, Openbaar Ministerie en woningcorporaties. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Tubbergen is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. De politie constateert dat 
over het algemeen het aantal diefstallen daalt. Er is een verschuiving gaande naar andere 
criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente 
Tubbergen hoogt blijft scoren op het gebied van veiligheid zal in 2019 daarom helder worden 
gemaakt wat de situatie rondom ondermijning in de gemeente Tubbergen is en welke mogelijke 
(structurele) interventies nodig zijn. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

We nemen een aantal maatregelen om de veiligheid van onze gemeente en organisatie te 
waarborgen: 

 We zetten in op weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur (college, Raad en 
ambtenaren). 

 We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid en de samenwerking met ondernemers en 
burgers om ondermijning tegen te gaan. 

 We zetten structureel in op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. 

 We continueren de samenwerking met de veiligheidsregio Twente. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.  
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Veiligheid zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
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Programma Openbare ruimte & mobiliteit 

Informatie Programma Openbare ruimte & mobiliteit  

Algemeen 

De gemeente is mede verantwoordelijk voor de “groene” kwaliteit van de leefomgeving. We dragen 
zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en 
morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen 
zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. 
 
Noaberkracht beheert en onderhoudt de wegen, openbare verlichting, de verkeersvoorzieningen en 
het openbaar groen. Ook zorgt Noaberkracht ervoor dat er gestrooid wordt bij gladheid. Wanneer er 
iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om 
rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar. 
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus 
Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast zijn in het beleidsplan ‘Verlichten openbare 
ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven. 
 
Om de in totaal zo’n 270 kilometer riolering van de gemeente Tubbergen te onderhouden en 
vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP).    
 

Actuele ontwikkelingen 

Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 
In het “Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor 
duurzaam en bestendig beheer van de openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de 
inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze 
goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.  We ondersteunen inwonersinitiatieven voor 
onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Extra wensen omtrent dagelijks onderhoud worden 
samen met de professionele onderhoudsorganisatie van Noaberkracht 
ingevuld. Besluitvormingstraject zal in het eind van het tweede kwartaal 2019 plaatsvinden. 
  
Parkeervoorzieningen TVC '28 
Er ligt een wens van voetbalvereniging TVC om meer parkeervoorziening in de directe omgeving van 
de sportvelden te creëren. Als geschikte parkeerlocatie wordt de huidige skatebaan gezien. In het 
kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR), welke in concept klaar is, wordt aangegeven dat skatelocatie 
de locatie is voor jongeren van tien jaar en ouder. Belangrijk is om deze groep jongeren een plek te 
bieden om elders overlast te voorkomen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan onder de jongeren 
of deze locatie skatebaan in zijn huidige vorm moet blijven bestaan. In afwachting de resultaten van 
dit onderzoek blijft de huidige skatevoorziening nog bestaan. Een uitkomst kan zijn dat er behoefte is 
aan een andere invulling van de ontmoetings-, speel- , sportlocatie. 
  
Rioolvervanging Oranjewijk Tubbergen 
Het project is op basis van design en construct (DC:  wat betekent dat de verantwoording voor het 
ontwerp en de uitvoering bij de gecontracteerde partij ligt) zit nog in de ontwerpfase waar de 
uitvoeringsfase al volop gestart had moeten zijn en deels gereed. De reden hiervoor is dat er 
verschillen in mening zijn over het ontwerp, vergunningen en financieel. En bovenal de werkwijze die 
de gecontracteerde partij hanteert in deze contractvorm. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Coördinator openbare ruimte 
Wij blijven inwoners actief betrekken bij de te maken keuzes voor de inrichting van hun en onze 
leefomgeving. De pilot met de coördinator openbare ruimte (COR) wordt omgezet naar reguliere 
dienstverlening. 
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Om een openbare ruimte met meer kwaliteit te bereiken kijkt de gemeente samen met de bewoners 
naar de toekomst van uw leefomgeving. Inwoners kunnen meer zeggenschap krijgen over de 
openbare ruimte door samen plannen te maken over hoe uw straat of buurt eruit moet zien. Hiervoor 
is wel draagvlak uit de directe omgeving nodig en wordt ook rekening gehouden met het 
veiligheidsaspect. Wanneer inwoners zelf een deel van het onderhoud uitvoeren kan er meer kwaliteit 
en diversiteit in de inrichting van de openbare ruimte besteed worden. Tevens wordt door samen te 
werken in het onderhoud van de openbare ruimte ook nog eens de sociale contacten in de buurt 
versterkt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderhoud gelijk blijft, maken we hierover 
afspraken. Tot nu toe zijn er 29 projecten in uitvoering, waarvan vijf projecten in opstartfase. 
  
Eikenprocessierups 
In 2018 is sprake geweest van grote hinder als gevolg van de aanwezigheid van extreem veel 
eikenprocessierupsen in onze gemeente. Als gemeente Tubbergen hebben wij ons genoodzaakt 
gezien om structureel extra middelen (€ 35.000) vrij te maken voor de bestrijding van deze rupsen. In 
het voorjaar 2019 zijn enkele honderden koolmezen nestkastjes geleverd door de gemeente aan de 
samenleving. Daarnaast zijn een aantal bomen op kritieke plaatsen en die vorig jaar overlast en een 
risico voor de volksgezondheid opleverden preventief behandeld. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Amendement Verlichting Veldboersweg 
In de raadsvergadering van 12 november 2018 is het amendement Verlichting Veldboersweg 
unaniem aangenomen. Middels dit amendement heeft de raad besloten hoewel het beleid niet in de 
uitbreiding van de openbare verlichting in het buitengebied zou voorzien, een uitzondering te treffen 
voor de Veldboersweg. Het betreft hier de toegangsweg tot het voormalige Knooperf, dat een 
bijzondere situatie oplevert. Het betreft een clustering van woningen die elders in het buitengebied 
niet voorkomt. Gehoord de berichten in Langeveen is de verkeersveiligheid zeer gediend met het 
aanbrengen van de verlichting op de Veldboersweg. Het voorgestelde amendement voorziet in de 
middelen om deze openbare verlichting aan te leggen.  
 
Stand van zaken: In overleg met de bewoners en de dorpsraad Langeveen is er voor gekozen om 
geen verlichting langs de weg te plaatsen. De aanleg van de weg is in uitvoering. 
De amendementen zijn te raadplegen via de volgende link: Amendementen 
  
Motie Fietspad Veeneggeweg - Voshaarsweg 
In de raadsvergadering van 26 juni 2017 is de motie Fietspad Veeneggeweg-Voshaarsweg 
Geesteren unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 De verharding van het fietspad tussen de Veeneggeweg en de Voshaarsweg uit te werken 
en op te nemen in de begroting 2018; 

 Het fietspad te realiseren met financiering uit de reserve incidenteel beschikbare algemene 
middelen.  

Stand van zaken: De motie is afgedaan. De betonweg is inmiddels aangelegd. 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2017 
  
Motie Plastic fietspad 
In de raadsvergadering van 18 juni 2018 is de motie Plastic fietspad unaniem aangenomen. Middels 
deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op: 

 Te onderzoeken of een aan te leggen of te vervangen fietspad voor deelname aan de pilot in 
aanmerking komt en de bevindingen aan de raad terug te koppelen; 

 Zich in te spannen om soortgelijke initiatieven binnen de gemeente te faciliteren.  
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Openbare ruimte & mobiliteit zijn 
meegenomen in het financiële hoofdstuk. 
 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Amendement
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2017
https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2018
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Programma Economie 

Informatie Programma Economie 

Algemeen 

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen 
en dienstverlening creeren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte 
blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld 
op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.    
 
De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste 
aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert 
de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de 
(her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de 
detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale 
acquisitie).  
 

Actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen die bijstelling van de doelstellingen binnen dit programma 
noodzakelijk maken. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Het programma Economie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.  
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 
In de raadsvergadering van 15 april 2019 is de motie Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 
aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op: 

 Een concrete uitvoeringsagenda op te stellen en te verbinden aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen; 

 In deze uitvoeringsagenda uiteen te zetten waar we op dit moment staan, met welke mix van 
maatregelen we de doelstellingen denken te behalen en welke partners we daarvoor nodig 
hebben; 

 De uitvoeringsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de raad; 

 De uitvoeringsagenda jaarlijks met de raad te evalueren.  
Stand van zaken: De motie is in behandeling. 
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Economie zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
 
  

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie
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Programma Onderwijs 

Informatie Programma Onderwijs  

Algemeen 

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen verdienen het om op te groeien in een 
kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Tubbergen hebben we ca. 2.100 
leerlingen in het basisonderwijs en in totaal negen basisscholen. In iedere kern is een basisschool 
aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente 
één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Tubbergen. 
 
Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en 
kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in 
onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden 
van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderopvangcentra. 
 
Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht 
spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Tubbergen onder 
het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. 
 

Actuele ontwikkelingen 

De Wiekslag 
Het dak van basisschool de Wiekslag in Tubbergen is ons al jaren een doorn in het oog. Wij blijven 
op zoek naar mogelijke oplossingen maar worden beperkt door contractuele afspraken die tijdens de 
bouw zijn gemaakt. Zo heeft inmenging van de kant van de gemeente direct gevolgen voor de 
aansprakelijkheid. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en van mogelijke vervolgacties.  
  
Pilot GoOV 
Op dit moment draaien we in de gemeente Tubbergen de pilot GoOV. Dit is een app op een 
smartphone die mensen met een beperking of autisme helpt om zelfstandig met het openbaar 
vervoer te reizen. GoOV is simpel en intuïtief te gebruiken en begeleidt de reiziger van deur tot deur 
met looproutes, actuele OV-informatie en een noodknop om, indien nodig, hulp in te schakelen. 
Onlangs heeft de eerste leerling zijn certificaat ontvangen die middels de pilot zelfstandig heeft leren 
reizen met het openbaar vervoer.  
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Binnen het programma Onderwijs zijn geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.  
 

Aangenomen moties en amendementen 

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.  
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Onderwijs zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk.  
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Programma Sport & accommodaties 

Informatie Programma Sport & accommodaties 

Algemeen 

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en 
beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken 
en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van 
gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. In 2018 is het nieuwe sportcentrum De Vlaskoel 
gerealiseerd en in gebruik genomen. De stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) gaat de 
exploitatie van dit sportcentrum op zich nemen. 
  
De gemeente Tubbergen is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top 
wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Na jarenlange afwezigheid is in 2017 het 
sportgala Tubbergen teruggekeerd en ook in 2018 is hier invulling aangegeven. Als gemeente vinden 
we dit een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.   
 

Actuele ontwikkelingen 

Btw op sportaccommodaties 
Met ingang van 1 januari 2019 is de regeling die zorgde voor een voordeel op de btw op 
sportaccommodaties vervallen, omdat deze regeling in strijd is met de Europese regelgeving. Ter 
compensatie van het vervallen van de btw voordeel heeft het Rijk de regeling specifieke uitkering 
sport (aangeduid SPUK) ingesteld. Eind mei hebben wij een aanvraag voor deze regeling ingediend. 
Bij het tweede programmajournaal hopen wij u te berichten over de beschikking op de aanvraag en 
de financiële effecten. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Voor het programma Sport & accommodaties zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande 
beleid.  
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Binnensportaccommodatie Tubbergen 
In de raadsvergadering van 14 maart 2016 is de motie Binnensportaccommodatie Tubbergen 
aangenomen met twaalf stemmen voor en zeven stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad 
het college van burgemeester en wethouders op: 

 De kosten voor de realisatie van de nieuwe sporthal voor de gemeente Tubbergen zo laag 
mogelijk te houden; 

 Om met de betrokken partijen vast te leggen dat door zelfwerkzaamheid en via andere wijzen 
een eigen bijdrage wordt gerealiseerd waardoor de kosten van de nieuwbouw worden 
verminderd en het eigenaarschap en binding met de accommodatie wordt vergroot; 

 Samen met stakeholders uit de gemeente Tubbergen te komen met een voorstel waarin de 
vrijkomende locatie van de Burgemeester Verdegaalhal zo optimaal mogelijk wordt her 
bestemd. 

Stand van zaken: Het laatste punt van de motie is nog in behandeling.  
De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2016 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Sport & accommodaties zijn meegenomen 
in het financiële hoofdstuk. 
 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2016
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Programma Cultuur & recreatie 

Informatie Programma Cultuur & recreatie  

Algemeen 

De gemeente Tubbergen onderscheidt zich door haar rijkheid aan natuurgebieden, recreatie en 
glaskunst. In Tubbergen is van alles te zien en te beleven, van het prachtige coulissenlandschap tot 
eeuwenoude wind- en watermolens. We vinden het belangrijk om toeristisch Tubbergen op de kaart 
te zetten. In 2017 is Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht als opvolger van de VVV. 
Deze stichting richt zich op de marketing van het toerisme in Tubbergen voor en door ondernemers 
uit de gemeente. De stichting werkt hierbij nauw samen met Twente Marketing. 
   
Bezoekers van de gemeente Tubbergen zijn erg positief en waarderen hun verblijf in onze gemeente 
gemiddeld met een 8. De meeste toeristen die Tubbergen aandoen zijn 55 jaar of ouder en komen 
naar onze gemeente voor de natuur en de mogelijkheid om te fietsen. 
 
Op Beleef Tubbergen is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze 
gemeente! 
 

Actuele ontwikkelingen 

Er zijn geen actuele ontwikkelingen die bijstelling van de doelstellingen binnen dit programma 
noodzakelijk maken. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Behoud van cultureel en materieel erfgoed 
Via MijnDorp 2030 dagen we dorpen en heemkundeverenigingen uit om na te denken en mede vorm 
te geven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed.  
 

Aangenomen moties en amendementen 

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.  
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Cultuur & recreatie zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
 
  

http://www.beleeftubbergen.nl/
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Programma Sociaal domein 

Informatie Programma Sociaal domein 

Algemeen 

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten 
veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de 
regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen 
kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in 
staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning 
is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg 
is ervoor om inwoners hierbij te helpen. 
 
In de gemeente Tubbergen werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze 
inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten 
begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis 
voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het 
preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners 
met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en 
kindpakketten. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Instroom na wijziging eigen bijdrage naar abonnementstarief Wmo 
In de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met een aanzuigende werking met betrekking 
tot het gebruik van de Wmo voorzieningen als gevolg van de wijziging van de inkomensafhankelijke 
eigen bijdrage naar een abonnementstarief van €17,50 per vier weken. Voor hulpmiddelen, 
individuele- en groepsondersteuning is in het eerste kwartaal het aantal indicaties niet gestegen. 
Binnen de huishoudelijke ondersteuning is wel een instroom waar te nemen, het aantal unieke 
cliënten is in het eerste kwartaal met veertien toegenomen. Vooralsnog lijkt de instroom als gevolg 
van de wijziging van de eigen bijdrage naar het abonnementstarief mee te vallen, echter is het eerste 
kwartaal nog onvoldoende basis om iets over het hele jaar te zeggen. We blijven de instroom 
monitoren en zullen u middels de P&C documenten op de hoogte houden van de mogelijke 
(financiële) gevolgen.  
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Het nieuwe beleid uit de begroting 2019 is het interventieplan sociaal domein. Hier rapporteren we 
over de stand van zaken van een aantal inspanningen.  

 Regionaal Menzis project: Er loopt een traject voor het verkennen van kansrijke 
interventiemogelijkheden met de gemeenten Dinkelland, Rijssen, Wierden, Hof van Twente 
en Twenterand.  

 Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van 
het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart.  

 Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: Dit wordt enerzijds 
gerealiseerd via MijnDorp2030! (huiskamerprojecten) en anderzijds binnen het project 
algemene voorzieningen.  

 Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is 
gestart.  

 Uitvoeren acties binnen maatschappelijk kader sport: Er wordt een convenant en 
uitvoeringsplan ontwikkeld om gestructureerd uitvoering te geven aan het Maatschappelijk 
Kader. Er worden bijvoorbeeld mogelijkheden voor algemene dagbesteding ontwikkeld.  

 Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team 
Ondersteuning en Zorg: Het visiedocument is in concept gereed en bijna klaar voor 
besluitvorming.  

 Onderscheid kinderen dyslexie en andere spraak- of taalproblemen: De gesprekken met het 
onderwijs over doorgaande ontwikkellijn zijn begonnen.  
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Aangenomen moties en amendementen 

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.  
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Sociaal domein zijn meegenomen in het 
financiële hoofdstuk. 
 
  



 
 

 
13/06/2019 Pagina 45 van 70 

 

Programma Milieu 

Informatie Programma Milieu 

Algemeen 

Het uitgangspunt van de gemeente Tubbergen is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame 
samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. 
Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang. 
 
Afval wordt in de gemeente Tubbergen opgehaald door Rova, daarnaast zijn er twee afval 
brengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare 
goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een 
kostendekkend tarief mee. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Collectief asbest saneren particulieren 
Na 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Uit een dakenscan uitgevoerd in 
opdracht van de provincie Overijssel is gebleken dat er in Tubbergen ongeveer 1250 particuliere 
asbestverdachte daken zijn, voornamelijk op bijgebouwen van woningen. De particuliere 
dakeigenaren worden geïnformeerd over de mogelijkheden en uitgenodigd voor een informatieavond. 
Gezamenlijk met de andere drie NOT-gemeenten (Dinkelland, Losser en Oldenzaal) gaan we een 
samenwerkingsverband aan met iChoosr. iChoosr verzorgt een collectieve aanbesteding.  
  
Poorttarieven Afvalbrengpunt 2019 voor particulieren 
Als onderdeel van de contractafspraken met de nieuwe eigenaar van het afvalbrengpunt in 
Tubbergen zijn nieuwe afspraken gemaakt over de te accepteren afvalsoorten op de door de 
gemeente als Gemeentelijk afvalbrengpunt aangewezen milieubrengstation in Tubbergen. Er is 
overeenstemming bereikt over de nieuwe tarieven. Door de toename van het aantal te scheiden 
afvalstromen wordt de service aan inwoners op het milieubrengstation verhoogd. Tevens wordt 
voldaan aan het uitgangspunt dat zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijke afval terug 
gebracht worden in de circulaire economie.  
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Revolverend duurzaamheidsfonds 
Het revolverend duurzaamheidsfonds is ingesteld. De gemeente Tubbergen werkt hiermee aan de 
ambitie om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het college wil met het revolverend 
duurzaamheidsfonds lokale initiatieven stimuleren die gericht zijn op duurzame energieopwekking en 
het beperken van het totale energieverbruik. De benodigde structurele middelen zijn opgenomen in 
de basisbegroting.  
 

Aangenomen moties en amendementen 

Motie Grondstoffen 
In de raadsvergadering van 10 november 2014 is de motie Grondstoffen aangenomen. Middels deze 
motie draagt de raad het college van burgemeester en wethouders op bij het opstellen van een nieuw 
afvalbeleidsplan de mogelijkheid van een 'grondstoffenplein' per kern te overwegen. Hierbij vooral 
verenigingen en stichtingen te betrekken.  
 
Stand van zaken: De motie is afgedaan/niet meer actueel.  
De motie is via deze link te raadplegen:  Moties 2014 
  
Motie Dumpen van gevaarlijk afval 
In de raadsvergadering van 21 januari 2019 is de Motie Dumpen van gevaarlijk afval aangenomen. 
Middels deze motie draagt de raad het college van burgemeesters en wethouders op: 

 een beroep op de Provincie Overijssel en/of het Rijk te doen om te komen tot een 
compensatieregeling voor gevaarlijk afval, die 100% van de kosten voor de onschuldige 

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie/2014
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grondeigenaar vergoedt;  

 geen kosten te verhalen op de onschuldige grondeigenaar indien van overheidswege tot 
verwijdering wordt overgegaan; 

 deze motie ter kennis te brengen van de gemeenten in Overijssel. 
Stand van zaken: De motie is afgedaan. De gemeenteraad is op 4 april 2019 per raadsbrief 
geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.  
De motie is via deze link te raadplegen: Moties 2019 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Milieu zijn meegenomen in het financiële 
hoofdstuk. 
 
  

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Motie


 
 

 
13/06/2019 Pagina 47 van 70 

 

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening 

Algemeen 

Als gemeente is het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat er sprake 
is van een goed woon- en leefklimaat. Het woningaanbod moet voorzien in de kwantitatieve en 
kwalitatieve behoefte van de samenleving. Ook moet er ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale 
blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.  Dit is ook van belang in het kader van de 
Omgevingswet. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook meerdere 
agenda’s. 
 

Actuele ontwikkelingen 

Planontwikkeling 
De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in 
de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij 
mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten van nieuw beleid wordt afgewogen hoe 
dit in het licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met 
de participatieprocessen. 
 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019 

Deregulering planregels 
Er komt nieuw beleid voor de deregulering van planregels. Dit project loopt door tot in 2019. 
Daarnaast wordt, mede in het kader van het project Omgevingswet, beoordeeld welke beleidsnota’s 
geactualiseerd moeten worden. 
  
Startersleningen 
Het verstrekken van startersleningen is na aanpassing van de regeling in verband met de stijging van 
de koopprijzen voor woningen gecontinueerd. Tevens is er een regeling voor blijversleningen in het 
leven geroepen. 
 

Aangenomen moties en amendementen 

Amendement Actualisatie grondprijzen kalenderjaar 2019 
In de raadsvergadering van 17 december 2018 is het amendement Actualisatie grondprijzen 
kalenderjaar 2019 (staffeling uitgifteprijs) aangenomen. Middels dit amendement heeft de raad 
besloten geen korting op de kaveluitgifteprijs te hanteren voor gemeentelijke kavels boven de 700m².  
Stand van zaken: Het amendement is afgedaan.  
De amendementen zijn via deze link te raadplegen: Amendementen 
 

Financieel 

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening zijn 
meegenomen in het financiële hoofdstuk. 
 
  

https://bestuur.tubbergen.nl/onderwerpen/Amendement
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Financiën 

Opbouw van het hoofdstuk 

Opbouw van het hoofdstuk 

Om een gestructureerd beeld te geven van de opbouw en het verloop van het meerjarige saldo 
volgen we onderstaande opzet: 

Allereerst ziet u in paragraaf 1 het beginsaldo van deze perspectiefnota (inclusief 1
e
 

programmajournaal 2019) weergegeven. Dit saldo vindt zijn oorsprong in de programmabegroting 
2019 en vormt de basis waarmee verder wordt gewerkt. 
 
In paragraaf 2 schetsen we de mutaties op de uitvoering van het bestaande beleid of al eerdere 
besluitvorming. Feitelijk hebben we het hier over het financiële deel van het eerste 
programmajournaal 2019. 
 
 In paragraaf 3 brengen we in beeld wat het doorvoeren van de mutaties op basis van bestaand 
beleid betekenen voor het herziene meerjarige saldo. Ook dit deel heeft betrekking op het financiële 
deel van het eerste programmajournaal 2019. 
 
In het volgende onderdeel van dit hoofdstuk (paragraaf 4) treft u onze denkrichtingen aan om het 
structurele tekort op onze meerjarenbegroting zoals dat uit de vorige paragraaf bleek op te lossen. Dit 
deel is uitdrukkelijk richtinggevend en behoort dus tot de perspectiefnota. In stemmen met deze 
denkrichtingen wil zeggen dat u als raad het college opdracht geeft deze denkrichtingen verder uit te 
werken en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke 
besluitvorming plaatsvindt. 
 
Paragraaf 5 geeft een richtinggevende doorkijk van het herziene meerjarige saldo waarbij de 
financiële opbrengsten van de denkrichtingen die het college ziet zijn doorvertaald. 
 
Tot slot geven we in paragraaf 6 een overzicht van de incidenteel beschikbare algemene middelen 
waaronder de (belangrijkste) reserves. Hier is rekening gehouden met zowel de financiële 
consequenties uit het eerste (financiële) programmajournaal 2019 als ook de doorrekening van de 
denkrichtingen. 
 

Meerjarig saldo begroting 2019 

Meerjarig saldo begroting 2019 

Tijdens het opstellen van de begroting 2019, maar ook in de aanloop daar naar toe (financiële 
tussenrapportage) bleek dat het financiële meerjarige perspectief van de gemeente Tubbergen 
tekorten kende. Met name hogere kosten binnen het sociaal domein maar ook een aantal hogere 
bijdragen aan de verbonden partijen waren hier de oorzaak van. Het college heeft een set aan 
oplossingen gezocht om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Uitgangspunt hierbij was een 
structureel sluitend meerjarig perspectief wat betekende dat voor het jaar 2019 een beroep moest 
worden gedaan op de reserves. De volgende oplossingen zijn opgenomen in de, door de 
gemeenteraad vastgestelde, begroting 2019. 

 Interventieplan sociaal domein 

 Herziene financiering generatiepact 

 Inzetten stelposten voor nieuw beleid 
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Samenvattend hebben deze maatregelen geleid tot het volgende herziene meerjarige 
begrotingssaldo: 

(bedragen x €1.000) res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Herzien meerjarig saldo uit 
begroting 2019 

  -1.009 -443 43 697 697 

Onttrekking aan reserve   1.009         

Herzien meerjarig saldo   0 -443 43 697 697 

 
 

Conclusies en opmerkingen 

 De oplopende opbrengsten van het interventieplan sociaal domein zijn verwerkt in dit 
herziene meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op van een bedrag van € 94.000 in 2019 
naar een structureel bedrag van € 545.000 in 2022. 

 De ramingen binnen het sociaal domein blijven met de nodige risico’s en onzekerheden 
omgeven. Niet alleen de ramingen betreffende de zorgconsumptie maar ook de invulling van 
de maatregelen uit het interventieplan. 

 De mogelijke doorwerking van de werkelijke cijfers over het jaar 2018 (de jaarverantwoording 
2018) moet nog plaatsvinden. 

 De structurele stelposten voor nieuw beleid zijn volledig ingezet. In het herziene meerjarige 
saldo zoals dat nu voorligt, is dus geen ruimte voor nieuw beleid. Deze ruimte zal, indien 
nodig, gevonden moeten worden binnen het bestaande beleid. Dit geldt uiteraard ook voor 
eventuele structurele kostenposten die mogelijkerwijs voortvloeien uit vervolgstappen binnen 
het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. 

 Zoals in de begroting 2019 is aangegeven hebben gemeenten bij het Rijk aandacht gevraagd 
voor een juiste en rechtvaardige financiering van het sociaal domein. Hoewel het er op lijkt 
dat de minister open staat voor een nader onderzoek blijft het de vraag of het Rijk de 
beschikbare middelen verhoogt. Hier is dan ook (nog) geen rekening mee gehouden. 

 Hoe de hoogte van de algemene uitkering zich de komende jaren zal ontwikkelen is lastig in 
te schatten. Na een aantal jaren van economische groei, meer inkomsten en uitgaven bij het 
Rijk en dus een hogere algemene uitkering lijkt het tij wat te keren. Meerdere landen, 
waaronder ook Nederland, stellen hun groeiprognoses bij. 

 We krijgen inmiddels steeds meer signalen dat de prijzen (in vooral de bouw) aan het 
oplopen blijven. Zo heeft bijvoorbeeld de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
geadviseerd om in de nieuwe verordening voor de onderwijshuisvesting uit te gaan van een 
stijging van 25% ten opzichte van de bestaande verordening. 
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Mutaties bestaand beleid 

Mutaties bestaand beleid 

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verschillende mutaties op basis van bestaand 
beleid. Dit kunnen autonome ontwikkelingen zijn of zaken waarover reeds besluitvorming heeft plaats 
gevonden. De autonome ontwikkelingen vinden vooral hun oorsprong in de jaarstukken 2018 en in de 
ervaringscijfers over de eerste vier maanden 2019. 
 

Mutaties res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Sociaal domein             

- Jeugd   -545 -545 -545 -545 -545 

- Compensatie Rijk voor jeugd (stelpost)   400 300 300 0 0 

- Wmo   -90 -90 -90 -90 -90 

- Participatiewet - bijstand   -50 30 40 48 87 

- Participatiewet - Wsw   63 129 93 76 106 

- Leerlingenvervoer   -82 -82 -82 -82 -82 

Tekort sociaal domein t.l.v. extra 
weerstandsvermogen 

-
304 

304 0 0 0 0 

Verkiezingen   -37 -8 -8 -8 -37 

Bodemonderzoek Vinckenweg   -150 0 0 0 0 

Aanpassing gemeentehuis 
-

409 
0 0 0 -173 -173 

Verbonden partijen             

- Omgevingsdienst Twente (ODT)   0 PM PM PM PM 

- Veiligheidsregio Twente (VRT)   0 -3 -3 -3 -3 

- Regio Twente   0 -51 -51 -51 -51 

- Noaberkracht - cao afspraken en 
pensioenverplichtingen 

  -75 -76 -77 -78 -79 

- Noaberkracht - nieuw beleid ICT en 
duurzaamheid 

  -103 -52 -52 -52 -52 

- Incidentele kosten duurzaamheid t.l.v. 
ambitiemiddelen 

  80 0 0 0 0 

- Loon- en prijsontwikkelingen verbonden partijen   0 0 -75 -150 -225 

Dividenden             

- Twence   142 0 0 0 0 
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- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)   46 0 0 0 0 

Hogere inc. leges a.g.v. grote 
bestemmingsplanprocedure 

  60 0 0 0 0 

Meerjarige indexering Integraal Huisvestingsplan   0 0 0 -60 -60 

Algemene uitkering - afrekening jaar 2018   -215 0 0 0 0 

Algemene uitkering - jaarschijf 2023   0 0 0 0 757 

Algemene uitkering - jaarschijf 2023 stelposten   0 0 0 0 -623 

75 jaar vrijheid   0 -25 0 0 0 

Opnemen stelposten voor nieuw beleid/MAT   0 -100 -200 -300 -400 

Overige kleine verschillen   -8 -34 -34 -51 -51 

Totaal mutaties bestaand beleid 
-

713 
-260 -607 -784 

-
1.519 

-
1.521 

 
Sociaal domein 
Jeugdzorg 
Het nadeel in de jaarstukken 2018 met betrekking tot jeugdzorg kent een structurele doorwerking. 
Een doorrekening van de zorgkosten met betrekking tot 2018 en een indexatie zorgt voor een 
structureel nadeel van € 545.000. 
  
Compensatie voor jeugd (stelpost rijksvergoeding) 
Gemeenten worden al een aantal jaren geconfronteerd met tekorten op de uitvoering van de 
jeugdzorg. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is deze problematiek 
meerdere malen kenbaar gemaakt bij het kabinet. Hierbij is een noodzakelijk bedrag aan aanvullende 
financiering vanuit het Rijk genoemd van € 490 miljoen per jaar. 
 
De minister en de staatssecretaris van VWS hebben de gemeenten middels een brief laten weten 
extra geld vrij te maken voor de jeugdzorg. In 2019 wordt een bedrag van € 400 miljoen aan het 
gemeentefonds toegevoegd en in de twee jaren daarna € 300 miljoen. Eventuele structurele 
compensatie (dus vanaf 2022) laat de minister over aan het nieuwe kabinet op basis van nader 
onderzoek.  Dit is dus „substantieel minder” dan de € 490 miljoen per jaar (structureel) waar om wordt 
gevraagd. Wij blijven ons samen met de andere gemeenten en de VNG inzetten voor een 
rechtvaardige en juiste wijze van financiering van het Rijk. 
  
Wmo 
Per saldo laat de Wmo een structureel nadeel zien van ca. € 90.000. Dit nadeel is opgebouwd uit 
verschillende componenten die hieronder worden toegelicht.  
  
Huishoudelijke ondersteuning 
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële kostprijs is sinds 1 juni 2017 van kracht. Op grond 
van deze AMvB zijn gemeenten en aanbieders gehouden een reële kostprijs te berekenen aan de 
hand van de in de AMvB genoemde kostprijselementen, waaronder toepassing van de relevante cao 
verpleging verzorging en thuiszorg (VVT). De AMvB verplicht gemeenten rekening te houden met de 
geldende cao en de daaruit vloeiende loonontwikkelingen. 
 
Met ingang van 1 april 2018 is er een nieuwe loonschaal van kracht voor de cao VVT, waar de 
huishoudelijke ondersteuning (HO) onderdeel van is. Deze is algemeen verbindend verklaard per 7 
mei 2018. De nieuwe cao bevat een nieuwe loonschaal met een prijsopdrijvend effect. Deze 
loonschaal moet worden doorgerekend bij de totstandkoming van een reëel tarief en met daarin een 
loonsverhoging van 4% per 1-10-2018. 
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In de financiële tussenrapportage 2018-2021 hebben we reeds aangegeven deze stijging te voorzien 
en rekening gehouden met een gemiddelde stijging van 7,5%. Destijds waren de nieuwe tarieven 
voor 2019 nog niet bekend. Nu deze bekend zijn geworden eind 2018 zien we een stijging van 
gemiddeld 8% t.o.v. het tarief in 2018. Financieel betekent dit een extra last van ca. € 25.000 in 2019 
en verder. Regionaal is opdracht gegeven om een werkgroep te formeren voor een onderzoek naar 
de huishoudelijke ondersteuning voor 2020 en verder voor wat betreft de financiële en juridische 
uitvoerbaarheid van de HO. 
 
In de begroting 2019 hebben we tevens de verwachte instroom als gevolg van de wijziging van de 
eigen bijdrage meegenomen. Deze instroom hebben we gebaseerd op het aantal lopende indicaties 
halverwege 2018 (nulsituatie). Nu we de gemiddelde aantallen indicaties en hoogte van de indicaties 
over 2018 in beeld hebben, is het zaak om opnieuw te kijken naar deze nulsituatie. Voor de HO 
betekent dit een nadeel van € 43.000, met name veroorzaakt door een hoger aantal indicaties ten 
opzichte van de nulsituatie. 
  
Ondersteuningsbehoeften en hulpmiddelen 
Ook voor de ondersteuningsbehoeften is de nulsituatie vergeleken met de gemiddeldes uit de 
jaarstukken 2018. Voor de ondersteuningsbehoeften zien we voor individuele begeleiding een licht 
structureel voordeel door een lager verzilveringspercentage en voor groepsbegeleiding 
(dagbesteding) een structureel nadeel dat wordt veroorzaakt door een hoger aantal indicaties. Deze 
mutaties zijn beide structurele doorwerkingen uit de jaarstukken 2018. 
 
Naast de ondersteuningsbehoeften is ook gekeken naar de onderverdeling van de hulpmiddelen in 
de huurconstructie. Bij het opstellen van de begroting 2019 is een inschatting gemaakt van de 
onderverdeling (zowel per categorie hulpmiddelen als per aanbieder). De werkelijke onderverdeling 
wijkt af van de eerdere inschatting, dit levert een structureel voordeel op. 
  
Participatiewet - bijstand 
De raming van de gebundelde (BUIG) uitkering die we van het Rijk ontvangen is gebaseerd op de 
informatie van juni 2018 (nader voorlopige budgetten 2018). Na dit moment zijn de definitieve 
budgetten 2018, de voorlopige budgetten 2019 en de nader voorlopige budgetten 2019 (april 2019) 
bekendgemaakt. Dit vraagt om een bijstelling van de raming. Tubbergen is een middelgrote 
gemeente en wordt daardoor deels historisch gebudgetteerd en deels aan de hand van een objectief 
verdeelmodel. 
 
Per saldo is de nader voorlopige uitkering 2019 voor Tubbergen hoger dan de definitieve budgetten 
2018, dit wordt vooral veroorzaakt door de historisch berekende uitgaven. Het historisch deel van het 
budget wordt bepaald op basis van de uitgaven in het jaar T-2 te corrigeren voor de ontwikkeling in 
het aantal huishoudens. De totale budgetmutatie ten opzichte van het definitieve budget voor 2018 is 
+2%. Echter, zoals hierboven vermeld hebben we de begrotingscijfers 2019 op eerdere informatie 
gebaseerd. 
  
Definitieve vangnetregeling 2019 
In 2017 en 2018 was er sprake van een overgangsregeling in de vangnetuitkering. Vanaf 2019 wordt 
de definitieve vangnetregeling ingevoerd. Dit houdt in dat er vanaf 2019 een ‘eigen risico’ geldt van 
7,5%. Tussen 7,5% en 12,5% wordt de helft van het tekort vergoed. Het tekort boven de 12,5% wordt 
volledig vergoed. Het maximale tekort is dan 10%. In vergelijking met 2018 is het eigen risico 
gestegen van 5% tot 7,5%. Dit betekent dat het maximale tekort is gestegen van 8,75% naar 10%. 
  
Participatiewet - Wsw 
Begroting na wijziging 2019 Soweco GR 
De BBV begroting Soweco GR 2019 na wijziging laat financieel een positief beeld zien voor de 
gemeente Tubbergen. Voor de doorbetaling van de rijksvergoeding op basis van het aantal 
arbeidsjaren (AJ) is uitgegaan van de doorbetaling van de vergoeding die we ontvangen uit de 
meicirculaire 2018. De begroting na wijziging van Soweco GR laat zien dat het verwachte aantal AJ 
voor de gemeente Tubbergen lager ligt. Dit betekent voor 2019 een voordeel van ca. € 60.000. 
 
Daarnaast doen alle zes deelnemende gemeenten in de Soweco GR een bijdrage in het 
exploitatieresultaat. Het exploitatieresultaat in de begroting 2019 na wijziging kent een positieve 
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ontwikkeling ten opzichte van de BBV begroting 2019 Soweco. Deze ontwikkeling wordt vooral 
veroorzaakt door de stijging van de rijksbijdrage per AJ en een hoeveelheidsverschil in het aantal AJ. 
Deze bijdrage is op basis van het aantal SW-ers in arbeidsjaren, voor Tubbergen is dat ca. 8%. 
  
BBV begroting 2020 Soweco GR 
De BBV begroting Soweco GR 2020 na wijziging laat financieel een positief beeld zien voor de 
gemeente Tubbergen. Voor de doorbetaling van de rijksvergoeding op basis van het aantal 
arbeidsjaren (AJ) is uitgegaan van de doorbetaling van de vergoeding die we ontvangen uit de 
meicirculaire 2018. De BBV begroting van Soweco GR laat zien dat het verwachte aantal AJ voor de 
gemeente Tubbergen lager ligt dan waar het ministerie van uitgaat. We stellen voor de cijfers van de 
Soweco GR te hanteren als uitgangpunt en daarnaast een bandbreedte van 2 AJ aan te houden in 
verband met instroom door verhuizingen. 
 
Daarnaast doen alle zes deelnemende gemeenten in de Soweco GR een bijdrage in het 
exploitatieresultaat. Het exploitatieresultaat in de BBV begroting 2020 kent een positieve ontwikkeling 
ten opzichte van de BBV begroting 2019 Soweco, waardoor de bijdrage per gemeente lager wordt. 
Deze financiële ontwikkeling is een gevolg van de verder dalende SW-populatie in combinatie met de 
ontwikkeling van de rijkssubsidie SW. 
  
Leerlingenvervoer  
In 2018 hebben we in de laatste maanden van het jaar (start schooljaar 2018-2019) een flinke 
toename gezien van het aantal leerlingen dat individueel vervoerd moet worden. Deze toename in 
2018 kent een structurele doorwerking en zorgt voor een verdere stijging van de vervoerskosten. Het 
aantal leerlingen dat individueel vervoerd wordt in het eerste kwartaal 2019 is gemiddeld 9 (ten 
opzichte van gemiddeld 5 in het eerste kwartaal van 2018).  
  
Tekort sociaal domein t.l.v. extra weerstandsvermogen 
In de financiële tussenrapportage 2018-2021 is met het oog op de onzekerheden en risico’s binnen 
het sociaal domein besloten om een bedrag aan extra weerstandsvermogen te reserveren van € 1,5 
miljoen. In de begroting 2019 is aangegeven dat dit bedrag aan extra weerstandsvermogen naast het 
afdekken van onzekerheden en risico’s ook bedoeld is om mogelijke faseringsverschillen in het 
interventieplan op te vangen. 
 
In het tweede programmajournaal 2018 hebben we, zoals verwacht, een beroep moeten doen op dit 
extra weerstandsvermogen. Hierna resteerde nog een bedrag van € 817.000 bedoeld voor het 
afdekken van risico’s en onzekerheden en het opvangen van faseringsverschillen. Wij stellen voor 
het aanvullende tekort op het sociaal domein over het jaar 2019 ten bedrage van € 304.000 ten laste 
te brengen van de extra weerstandscapaciteit. Hierna resteert nog een bedrag aan extra incidentele 
weerstandscapaciteit van € 513.000. 
 
De dekking van de structurele tekorten (dus vanaf 2020) binnen het sociaal domein bezien we in het 
totaal van onze begrotingspositie. Hier komen we in het verder verloop van dit hoofdstuk op terug. 
  
Verkiezingen 
De kosten voor verkiezingen zijn ieder jaar afhankelijk van het aantal verkiezingen dat wordt 
georganiseerd. De kosten voor het organiseren van één verkiezing bedragen ongeveer € 30.000. Het 
jaar 2019 is een bijzonder jaar, in dit jaar worden maar liefst drie verkiezingen georganiseerd: 
Provinciale Staten, Waterschap en Europees Parlement. Dit betekent dat de kosten voor 
verkiezingen in 2019 uitkomen op ongeveer € 90.000. Het budget dat opgenomen is voor 2019 is 
daarvoor niet toereikend. Om deze reden wordt er € 35.000 bijgeraamd. 
 
In 2023 zal er weer meer dan één verkiezing plaatsvinden, namelijk Provinciale staten en 
Waterschap. Omdat er meerjarig maar één verkiezing geraamd is, wordt hiervoor € 30.000 voor de 
tweede verkiezing bijgeraamd. 
  
Bodemonderzoek (Vinckenweg) 
Uit een nader bodemonderzoeksrapport is gebleken dat de grond en grondwater aan de Vinckenweg 
18 in Geesteren verontreinigd is vanwege een xtc-lab dat daar is opgerold. Grond en grondwater 
moeten nu gesaneerd worden. Dit betekent werkzaamheden voor het afgraven, kosten voor een 
pomp voor de filtering van het grondwater et cetera. Er is een offerte opgevraagd voor het uitvoeren 
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van deze werkzaamheden. Hieruit blijkt dat de kosten rond de € 150.000 liggen.  
 
De overtreders hebben tot nu toe nagelaten de grond en het grondwater te saneren. De gemeente 
zal voor nu zorgen dat de grond en het grondwater wel gesaneerd worden. De kosten moeten 
uiteindelijk nog verhaald worden op de overtreders, maar het is de vraag of dit gaat lukken. Voor nu 
worden de kosten van € 150.000 opgenomen in de begroting. 
  
Aanpassen gemeentehuis 
Voor het gemeentehuis in Tubbergen ontvangt u een voorstel om het gemeentehuis om te vormen 
naar een multifunctionele accommodatie met als werktitel het Glashoes. Om een reële afweging te 
maken van de kosten hebben wij ook een indicatieve berekening gemaakt van de benodigde 
investering ingeval van het handhaven van het gemeentehuis met de huidige functies. Dus 
huisvesting voor gemeentebestuur, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en Politie regio Twente. 
Daarbij maken wij onderscheid in investeringskosten, exploitatiekosten en eenmalige kosten. 
  
Investeringskosten  
Voor de investeringskosten zijn wij uitgegaan van de noodzakelijke vervanging van installaties, 
interne verbouwing in verband met een toekomst bestendige kantoorconcept en investeringen ten 
behoeve van duurzaamheid, zodat energielabel A van toepassing is. Rekening houdend met 
teruggave van btw en na aftrek van een bijdrage uit de reserve MJOP (meerjarenonderhoudsplan) 
van € 522.000 en een bijdrage uit duurzaamheidsfonds resteert een netto investering van € 
5.022.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
 

Instandhouding functie gemeentehuis, energielabel A 

Investering bedragen x € 
1.000 

vervangen van 
installaties 

duurzaamheid/energielabel 
A 

nieuw 
kantoor 
concept 

totaal 

Investeringsbedrag excl. 
btw 

2.436 1.613 1.636 5.685 

Btw 21% 512 339 344 1.194 

Investeringsbedrag incl. 
btw 

2.948 1.952 1.980 6.879 

Teruggave btw via BCF -486 -322 -326 
-

1.134 

Netto 
investeringsbedrag 

2.461 1.630 1.653 5.744 

Af: bijdrage uit MJOP -522 0 0 -522 

Af: bijdrage uit fonds 
duurzaamheid 

0 -200 0 -200 

Restant investering 1.939 1.430 1.653 5.022 

 
Ter toelichting:  

1. Prijspeil: Voor wat betreft het prijspeil is uitgegaan van juni 2021. 
2. Btw/teruggave btw: Met uitzondering van de kosten die gemaakt worden voor de ruimten van 

Politie regio Twente kan de btw op de overige kosten via het btw compensatiefonds via het 
zogenaamde mengpercentage bijna geheel teruggevorderd worden. 

3. Bijdrage MJOP € 522.000: Bij de start van het project heeft uw raad in mei 2017 besloten om 
een bedrag van € 322.000 uit de MJOP te oormerken voor het Glashoes in verband met de 
vervanging van de installaties. Bij alle scenario’s voor het Glashoes, dus ook het 0 scenario, 
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handhaven gemeentehuis in huidige functie, heeft een groot deel van de investeringskosten 
betrekking op vervanging van de huidige installaties. Gelet hierop vinden wij het verantwoord 
om het bedrag van € 322.000 op te hogen met € 200.000 zodat uiteindelijk van de 
investeringskosten een bedrag van € 522.000 gedekt worden uit de reserve MJOP. 

4. Bijdrage duurzaamheidsfonds € 200.000: Bij alle scenario’s wordt er fors geïnvesteerd in 
duurzaamheidsmaatregelen. Omdat daarmee een belangrijke bijdrage wordt verleend aan de 
doelstellingen van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid, stellen wij voor om een 
bedrag van € 200.000 uit het duurzaamheidsfonds aan te wenden voor het project. 

  
Exploitatiekosten 
De totale structurele lasten uit deze investering komen uit op € 411.000. Deze kosten bestaan uit: 

Structurele lasten (bedragen x €1.000)   

Jaarlijkse kapitaallasten nieuwe investering  333 

Bestaande kapitaallasten grond 1 

Kosten groot onderhoud (gemiddeld per jaar) 57 

Belastingen en verzekeringen die ten laste van de eigenaar komen 20 

Totaal 411 

 
Aan huurinkomsten van Politie regio Twente wordt een bedrag van € 5.000 ontvangen. Bij de 
oprichting van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is met beide gemeentebesturen afgesproken dat 
Noaberkracht de ruimten in beide gemeentehuizen om niet huurt. Na aftrek van de huurinkomsten 
bedraagt de netto jaarlasten voor de gemeente € 406.000. In de gemeentebegroting 2020 en verder 
is voor de kosten van het gemeentehuis een gemiddelde jaarlast opgenomen van € 232.000. Ten 
opzichte van dit bedrag betekent dit een extra jaarlast van € 174.000.  
  
Eenmalige kosten 
Omdat het huidig pand bij dit scenario ingrijpend wordt gewijzigd, moet de huidige boekwaarde 
grotendeels afgeboekt worden. Alleen de boekwaarde op de grond blijft staan. De af te boeken 
boekwaarde bedraagt per 1 januari 2020 € 420.000 en per 1 januari 2021 € 409.000. Aangezien het 
de planning is om in 2021 te starten hanteren we de boekwaarde per 1 januari 2021. De boekwaarde 
op de grond betreft een bedrag van € 90.000. De jaarlijkse rentelast bedraagt € 900 afgerond op € 
1.000. 
  
Verbonden partijen 
Omgevingsdienst Twente (ODT) 
De begroting van de Omgevingsdienst Twente voor het jaar 2020 is nog niet binnen. In hoeverre de 
bestaande ramingen voldoende zijn op de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2020 en verdere te 
kunnen dekken kunnen we op dit moment (nog) niet inschatten. 
  
Veiligheidsregio Twente (VRT) 
Het gemeentelijke aandeel in de begroting van de VRT is geraamd op € 45,3 miljoen. De 
gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2019 met ongeveer € 2,1 miljoen (4,6%) 
toegenomen. Deze toename bestaat uit een toename van € 1,7 miljoen vanwege de loon- en 
prijscompensatie, berekend volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten en € 0,3 miljoen op 
basis van het besluit van het algemeen bestuur op 9 juli 2018 over financiële knelpunten op 
middellange termijn. 
De gemeentelijke bijdrage voor Tubbergen voor 2020 stijgt daarmee tot € 1.590.722 (in 2019 € 
1.544.390). Een stijging van € 46.000 ten opzichte van het jaar 2019.  De bijdrage 2020 komt 
nagenoeg overeen met het bedrag dat voor het jaar 2020 is opgenomen in onze meerjarenbegroting. 
  
Regio Twente 
De programmabegroting 2020 is tot stand gekomen in een periode waarin volop is gesproken over de 
toekomst van Regio Twente. De intergemeentelijke samenwerking in Twente is en blijft volop in 
beweging, ook in 2020. De effecten van deze bewegingen zijn in dit vroege stadium nog niet allemaal 
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concreet te duiden. 
 
De begroting heeft in 2020 een omvang van € 97,3 miljoen. Dit is een toename in vergelijking met de 
begroting van 2019 in verband met de toevoeging van de maatregelhulp middelen aan het 
programma Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp (OZJT). Het aandeel gemeentelijke bijdrage is 
geraamd op € 33,3 miljoen. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2019 met € 
2,5 miljoen toegenomen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Rijk de bijdrage voor 
het rijksvaccinatieprogramma niet meer rechtstreeks aan Regio Twente vergoedt, maar dit nu via de 
gemeenten organiseert. Daarnaast is de omvang van de begroting toegenomen vanwege de loon- en 
prijscompensatie. De gemeentelijke bijdrage voor Tubbergen voor 2020 stijgt daarmee tot € 
1.178.000 (2019: € 1.092.000).  
  
Noaberkracht - cao afspraken, pensioenverplichtingen en nieuw beleid 
De bijdrage aan Noaberkracht is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2020 van Noaberkracht. 
De hogere bijdrage wordt enerzijds veroorzaakt door cao ontwikkelingen en wijzigingen in 
pensioenafspraken en anderzijds door vastgesteld nieuw beleid. Het nieuwe beleid kan als volgt 
worden toegelicht: 

 Duurzaamheid: Voor regie van de ambitie duurzaamheid is éénmalig een extra bedrag nodig 
van € 180.000. Dit bedrag zal van 2019 tot en met 2022 gebruikt worden voor personele 
inzet van 16 uur per week. De kosten voor Tubbergen bedragen € 80.000 zoals in een eerder 
bestuursbesluit is besloten. Daarnaast zijn vanaf 2020 de structurele kosten van € 75.000 
opgenomen in de begroting 2020. Dit zijn de kosten voor beleid en uitvoering voor de ambitie 
duurzaamheid. De bijdrage van Tubbergen in deze kosten is € 32.737. 

 Automatisering: In verband met nieuwe wetgeving en wijzigingen in wetgeving is er voor 
automatisering in 2019 €54.000 extra nodig. Het extra geld in verband met wetswijziging is 
vanaf 2020 structureel opgenomen in de begroting. Voor 2019 is het voorstel om dit op 
dezelfde manier door te berekenen aan de gemeenten, via de verdeelsleutel. De kosten voor 
Tubbergen komen daarmee op € 23.571. 

 Amendement over zienswijze: Het door de gemeenteraad van Tubbergen aangenomen 
amendement om een zienswijze over de begroting 2020 van Noaberkracht in te dienen komt 
verderop in deze perspectiefnota terug. 

  
Loon- en prijsontwikkelingen verbonden partijen 
Door de stijgende omvang van de begrotingen van de verschillende verbonden partijen en de 
afspraken die zijn gemaakt over loon- en prijsaanpassingen ontkomen we er niet aan om meerjarig 
rekening te houden met een verdere groei van de kosten van loon- en prijsontwikkeling. 
  
Zienswijzen verbonden partijen 
Het door de gemeenteraad van Tubbergen aangenomen amendement om een zienswijze in te 
dienen over de begrotingen 2020 van de verbonden partijen komen we verderop in deze 
perspectiefnota terug. 
  
Dividenden 
Twence 
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 8 december 2016 is het tarieven- en 
dividendbeleid voor de periode 2018-2022 vastgesteld. In grote lijnen komt dit beleid er op neer dat 
tenminste 40% van de jaarlijkse winst wordt uitgekeerd in de vorm van dividend. Indien de 
uitkeringstoets dat toestaat en aan met de banken afgesproken ratio’s kan worden voldaan, zal 50% 
van het resultaat worden uitgekeerd. Voor het jaar 2018 (uit te keren in 2019) heeft Twence eerder 
aangegeven een winst te verwachten van € 8 miljoen en in de jaren daarna ongeveer € 10 miljoen. 
Voorzichtigheidshalve zijn wij uitgegaan van een uitkering van 40% wat neerkomt op een bedrag van 
ongeveer € 4 miljoen aan dividend. Hierop hebben we de begroting aangepast. Inmiddels laat de 
jaarcijfers over 2018 een resultaat zien van ruim € 14 miljoen wat betekent dat ook het ui te keren 
dividend hoger is dan eerder mocht worden aangenomen.  
  
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
De jaarrekeningen van 2018 laten een positief resultaat zien waardoor de dividenduitkering hoger is. 
  
Bestemmingsplannen 
Over het eerste kwartaal zijn de inkomsten ongeveer € 60.000 hoger dan begroot. Dit is toe te 
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schrijven aan grote bestemmingsplanprocedures die over meerdere jaren lopen maar nu zijn geïnd. 
De verwachting over 2019 is dat de kosten en inkomsten per saldo op een plus van € 60.000 zullen 
uitkomen. 
  
Meerjarige indexering Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
Zoals we in de begroting 2019 reeds hebben aangegeven en in het begin van dit hoofdstuk hebben 
herhaald krijgen we steeds meer signalen dat de prijzen (in vooral de bouw) aan het oplopen blijven. 
Zo heeft bijvoorbeeld de VNG geadviseerd om in de nieuwe verordening voor de 
onderwijshuisvesting uit te gaan van een stijging van 25% ten opzichte van de bestaande 
verordening. Hiermee rekening houdend stellen we voor om hier in de meerjarige raming voor het 
Integraal huisvestingsplan (IHP) zoals dat eind 2017 door uw raad is vastgesteld rekening mee te 
houden. Vooralsnog denken we rekening te moeten houden met een structurele verhoging van de 
stelpost met € 60.000. Deze stelpost correspondeert met een extra bedrag aan investeringsruimte 
van € 1,5 miljoen. 
  
Algemene uitkering 
De meicirculaire 2019 is op 31 mei gepubliceerd. De totale doorrekening van deze circulaire nemen 
we zoals gebruikelijk mee bij het opstellen van de eerstvolgende jaarbegroting (in dit geval de 
begroting 2020). Wel nemen we in deze perspectiefnota de volgende majeure mutaties mee omdat 
deze van wezenlijk belang zijn voor onze financiële positie: 

 Extra middelen voor jeugdhulp – verantwoord onder het sociaal domein. 

 Afrekening jaar 2018. 

 Toevoeging jaarschijf 2023. 
 
Wat we al eerder zagen aankomen was de onderuitputting bij het Rijk over het jaar 2018 en de 
nadelige doorwerking daarvan via het gemeentefonds naar de algemene uitkering voor de 
gemeenten. Deze nadelige doorwerking (samen de trap op, samen de trap af) vanuit het jaar 2018 
bedraagt € 215 miljoen. Voor de gemeente Tubbergen gaan we uit van een nadelige bijstelling van 
de algemene uitkering van € 215.000. 
 
Tot slot komt in deze perspectiefnota 2020 de jaarschijf 2023 voor het eerst in beeld. Deze jaarschijf 
is gebaseerd op de septembercirculaire 2018. 
  
75 jaar vrijheid 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse overheersing. De landelijke 
regering in Den Haag en de provincie Overijssel willen dit lustrum groots gaan vieren. Zij organiseren 
eind 2019 en begin 2020 veel evenementen en festiviteiten die aandacht schenken aan het 
herdenken van oorlog en aan het vieren van vrijheid. Om ook lokale initiatieven aan te moedigen, 
stelt de provincie aan alle Overijsselse gemeenten een subsidie beschikbaar van € 10.000. De 
belangrijkste voorwaarde voor deze subsidie is dat de gemeenten zelf een even groot bedrag 
beschikbaar stellen. Het thema voor de viering van 75 jaar bevrijding in Tubbergen is “Vrijheid en 
democratie”. De bedoeling is om de viering van 75 jaar bevrijding groots te vieren en te combineren 
met de Schaepmandag. Tubbergen is de geboorteplaats van Herman Schaepman die een 
belangrijke staatsman is. De democratie en vrijheid zijn belangrijke grondbeginselen in ons land en in 
onze gemeente. Het sluit ook goed aan bij het thema bij de herdenking: Geef vrijheid door en in 
vrijheid kiezen. De bedoeling is om samen met inwoners invulling te geven aan “Vrijheid en 
democratie”. Het plan van aanpak hiervoor zal met de gemeenteraad gedeeld worden. 
  
Opnemen stelposten voor nieuw beleid/verdere uitvoering Maatschappelijk Akkoord 
Tubbergen (MAT) 
Wij zijn van mening dat er van jaar tot jaar ruimte moet zijn voor nieuw beleid dan wel intensiveringen 
van bestaand beleid. Zeker nu we samen met alle betrokkenen bij het Maatschappelijk Akkoord 
Tubbergen (MAT) de eerste stappen hebben gezet ter uitvoering van dit MAT. Wij verwachten dat we 
de komende jaren vervolgstappen moeten zetten die ook van de kant van de gemeente inzet, 
aandacht en wellicht financiële bijdragen vragen. Vandaar dat wij voorstellen om hier jaarlijks ruimte 
voor te reserveren in de vorm van een structurele stelpost van € 100.000 per jaar. De bestemming 
van deze jaarlijkse stelpost wordt betrokken bij het opstellen van de desbetreffende jaarbegroting. 
  
Overige kleine verschillen 
Het betreft hier een verzameling van meerdere kleine verschillen. 
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Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aangegeven en toegelichte mutaties op basis 
van bestaand beleid (feitelijk eerste programmajournaal 2019) en deze te verwerken in het 
herziene meerjarige saldo. 

 

 
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid 

Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid 

(bedragen x €1.000) res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Herzien meerjarig saldo uit begroting 2019   -1.009 -443 43 697 697 

Onttrekking aan reserve   1.009 0 0 0 0 

Mutaties bestaand beleid -713 -260 -607 -784 -1.519 -1.521 

Herzien meerjarig saldo inclusief mutaties bestaand beleid -713 -260 -1.050 -741 -822 -824 

 
Conclusies herzien meerjarig saldo 
Zoals uit de tabel over het herziene meerjarige saldo na mutaties valt af te lezen hebben we te 
maken met een niet sluitend meerjarenperspectief en een incidenteel beroep op de reserves. De 
stand van onze (belangrijkste) reserves komen verderop in dit hoofdstuk aan de orde. We zoomen nu 
eerst verder in op de denkrichtingen die wij als college zien om het niet sluitende 
meerjarenperspectief op te lossen. Hierbij nemen wij als uitgangspunt een structureel sluitende 
meerjarenbegroting waarbij we een beroep op onze reserves in de eerste jaren op voorhand niet uit 
(kunnen) sluiten. Het effectueren van een aantal van onze denkrichtingen sorteert namelijk niet direct 
(financieel) effect maar heeft tijd nodig waardoor een beroep op de reserves in de eerste jaren 
onoverkomelijk is. 
 
Voordat we u meenemen in onze denkrichtingen moeten we eerst even terug naar de begroting 2019 
waar we de gemeenteraad hebben meegenomen in onze (financiële) visie voor de komende jaren. In 
die begroting 2019 hebben namelijk reeds aangegeven dat we onderkennen dat onze 
meerjarenbegroting de nodige kwetsbaarheden kent. 
  
Opdracht uit de begroting 2019 
In de begroting 2019 heeft het college aangegeven het tekort over het jaar 2020 te betrekken we bij 
het opstellen van de begroting 2020. Dat neemt echter niet weg dat wij u nu reeds willen meenemen 
in de denkrichtingen die wij hebben om dit tekort op te lossen. Deze denkrichtingen zijn mede 
ingegeven door de kwetsbaarheden binnen het sociaal domein maar ook door de maatregelen uit het 
interventieplan sociaal domein. Naar onze mening moeten we namelijk de oplossing voor de 
financiële problematiek binnen het sociaal domein niet alleen zoeken binnen het sociaal domein maar 
moeten we breder kijken. Voor ons is en blijft het uitgangspunt dat elke inwoner de zorg en 
ondersteuning moet blijven krijgen die hij of zij nodig heeft en dat dit tegelijkertijd bereikbaar en 
betaalbaar moet blijven. 
 
Dat betekent dat we tijdens de perspectiefnota 2020, komen met een concretisering van onze 
denkrichtingen die vooral ingaan het creëren van begrotingsruimte binnen de overige 
beleidsterreinen. Uiteraard zal hierbij vooral worden gekeken naar die beleidsterreinen waar we als 
gemeente de nodige beleidsvrijheid hebben zoals openbare ruimte, sport, kunst en cultuur, 
enzovoort. Ook de mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen en mogelijke verdere 
verbeteringen van de efficiency in de uitvoering betrekken we hierbij. 
 
De uitwerking van deze toezegging betreffende de denkrichtingen uit de begroting 2019 werken we 
hierna verder uit. Hierbij dient te worden opgemerkt dat we in deze perspectiefnota spreken over 
denkrichtingen. Denkrichtingen die na instemming van de gemeenteraad verder worden uitgewerkt 
en worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming 
plaats vindt. 
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Denkrichtingen 

Denkrichtingen 

Het totaal aan denkrichtingen die het college voorlegt ziet er als volgt uit: 

Totaal denkrichtingen - voorstel 
college (bedragen x €1.000) 

res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Totaal Programma Bestuur & middelen 0 0 189 343 425 488 

Totaal Programma Dienstverlening & 
burgerzaken 

0 0 24 24 24 24 

Totaal Programma Veiligheid 0 0 50 50 50 50 

Totaal Programma Openbare ruimte & 
mobiliteit 

-300 0 290 290 290 190 

Totaal Programma Economie 0 0 5 5 5 5 

Totaal Programma Onderwijs 0 0 30 30 30 30 

Totaal Programma Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 

Totaal financieel technische 
maatregelen 

-318 0 106 106 106 106 

Totaal denkrichtingen - voorstel 
college 

-618 0 694 848 930 893 

 
Dit totaal aan denkrichtingen die we als college zien wordt in het vervolg van deze paragraaf per 
programma nader toegelicht. 
 
Programma Bestuur & middelen 

Programma Bestuur & middelen (bedragen x 
€1.000) 

res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Noaberkracht 0 0 44 88 130 153 

Stelposten voor nieuw beleid (vanaf 2020 €100.000 
structureel) 

0 0 50 100 100 100 

Afstoten maatschappelijk vastgoed 0 0 0 20 20 20 

Stoppen met belevingsonderzoeken 0 0 15 15 15 15 

Regio Twente - zienswijze 0 0 PM PM PM PM 

Lokale lastendruk             

- Onroerende zaakbelasting - 1% = €40.000 0 0 80 120 160 200 

Totaal Programma Bestuur & middelen 0 0 189 343 425 488 

 
Noaberkracht 
Wij hebben in het bestuur van Noaberkracht en met de directie van Noaberkracht overeenstemming 
bereikt over een aanvullende taakstelling op Noaberkracht die oploopt van € 100.000 in 2020 naar 
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structureel € 350.000 in 2023. Wij menen hiermee op een goede manier invulling te hebben gegeven 
aan uw unaniem aangenomen amendement waarin u middels een zienswijze aangeeft dat de raad 
van oordeel is dat ook Noaberkracht een wezenlijke bijdrage dient te leveren om een evenwichtige 
gemeentelijke meerjarenbegroting te waarborgen. Tevens geeft u aan dat de raad van oordeel is dat 
Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te nemen, waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan 
inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Uiteraard houden we hier bij de nadere uitwerking van deze 
denkrichting zoveel mogelijk rekening mee. Nadere invulling en concretisering loopt in eerste 
instantie via de P&C cyclus van Noaberkracht. Zodra de dienstverlening richting de beide gemeenten 
hierdoor wijzigt komen we daar uiteraard bij u als gemeenteraad op terug. 
  
Stelposten voor nieuw beleid 
Hoewel wij van mening zijn en blijven dat er ieder jaar ruimte moet zijn voor nieuw beleid dan wel 
intensivering van beleid ontkomen we er gezien de financiële situatie niet aan om hier enige 
terughoudendheid te betrachten. Vandaar dat wij voorstellen deze ruimte de eerste twee jaren (2020 
en 2021) te halveren. 
  
Afstoten maatschappelijk vastgoed 
Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen wij tot het uiterste beperken. 
Slechts maatschappelijk vastgoed waartoe wij bij wet zijn gehouden dan wel maatschappelijk 
vastgoed die één op één verbonden is met de directe gemeentelijke dienstverlening willen wij 
aanhouden. Het afstoten van bijvoorbeeld de gemeentewerf is hier een voorbeeld van. Dit levert niet 
alleen lager exploitatielasten voor onze begroting op maar ook de inzet vanuit Noaberkracht 
(gebouwenbeheer) kan worden beperkt. 
  
Extensiveren belevingsonderzoeken 
Voor de uitvoering van belevingsonderzoeken is in de gemeentebegroting een budget geraamd van € 
30.000. De interne uren zijn te verwaarlozen want de onderzoeken worden geheel buiten de deur 
gezet. In 2018 is een belevingsonderzoek toerisme uitgevoerd en op dit moment is een 
belevingsonderzoek betreffende de visie op dienstverlening in voorbereiding. Het halveren van het 
budget voor belevingsonderzoeken levert een structurele besparing op van € 15.000. Deze is direct 
te verzilveren, want we hebben geen meerjarig contract. 
  
Regio Twente - zienswijze 
De (hogere) bijdrage van de gemeente Tubbergen aan de Regio Twente is gebaseerd op de 
begroting 2020 van de Regio Twente. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende 
zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de Regio Twente en de 
Stadsbank Oost Nederland, dat met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, met dien verstande 
dat de omvang van de ontwerpbegroting 2020 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke 
bijdrage als het plafond voor de komende jaren wordt gezien. Dit betekent dat dekking voor alle 
toekomstige meerkosten, zowel autonome ontwikkelingen als nieuw beleid, gevonden moet worden 
binnen de (omvang van de) vastgestelde begroting 2020”.  
Deze inhoud van deze zienswijze brengen wij in tijdens het eerstvolgende bestuurlijke moment bij de 
Regio Twente. Of en in hoeverre de overige gemeenten bereid zijn ons te volgen kunnen we op dit 
moment (nog) niet inschatten. Vandaar ook dat wij (nog) geen bedrag hebben gekoppeld aan deze 
denkrichting. 
  
Lokale lastendruk 
Zoals we in de begroting 2019 hebben aangegeven en in deze perspectiefnota hebben herhaald 
kijken we naast de beïnvloedbare uitgaven ook naar de inkomsten. Hoewel we als uitgangspunt 
hebben de stijging van de lokale lastendruk zoveel mogelijk te beperken overwegen we toch een 
extra verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb). Dit is vooral ingegeven door onze 
meerjarenbegroting die behoorlijk onder druk staat en door het feit dat de lokale lastendruk in de 
gemeente Tubbergen tot de laagste in Twente behoort. In eerste instantie gaan we uit van een extra 
stijging van de ozb-tarieven met 2% in 2020 en met jaarlijks 1% in de jaren daarna. De 
daadwerkelijke vaststelling van deze tarieven nemen we mee bij de desbetreffende jaarbegroting. 
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Programma Dienstverlening & burgerzaken 

Programma Dienstverlening & burgerzaken 
(bedragen x €1.000) 

res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Maximeren kostendekkendheid leges burgerzaken 0 0 24 24 24 24 

Totaal Programma Dienstverlening & 
burgerzaken 

0 0 24 24 24 24 

  
Maximeren kostendekkendheid leges burgerzaken 
Voor veel producten van het Team Burgerzaken moet de burger leges betalen, zoals rijbewijzen, 
reisdocumenten, Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG), uittreksels, naturalisatie, huwelijk et cetera. 
Voor sommige diensten mogen geen leges in rekening gebracht worden. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld de aangifte van een geboorte, aangifte van een verhuizing of aangifte van een 
overlijden. Daarnaast zijn aan veel producten landelijke maximumtarieven verbonden waaraan ook 
de gemeente Tubbergen zich moeten houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij leges voor 
reisdocumenten, rijbewijzen, VOG, et cetera. En ten slotte, de basis voor het heffen van leges is dat 
de leges kostendekkend moeten zijn. Met andere woorden, we mogen geen “winst” maken. Voor een 
groot deel van de producten zitten we op het maximale (kostendekkende) niveau. De leges voor 
huwelijksvoltrekkingen, rijbewijzen en reisdocumenten laten echter nog enige ruimte zien. Ons idee is 
om deze ruimte volledig te benutten wat een extra inkomstenpost betekent van € 24.000. 
  
Programma Veiligheid 

Programma Veiligheid (bedragen 
x €1.000) 

res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Veiligheidsregio Twente 0 0 PM PM PM PM 

Extensiveren toezicht en 
handhaving 

0 0 50 50 50 50 

Totaal Programma Veiligheid 0 0 50 50 50 50 

  
Regio Twente – zienswijze 
De (hogere) bijdrage van de gemeente Tubbergen aan de Veiligheidsregio Twente (VRT) is 
gebaseerd op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de 
volgende zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio 
Twente, dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, dat de structurele ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen binnen de huidige begroting wordt gevonden en dat overigens de begroting 
voor 2020 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de 
komende jaren wordt gezien. Dit betekent dat dekking voor alle toekomstige meerkosten, zowel 
autonome ontwikkelingen als nieuw beleid, gevonden moet worden binnen de (omvang van de) 
vastgestelde begroting 2020 exclusief de gevraagde structurele ruimte voor nieuwe ontwikkelingen”. 
Deze inhoud van deze zienswijze brengen wij in tijdens het eerstvolgende bestuurlijke moment bij de 
VRT. Of en in hoeverre de overige gemeenten bereid zijn ons te volgen kunnen we op dit moment 
(nog) niet inschatten. Vandaar ook dat wij (nog) geen bedrag hebben gekoppeld aan deze 
denkrichting. 
  
Extensiveren toezicht en handhaving 
Wij hebben onze inzet op het gebied van toezicht en handhaving kritisch tegen het licht gehouden en 
daarbij vooral gekeken naar de risico’s van het eventueel extensiveren van onze inzet. Voor de 
activiteit brandveiligheid en bouwen zien wij gezien de risico’s geen mogelijkheden om te komen tot 
een verlaging van onze inzet. Op het terrein van de openbare ruimte zien wij een aantal activiteiten 
waarbij de risico’s van verminderde inzet wat ons betreft aanvaardbaar zijn. Hierbij moet u vooral 
denken aan verminderde inzet op reclame, parkeren en de algemene zichtbaarheid. In totaliteit gaat 
het hierbij om 2.435 uur wat voor de gemeente Tubbergen neerkomt op een verminderde inzet van 
ongeveer 1.050 uur per jaar. 
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Programma Openbare ruimte & mobiliteit 

Programma Openbare ruimte & mobiliteit (bedragen x €1.000) res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Verlagen kwaliteitsniveau grijs en groen 0 0 15 15 15 15 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs 0 0 100 100 100 100 

Planmatig onderhoud grijs nog drie jaar t.l.v. reserve -300 100 100 100 0 0 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud tractie             

Stoppen ondersteuning huisvesting statushouders (0,3 fte) 0 0 15 15 15 15 

Onderhoud zandwegen uitbesteden (1 fte + tractie) 0 0 20 20 20 20 

Herijken bermmaaisel afvoeren 0 0 40 40 40 40 

Totaal Programma Openbare ruimte & mobiliteit -300 100 290 290 190 190 

  
Verlagen kwaliteitsniveau 
In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was als kwaliteit voor de trottoirs niveau B vastgelegd. Door 
het niveau naar C te brengen kan structureel € 15.000 worden omgebogen. 
  
Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs 
Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele 
lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande 
onderhoud conform jet MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. 
Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog 
kritischer mee om te gaan zien wij kans het onderhoudsbudget wegen met € 100.000 structureel te 
verlagen. Dit betekent een verdere fasering/spreiding van het planmatige onderhoud. Mochten zich 
(bijvoorbeeld als gevolg van een strenge winter) calamiteiten voordoen dan hebben we de 
beschikking over de reserve wegen. In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt gekeken 
worden naar de nieuwe behoefte. 
  
Planmatig onderhoud grijs nog drie jaar ten laste van reserve 
De afgelopen jaren zijn we gefaseerd toegegroeid naar de structurele benodigde raming conform het 
MJOP. Dit gefaseerd toegroeien betekende dat we jaarlijks een bedrag hebben onttrokken aan de 
reserves. Inmiddels blijkt dat we (nog) niet echt de financiële ruimte hebben om de (meer)kosten 
volledig structureel te kunnen dekken vandaar dat we voorstellen nog drie jaar lang een bedrag van € 
100.000 te onttrekken aan de reserve wegen. 
  
Fasering/spreiding planmatig onderhoud tractie 
Ervaringscijfers wijzen uit dat de kwaliteit van het materieel verbetert waardoor de verschillende 
transportmiddelen langer mee gaan dan werd aangenomen. Dit samen met een goede manier van 
onderhoud betekent dat de afschrijvingstermijnen voor tractie kunnen worden verlengd. Dit betekent 
een lagere last binnen Noaberkracht van € 23.000 en deze is betrokken bij de totale taakstelling op 
Noaberkracht. 
  
Stoppen ondersteuning huisvesting statushouders 
Deze werkzaamheden kunnen door vrijwilligers en stichting VluchtelingenWerk worden uitgevoerd. 
De formatie zal via natuurlijk verloop vrijvallen (Noaberkracht). 
  
Onderhoud zandwegen uitbesteden 
Momenteel wordt het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. 
De interne kosten bedragen € 85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 
2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor € 
50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Tubbergen een meevaller op van € 20.000. 
  
Herijken bermmaaisel afvoeren 
Van een aantal wegen/sloten zal het maaisel blijven liggen. Dit wordt nader uitgewerkt. 
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Programma Economie 

Programma Economie (bedragen x €1.000) res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Bijdrage Regio Twente 0 0 PM PM PM PM 

Evenementen 0 0 5 5 5 5 

Totaal Programma Economie 0 0 5 5 5 5 

 
Bijdrage Regio Twente 
Zie toelichting onder het Programma Bestuur & middelen. 
  
Evenementen 
Wij gaan met de organisatoren van de verschillende evenementen in gesprek over de gemeentelijke 
bijdrage. Wij verwachten het budget van € 46.000 met € 5.000 te kunnen verlagen.  
  
Programma Onderwijs 

Programma Onderwijs (bedragen x 
€1.000) 

res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Onderwijsachterstandenbeleid en 
leerlingenvervoer 

0 0 30 30 30 30 

Totaal Programma Onderwijs 0 0 30 30 30 30 

 
Onderwijsachterstandenbeleid en leerlingenvervoer 
In totaliteit geven wij ongeveer € 800.000 uit aan onderwijsachterstandenbeleid en leerlingenvervoer. 
Gezien de omvang van dit budget en de noodzaak om structurele begrotingsruimte te vinden willen 
wij ook hier onderzoeken of er mogelijkheden zijn. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de 
relatie die er ligt met het interventieplan. 
  
Programma Sociaal domein 

Programma Sociaal domein (bedragen x €1.000) res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Interventieplan 0 0 PM PM PM PM 

Totaal Programma Sociaal domein 0 0 0 0 0 0 

 
Interventieplan 
Zoals in het begin van dit hoofdstuk reeds is aangegeven zijn de oplopende opbrengsten van het 
interventieplan sociaal domein verwerkt in het herziene meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op 
van een bedrag van € 94.000 in 2019 naar een structureel bedrag van € 545.000 in 2022. Wij zijn van 
mening dat het behalen van deze opbrengsten een stevige opgave is vandaar dat we bij het 
benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal domein in eerste instantie buiten beschouwing 
hebben gelaten. 
  
Financieel technische maatregelen 

Financieel technische maatregelen res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Agenda voor Twente -424 106 106 106 106 106 

Totaal financieel technische maatregelen -424 106 106 106 106 106 

 
Agenda voor Twente  
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Op 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe investeringsprogramma Agenda 
voor Twente. De dekking van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen in de begroting 2018 en ziet 
er als volgt uit. De gevraagde bijdragen voor het in stand houden van de bestaande 
basisinfrastructuur (€ 3,50) en voor een aanjaagfunctie (€ 1,50) zijn structureel opgenomen in onze 
(meerjaren) begroting. Dit betekent een structureel benodigd budget van € 106.000. 
 
Het bedrag voor ambities (€ 2,50) vermeerderd met een bedrag voor projecten (€ 5) hebben we voor 
een periode van vijf jaar afgedekt middels een beroep op de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. Dit betekent een reservering van € 800.000. 
 
Om structurele ruimte binnen in onze meerjarenbegroting te creëren overwegen wij om de € 5 per 
inwoner af te dekken voor de (resterende) duur van het investeringsprogramma. Dat betekent dat 
incidentele ruimte moet worden gezocht van waaruit de komende vier jaar de gemeentelijke bijdrage 
kan worden bekostigd. Dus een extra onttrekking aan de reserves van € 424.000 (vier jaar lang € 
106.000) waardoor structureel ruimte op onze begroting ontstaat. 
  

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven en toegelichte denkrichtingen en het 
college opdracht te geven deze denkrichtingen nader uit te werken en te betrekken bij het 
opstellen van de begroting 2020 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt. 

 

 
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid en denkrichtingen 

Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid en denkrichtingen 

Rekening houdend met de opbrengst van de denkrichtingen zoals we die als college zien en hebben 
toegelicht ontstaat het volgende herziene meerjarige saldo: 

(bedragen x €1.000) res. 2019 2020 2021 2022 2023 

Herzien meerjarig saldo uit begroting 2019   -1.009 -443 43 697 697 

Onttrekking aan reserve   1.009 0 0 0 0 

Totaal mutaties bestaand beleid -713 -260 -607 -784 -1.519 -1.521 

Totaal denkrichtingen - voorstel college -618 0 694 848 930 893 

Herzien meerjarig saldo inclusief mutaties bestaand beleid en 
denkrichtingen 

-1.331 -260 -356 107 108 69 

 
Zoals uit de tabel valt af te lezen zorgen de denkrichtingen die het college ziet er voor dat de 
meerjarenbegroting op termijn sluit. Voor de jaren 2019 en 2020 moet echter een beroep worden 
gedaan op de reserves. Wat dit, samen met een aantal andere voorstellen uit deze perspectiefnota, 
doet met onze reserves lichten we in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk toe. 
 

Voorgesteld wordt in het tekort over het jaar 2019 (het saldo van het eerste 
programmajournaal 2019) ten bedrage van € 260.000 ten laste brengen van de algemene 
reserve. 

 
Het feit dat we met de kennis van nu rekening moeten houden met een onttrekking aan onze 
reserves voor de jaren 2019 en 2020 wil uitdrukkelijk niet zeggen dat we geen verdere actie 
ondernemen om ook deze jaren sluitend te krijgen. In het tweede programmajournaal 2019 en bij de 
begroting 2020 komen we indien nodig en mogelijk met nadere voorstellen. De term indien nodig 
slaat niet alleen op de thans bekende tekorten maar slaat ook op de risico’s en 
onzekerheden binnen het sociaal domein en op de afhankelijkheid van het Rijk waar het gaat om de 
algemene uitkering. Al met al een herzien meerjarig perspectief dat sluit maar ook zijn 
kwetsbaarheden en afhankelijkheden kent.    
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Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) 
reserves 

Inleiding 

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van onze beschikbare algemene incidentele middelen. 
Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen zoals die eerder in dit hoofdstuk zijn gedaan. Voor 
een totaal overzicht van al onze reserves (en voorzieningen) verwijzen wij u naar het overzicht 
reserves en voorzieningen dat als bijlage bij deze perspectiefnota is opgenomen. In dit totale 
overzicht zijn ook de reserves (en voorzieningen) opgenomen die op grond van eerdere 
besluitvorming door uw raad al van een bestemming zijn voorzien. 

Programmamiddelen 

We beginnen echter met de zogenaamde programmagelden (project en procesgelden) voor de 
verschillende uitdagingen. 
 
Project en procesgelden duurzaamheid 
In de begroting 2018 is een incidenteel budget van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de 
uitdaging duurzaamheid. Van dit incidentele budget heeft een bedrag van € 175.000 betrekking op 
procesgeld. Rekening houdend met de personele inzet via Noaberkracht voor de jaren 2018 en 
2019, de gezamenlijke inspanningen op het gebied van duurzaamheid in NOT verband en de 
besluitvorming uit de begroting 2019 (uitvoering Maatschappelijk Akkoord Tubbergen) resteert nog 
een bedrag van € 1.000 aan incidenteel procesgeld duurzaamheid. 
 
De projectgelden duurzaamheid ten bedrage van € 1.325.000 waren ten tijde van het opstellen van 
de begroting 2019 nog niet van een concreet bestedingsplan voorzien. Inmiddels is dit wel het geval 
en kunnen we het volgende bestedingsplan aan u voorleggen. 

2018 (reeds betaald en verwerkt in de jaarstukken 2018)   € 15.565 

- Bijdrage stichting Essenkracht € 15.000   

- Voorbereidingskosten € 365   

2019 (werkelijke uitgaven en verplichtingen)   € 86.960 

- Stimuleringsregeling collectieve initiatieven €60.000   

- Gezamenlijke inkoop lokaal duurzame energie € 2.000   

- Duurzaam meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 13.095   

- Inhuur expertise circulaire inkoop € 4.365   

- Energieke regio Noordoost-Twente € 7.500   

2019 (voorstellen uit perspectiefnota/eerste programmajournaal 2019)   € 280.000 

- Bijdrage aan aanpassing gemeentehuis - duurzaamheid  € 200.000   

- Kosten regie ambitie duurzaamheid (drie jaar lang 16 uur) € 80.000   

Meerjarig bestedingsplan   € 270.000 

- Samenwerking energietransitie Noordoost-Twente (drie jaar) € 150.000   

- Energieloket (drie jaar) € 120.000   

Totaal bestedingsplan duurzaamheid   €652.525 
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Hierna resteert dus nog een bedrag van € 673.475 aan programmagelden duurzaamheid (project- en 
procesgeld: € 1.325.000 +/+ € 1.000 -/- € 652.525). 
  
Project en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie 
In de begroting 2018 is een incidenteel budget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitdaging 
maatschappelijk vastgoed. Van dit incidentele budget heeft een bedrag van € 172.000 betrekking op 
procesgeld. Rekening houdend met de personele inzet via Noaberkracht voor de jaren 2018 en 
2019 en de besluitvorming uit de begroting 2019 (MAT) resteert nog een bedrag van € 66.000 aan 
incidenteel procesgeld maatschappelijk vastgoed. 
 
Van dit resterende bedrag aan procesgeld is inmiddels een bedrag van € 13.000 besteed dan wel 
bestemd voor zaken als taxatierapporten, asbestinventarisatie en overige procesgelden betreffende 
maatschappelijk vastgoed. Voor de verkenning van maatschappelijke verbindingen ontvangen we 
een subsidie van € 15.000. Dit betekent dat nog ongeveer € 68.000 resteert aan procesgeld 
maatschappelijk vastgoed. 
 
Van de projectgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie ten bedrage van € 
1.828.000 is middels een raadsbesluit reeds een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het 
locatieonderzoek in Geesteren. Daarnaast wordt via het MAT voorgesteld om een bedrag van € 
28.000 beschikbaar te stellen voor de Huiskamer Manderveen. Hiermee rekening houdend resteert 
nog een bedrag van € 1.750.000 wat in de loop van de planperiode van het MAT kan worden ingezet 
voor concrete projecten. Op basis van de laatste stand zaken kan inmiddels het volgende overzicht 
worden gegeven 
In het MAT is aangeven dat uit deze projectgelden in ieder geval de volgende projecten op basis van 
het Integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs moeten worden gedekt: 
 

Fleringen - inpassing Heilig Hartschool in Kulturhus € 300.000 

Manderveen - inpassing Zeven Mijlen in Kulturhus € 600.000 

Langeveen - aanpassing Mariaschool € 460.000 

Totaal € 1.360.000 

Het hierna resterende bedrag aan projectgelden ten bedrage van € 390.000 (€ 1.750.000 -/- € 
1.360.000) willen wij in zijn geheel reserveren als investeringsruimte voor de nieuwbouw van de, 
eveneens in het IHP opgenomen, Aloysiusschool in Geesteren. In de begroting 2018 is hiervoor een 
stelpost opgenomen van structureel € 150.0000. Deze stelpost correspondeert met een 
investeringsruimte van € 4 miljoen voor de basisschool in Geesteren.  
  
Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding 
In de begroting 2018 is een incidenteel budget van € 1,610 miljoen beschikbaar gesteld voor de 
uitdaging inbreiding. Van dit incidentele budget heeft een bedrag van € 160.000 betrekking op 
procesgeld. Rekening houdend met de personele inzet via Noaberkracht voor de jaren 2018 en 
2019 en de besluitvorming uit de begroting 2019 (MAT) resteert nog een bedrag van € 14.000 aan 
incidenteel procesgeld inbreiding. Dit bedrag is voor het overgrote deel aangewend voor nadere 
adviezen en onderzoek. 
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Van de projectgelden inbreiding ten bedrage van € 1.450.000 is bij de begroting 2018 besloten om 
een bedrag van € 150.000 te alloceren voor Tubbergen Bruist. Hiermee rekening houdend resteert 
nog een bedrag van € 1.300.000 wat in de loop van de planperiode van het MAT kan worden ingezet 
voor concrete projecten. Inmiddels hebben wij de volgende drie initiatieven ten laste van deze 
beschikbare middelen gebracht: 
 

Lang zult u wonen 2018 en 2019 € 7.650 

Vasse - Bijdrage herontwikkeling locatie Het Balkon € 162.000 

Stimuleringsregeling Binnenstedelijke Herontwikkelingen € 500.000 

Totaal € 669.650 

Hierna resteert nog een bedrag van € 630.350 aan projectgeld. 
 

Reserves en weerstandsvermogen 

Weerstandsvermogen (algemene reserve en reserve grondbedrijf) 
In de begroting 2019 is de ratio van de weerstandscapaciteit evenals voorgaande jaren vastgesteld 
op 1,5. Deze ratio komt overeen met een benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit van 
€ 4.950.000. 
 
De werkelijke stand van het beschikbare weerstandsvermogen (de beide algemene reserves) 
bedraagt per 1 januari 2019 € 5.826.000 Uitgaande van het blijven hanteren van de vastgestelde 
ratio van 1,5 is er dus sprake van een surplus aan weerstandsvermogen van € 876.000. Hierop moet 
echter nog wel het tekort over het jaar 2019 zoals dat blijkt uit het eerste programmajournaal 2019 
ten bedrage van € 260.000 in mindering worden gebracht. Dit betekent dat een surplus resteert van 
€ 616.000. Conform bestaand beleid dient dit bedrag toegevoegd te worden aan de reserve 
incidenteel beschikbare algemene middelen. 
  

Voorgesteld wordt de ratio van de weerstandscapaciteit vooralsnog te handhaven op 1,5 
wat betekent dat het surplus op de algemene reserve ten bedrage van € 616.000 kan 
worden toegevoegd aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.  

  
Reserve MijnDorp2030 (reserve majeure projecten) 
Er heeft een correctie plaatsgevonden van € 15.000 betreffende het subsidieloket. De stand van de 
reserve MijnDorp2030 komt hiermee op een bedrag van € 1.820.000. 
  
Reserve riool 
In de begroting 2017 is een incidenteel bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen 
van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Aangegeven is dat deze reservering 
wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (behandeling 
gemeenteraad november 2018. Tijdens deze behandeling is heel nadrukkelijk de link gelegd met de 
zogenaamde “stress tests” die eind 2019 worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze “stress tests” 
moeten een beeld geven van de noodzakelijke investeringen aan het rioolstelsel. Op dat moment 
ontstaat ook een beeld van de noodzakelijke hoogte van deze reserve. 
  
Extra weerstandsvermogen sociaal domein 
Binnen de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen hebben is op grond van eerdere 
besluitvorming rekening gehouden met een extra bedrag aan weerstandsvermogen van € 1,5 miljoen 
voor het sociaal domein. Het tekort van € 830.000 op het sociaal domein over het jaar 2018 zoals dat 
bleek uit het tweede programmajournaal 2018 is hier op in mindering gebracht. Daarnaast heeft er 
via het zelfde tweede programmajournaal 2018 een aanvulling plaatsgevonden van € € 147.000. Dit 
betekent dat er per 1 januari 2019 nog een bedrag als extra weerstandsvermogen resteert van € 
817.000. In deze perspectiefnota (incl. eerste programmajournaal) hebben we aangegeven het tekort 
op sociaal domein over het jaar 2019 ten bedrage van € 304.000 ten laste te brengen van dit extra 
weerstandsvermogen. Hierna resteert nog een bedrag van € 513.000 aan extra weerstandsvermogen 
waarmee we bij het berekenen van de vrije ruimte binnen de reserve incidenteel beschikbare 



 
 

 
13/06/2019 Pagina 68 van 70 

 

middelen rekening moeten houden. 
  
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 
Rekening houdend met de besluitvorming uit de begroting 2019 (en dan met name het MAT) 
resteerde er een bedrag in deze reserve van € 1.168.000. Rekening houdend met een aantal 
mutaties op basis van bestaand beleid en de voorstellen uit deze perspectiefnota (incl. eerste 
programmajournaal 2019) ontstaat het volgende beeld: 
 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (bedragen x €1.000) 1.168 

Mutaties   

- Saldo jaarstukken 2018 856 

- Correcties jaarverantwoording op basis van werkelijkheid -67 

- Aanvulling MAT Veldboersweg -6 

- Correctie lagere algemene uitkering 2018 - meegenomen in het tweede 
programmajournaal 2018 

325 

- Resultaat tweede programmajournaal 2018 -1.008 

- Aankoop panden Manderveen -560 

Herziene stand 708 

Resterend extra weerstandsvermogen sociaal domein -513 

Deels afboeken gemeentehuis -409 

Surplus ratio 616 

Herziene stand 402 

    

Voorstellen perspectiefnota (inclusief eerste programmajournaal 2019)   

Agenda van Twente -318 

Saldo jaar 2020 -356 

Saldo jaar 2021 107 

Saldo jaar 2022 108 

Saldo jaar 2023 69 

Totaal voorstellen perspectiefnota -390 

Stand 199 

 
Voor wat betreft deze reserve wordt een doorkijk gegeven van de mogelijke gevolgen van de in deze 
perspectiefnota aangegeven denkrichtingen. Zowel voor wat betreft de financieel technische 
maatregel als voor wat betreft de meerjarige saldi. Het betreft hier uitdrukkelijk een indicatieve 
benadering. 
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Totaal overzicht beschikbare algemene incidentele middelen 

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van onze beschikbare algemene incidentele middelen. 
Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen die eerder in dit hoofdstuk zijn gedaan.  

Beschikbare algemene incidentele middelen (bedragen x €1 miljoen) 

Weerstandscapaciteit ratio 1,5 (algemene reserve en reserve 
grondbedrijf) 

4,950 

Extra weerstandsvermogen Sociaal domein 0,513 

Reserve riool 3,000 

Project- en procesgelden duurzaamheid 0,673 

Project- en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot 
demografie 

0,068 

Project- en procesgelden inbreiding voor uitbreiding 0,630 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 0,012 

Reserve MijnDorp2030 1,820 

Totaal beschikbare algemene incidentele middelen 11,666 

 
Aanwezige weerstandscapaciteit 
Uitgaande van de, door de gemeenteraad vastgestelde, ratio van 1,5 houden we een aanwezige 
weerstandscapaciteit aan van € 4,95 miljoen. Deze aanwezige weerstandscapaciteit wordt gevormd 
door de algemene reserve en de reserve grondexploitatie. 
  
Extra weerstandsvermogen Sociaal domein 
In navolging van de financiële tussenrapportage 2018-2021 en de begroting 2019 wordt voorgesteld 
het resterende bedrag aan extra weerstandscapaciteit aan te houden van € 0,513 miljoen voor de 
onzekerheden en risico’s binnen het Sociaal Domein. De onderbouwing hiervan is opgenomen in 
deze perspectiefnota 2020. 
  
Reserve riool 
In de begroting 2017 is een incidenteel bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen 
van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Zoals in het nieuwe Gemeentelijke 
Rioleringsplan is aangegeven wordt deze reservering betrokken bij de uitkomsten van de 
zogenaamde “stress tests”. 
  
Project en procesgelden duurzaamheid (inclusief energietransitie) 
Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,673 miljoen aan 
projectgeld duurzaamheid (inclusief energietransitie). Dit bedrag kan in de loop van de planperiode 
van het MAT worden ingezet voor concrete projecten. 
  
Project en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie. 
Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,068 miljoen aan 
projectgeld en procesgeld maatschappelijk vastgoed. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode 
van het MAT worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld. 
  
Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding. 
Zoals eerder deze paragraaf is aangegeven resteert er een bedrag van € 0,630 miljoen aan 
projectgeld en procesgeld inbreiding voor uitbreiding. Dit bedrag kan in de loop van de planperiode 
van het MAT worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld. 
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Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (RIBAM) 
Voor wat betreft deze reserve wordt een doorkijk gegeven van de mogelijke gevolgen van de in deze 
perspectiefnota aangegeven denkrichtingen. Zowel voor wat betreft de financieel technische 
maatregelen als voor wat betreft de meerjarige saldi. Het betreft hier uitdrukkelijk een indicatieve 
benadering. 
  
Reserve Mijn Dorp (reserve majeure projecten) 
Deze herziene stand van de reserve Mijn Dorp 2030 kan in de loop van de planperiode van het MAT 
kan worden ingezet voor concrete projecten. Gezien de eerdere besluitvorming door de 
gemeenteraad is deze reserve uitdrukkelijk voor concrete projecten en niet voor procesgeld. 
 
 


