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1. Inleiding jaarstukken 

Inleiding  

Voor u ligt de jaarverantwoording 2018. Het document waarin wij verantwoording afleggen over het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar.  Evenals voorgaande jaren heeft het jaar 2018 voor een deel in 
het teken gestaan van de uitvoering van het coalitieakkoord 2014-2018 'Wat moed. Dat moet'. Via de 
verschillende tussenrapportages hebben wij u op de hoogte gehouden van de voortgang van de 
ambities en inspanningen uit dit akkoord.  Naast de verdere uitvoering heeft het jaar 2018 ook in het 
teken gestaan van  de vorming van een nieuw college, het opstellen van het Tubbergs Akkoord en 
het opstellen van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. Hier kijken we als college heel tevreden 
op terug en we zijn vol goede moed  om samen met u als gemeenteraad en met de inwoners van 
onze gemeente aan de slag te gaan met de uitvoering van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. 
Hierover in de komende  P&C documenten meer, nu eerst de jaarverantwoording 2018. 
 
Op verschillende onderdelen hebben we in 2018 voortgang geboekt. Meest in het oog springend zijn; 
Tubbergen Bruist, Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen, sporthal Tubbergen, de koppeling 
tussen onderwijs,  ondernemers en overheid, sociaal domein en de verkoop kavels. Voor een verdere 
inhoudelijke en financiële toelichting op het jaar 2018 verwijzen wij u naar de jaarstukken 2018. 
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2. Nota van aanbieding 

Inleiding 

Indeling jaarstukken 

Het college biedt hierbij de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de 
aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer 
in 2018. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van 
een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is.  
  
De in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde 
jaarstukken bestaan uit: 

 
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de P&C cyclus. In het eerste deel, het jaarverslag, staat het 
gevoerde beleid centraal. In het tweede deel, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd.  
  
In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting gevolgd en wordt de realisatie van de 
doelstellingen uit de programmavelden 'Krachtige Kernen', 'Economische Kracht en Werk', 'Omzien 
Naar Elkaar', en 'Burger en Bestuur' nader beschouwd. 
 

Resultaat en analyse 

Resultaat 

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2018 

 P&C cyclus 2018 
(bedragen in 

€) 

Saldo primitieve begroting 2018 (overschot) 13.000 

Saldo 1e programmajournaal 2018 (tekort) 116.000 

Saldo financiële tussenrapportage 2018 (tekort) 149.000 

Saldo 2e programmajournaal 2018 (tekort) 1.009.000 

Saldo 2018 op begrotingsbasis(tekort)/ten laste van de reserve incidenteel 
beschikbare algemene middelen 

1.261.000 
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Verloop begroting 2018 versus rekening 2018 

 (bedragen x €1.000) Realisatie 2018 
Raming 2018 
na wijziging 

Raming 2018 
vóór wijziging 

Baten 43.445 40.373 39.517 

Lasten -46.464 -45.175 -44.959 

Gerealiseerd totaal saldo van baten en 
lasten 

-3.019 -4.802 -5.442 

Onttrekking aan reserves 5.153 5.139 17.456 

Toevoeging aan reserves -1.098 -337 -12.015 

Het gerealiseerde resultaat 1.035 0 0 
 

Analyse 

Analyse verschillen reserves 
Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op 
de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze 
nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze 
reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de 
onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook 
hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de 
onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. 
  
De hogere toevoeging aan de reserves heeft voor het overgrote deel te maken met de winst- en 
verliesnemingen binnen het grondbedrijf welke leiden tot een hogere storting in de reserve 
grondbedrijf. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met 
werkzaamheden die in 2018 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2019 verder worden opgepakt. 
Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot budgetoverheveling. 
  
Analyse uitkomsten op hoofdlijnen na bestemming 
Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen 
gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte 
begrotingswijzigingen. 
In globale lijnen luidt het overzicht als volgt: 
  

Omschrijving (bedragen x €1.000) voordeel nadeel 

Programma Krachtige kernen     

Groenvoorzieningen 21   

Ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen 117   

Boekresultaat gemeentewerf 289   

Verkoop groenstroken 39   

Bijstelling verspreide gronden 303   

Onderhoud wegen 25   

Duurzaam veilig   43 
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Huisvesting onderwijs 29   

Programma Economische kracht en werk     

Toeristisch beleid 50   

Bedrijfscontact  53   

Programma Omzien naar elkaar     

Eigen bijdrage WMO 38   

Bijstandsuitkeringen 93   

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 92   

Sociale werkvoorziening 225   

Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen 29   

Toegankelijkheid gehandicapten 25   

Leerlingenvervoer   72 

Huisvesting en begeleiding statushouders 29   

Hulp bij huishouden 23   

Participatie en re-integratie 35   

Wmo ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 127   

OMD vervoer (Wmo en Jeugdwet) 23   

Jeugdzorg   595 

Programma Burger en bestuur     

Wethouders pensioenen   27 

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien     

Dividenden 118   

Overige mee- en tegenvallers   11 

Totaal 1.783 748 

  
Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2018 ten bedrage van € 
1.035.000 voor het overgrote deel  veroorzaakt door het boekresultaat gemeentewerf (€ 289.000), 
hogere leges ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen (€ 117.000), hogere dividend 
opbrengsten (€ 118.000), herwaardering strategische gronden (€ 303.000), sociale werkvoorziening 
(€ 225.000) en hogere kosten Jeugdzorg (€ 595.000). De overige verschillen betreffen veelal 
afwijkingen die betrekking hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht 
in het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s. 
  
Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarrekening 2018 met een positief saldo van € 
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1.035.000 is afgesloten. Dit positieve saldo is voor een deel (€ 179.000) ontstaan omdat budgetten in 
2018 niet volledig zijn aangewend.  We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2019.   

Over te hevelen budgetten 

(bedragen x €1.000) Totaal 
t.l.v.  

reserves 

t.l.v.  
algemene 
middelen 

Plan van aanpak toegankelijkheid 
gehandicapten 

25 0 25 

Multifunctioneel speel- en ontmoetingsplaats 
Harbrinkhoek 

11 11 0 

Mijn Dorp 2030 24 24 0 

Huiskamer Manderveen 500 500 0 

Deregulering bestemmingsplannen 22 22 0 

Bijdrage CSI m.b.t. landenwedstijd 15 0 15 

Belevingsonderzoeken toeristen 15 0 15 

Duurzaamheid 1.356 1.356 0 

Actieplan arbeidsmarkt 75 75 0 

Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie 1.783 1.783 0 

Inbreiding voor uitbreiding 1.283 1.283 0 

Tubbergen Bruist 410 360 50 

Opstellen bedrijventerreinen visie 
Tubbergen  

25 25 0 

Herstructurering bedrijventerreinen 
Tubbergen 

10 10 0 

Cofinanciering startende ondernemers 10 10 0 

Verbeteren ondernemersklimaat 20 0 20 

Initiatieven verbeteren verkeersveiligheid 8 8 0 

Laadpalen bij gemeentehuis voor 
elektrisch rijden 

1 1 0 

Aanplant drachtbomen voor biodiversiteit 9 0 9 

Beleidsambitie heroverwegen 
verkeersdrempels 

8 8 0 

Herziening wegenlegger 45 0 45 

Te storten in reserve verplichtingen 
voorgaande dienstjaar  

5.656 5.476 179 
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Na deze storting in de reserve bedraagt het positieve saldo € 856.000 (€ 1.035.000 minus € 
179.000). Het positieve saldo wordt conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de reserve 
incidenteel beschikbaar algemene middelen. In het raadsperspectief komen wij terug op de actuele 
stand van de reserves en het eventueel vrij te besteden bedrag in de reserves. Dit alles rekening 
houdend met de benodigde weerstandscapaciteit. 
 

Reserves en voorzieningen 

Reserves en voorzieningen 

In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en 
voorzieningen. 
  

(bedragen x €1.000) Saldo 1-1-2018 Saldo 31-12-2018 Mutatie 

Algemene reserve 4.679 1.998 -2.681 

Bestemmingsreserves 15.101 18.949 3.848 

Reserves grondexploitatie 8.567 3.828 -4.739 

Totaal reserves 28.347 24.775 -3.572 

Voorzieningen algemeen 4.035 4.449 414 

Totaal voorzieningen 4.035 4.449 414 

Algeheel totaal 32.382 29.297 -3.158 

  
De afname van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van € 3.158.000 wordt deels 
veroorzaakt door dotatie van het resultaat van 2017 van € 482.000 . Onttrekkingen worden 
veroorzaakt door mutaties in het grondbedrijf ten bedrage van € 301.000 en  resultaatnemingen van 
de begroting en tussentijdse rapportages ten bedrage van € 1.260.000. Tevens is er ter dekking van 
proceskosten een bedrag onttrokken van € 1.355.000. Voor een bedrag van € 5.476.000 werd er nog 
geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling). Tevens heeft er door bepaling van het 
weerstandsvermogen  een overheveling plaatsgevonden van €  7.118.000  van de algemene reserve 
en reserve grondbedrijf in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. 
  
In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen 
opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening. 
Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet 
worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen 
rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 
2018. 
 

Financiële positie en bestemming resultaat 

Beoordeling financiële positie 

Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin 
opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie 
evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte) 
belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in 
de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2019-2022 wordt ingegaan op de vooruitzichten 
voor 2019 e.v. 
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De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de 
rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en 
ontoelaatbaar overschreden. Zoals elk jaar is het vooral de onderuitputting op rente en afschrijving 
van uitgestelde investeringen geweest die een belangrijk aandeel heeft gehad in dit resultaat. 
Onderuitputting is in feite incidenteel omdat de niet uitgevoerde investeringen in volgende jaren toch 
op ons afkomen. 
 

Bestemming resultaat 

Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt € 856.000. Dit positieve eindresultaat is 
een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Dat wil zeggen dat de 
rekening een gerealiseerd resultaat kent van € 1.035.000. Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit 
als volgt te bestemmen: 
a) Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 179.000. 
  
Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van € 856.000. Conform bestaand 
beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen. 
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3. Programma Krachtige Kernen 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Binnen het programma Krachtige Kernen draait het om versterken van de leefbaarheid en beleving 
in de kernen. Wij hebben de ambitie om dorpen aantrekkelijk te houden door functies te faciliteren die 
deze dorpen duurzaam leefbaar kunnen houden. We hebben dit in één term samengevat: krachtige 
kernen. 
  
In het streven naar het realiseren van krachtige kernen zijn wij slechts één van de spelers. De rol die 
we innemen hangt af van het thema en de opgave waar we voor staan. Daar waar de samenleving in 
staat is zaken zelf te organiseren zullen wij ons meer volgend opstellen als partner. We gaan geen 
verantwoordelijkheden van de samenleving overnemen, maar zijn binnen de mogelijkheden die we 
hebben graag bereid een stimulerende en faciliterende rol te vervullen. 
  
We pakken deze rol proactief aan de voorkant van processen op. We wenden onze positie en kennis 
in de vele netwerken aan om belanghebbenden en betrokkenen aan elkaar te koppelen en tot 
inspirerende en innovatieve producten, (bedrijfs)concepten en plannen te brengen die de 
samenleving op de lange termijn vooruit helpen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de mensen in het 
gebied zoveel mogelijk zelf of in groepen uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen om plannen tot 
uitvoering te brengen. 
  
Het programma Krachtige Kernen kent drie thema’s die hierop inspelen: 

 Wonen en Vastgoed 

 Mobiliteit en Bestendigheid 

 Maatschappelijke Voorzieningen" 
 

Thema Wonen en Vastgoed 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Op het gebied van wonen en vastgoed plaatsen wij de demografische ontwikkeling van de kernen 
centraal. Afhankelijk van de behoefte van onze inwoners voorzien wij in woningbouwplannen of 
herontwikkelen wij vastgoedlocaties. 
  
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende ideaaldoelen na: 

 Herontwikkelen 

 Huisvesten" 

Toelichting 

Herontwikkelen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Bij herontwikkelen kijken we naar de plek als ook naar de opgaven die eraan gerelateerd zijn. 
Bijvoorbeeld herinvulling van leegstaand vastgoed, afstoten van gemeentelijk vastgoed dat geen 
functie meer heeft of de integrale herontwikkeling van een gebied. Participatie van belanghebbenden 
en marktpartijen is in elk geval belangrijk." 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave   

 

  
 

  
 

 

De veranderende demografie zorgt voor een nieuwe visie op de woningmarkt. Terwijl we nu nog 
voornamelijk inzetten op een traditioneel aanbod van vrijstaande woningen, tweekappers en 
rijenwoningen, zal in de toekomst meer maatwerk nodig zijn. Daarbij zal door de toenemende 
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vergrijzing de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen (zowel grondgebonden als niet 
grondgebonden). Dit biedt kansen voor een veelzijdig woningbouwaanbod waarbij wij een proactieve 
rol willen innemen. 
  
De ambitie voor alle kernen is om inbreidingslocaties te benutten voor woningbouw. Door in 
bestaande komgebieden nieuwbouwplannen te ontwikkelen houden we de kernen van binnenuit 
aantrekkelijk voor zowel starters als senioren en in zekere mate ook voor gezinnen en doorstromers 
(indien de kavels qua oppervlakte toereikend genoeg zijn). Wanneer middels inbreiding niet aan de 
lokale behoefte kan worden voldaan, dan zullen wij nieuwe uitbreidingslocaties ontwikkelen. Het 
gemeentelijk grondbeleid biedt hiervoor de middelen en de eerste stappen zijn in 2017 reeds gezet. 
  
Zowel bij inbreiding als bij uitbreiding geldt dat wij er voor willen zorgen dat elk woningbouwplan 
aansluit bij de behoefte. Afhankelijk van ons onderzoek naar welke kwaliteit en woonvormen worden 
gevraagd (nu en in de toekomst), zullen we per kern concretere uitspraken kunnen doen. Zo stellen 
wij elke kern in staat om toe te groeien naar een toekomstbestendige woonkern, die passend is bij de 
samenstelling, omvang en kwaliteiten van de betreffende kern. 
  
Inbreiding vergt financiële armslag en een actieve houding van de gemeente. Er is vaak sprake van 
bestaand vastgoed, minder courante plangebieden en/of betrokkenheid van verschillende eigenaren. 
We willen beschikken over een pakket aan maatregelen waarin wij de markt kunnen prikkelen om in 
het gewenste aanbod te voorzien. Op basis van de huidige inzichten willen wij ons met ingang van 
2018 richten op de hierna volgende opgaven. Daarbij zullen we afhankelijk van de concrete lokale 
situatie bepalen welke aanpak benodigd is. 
  

 Maatschappelijk vastgoed dat zijn functie heeft verloren of incourant vastgoed waar weinig 
vraag naar is amoveren en herontwikkelen tot woongebied (veelal in combinatie met de 
opgaven die voortvloeien uit MijnDorp2030); 

 Vastgoed dat behoudenswaardig is kunnen transformeren tot woonlocatie. 

 Binnenstedelijke ruilverkaveling stimuleren waarbij twee of meerdere locaties worden 
opgeknapt. Bijdrage bestaat uit compensatie van waardevermindering van vastgoed. 

 Mogelijkheden voor het verplaatsen van binnenstedelijk bedrijfslocaties naar bedrijfsterreinen 
stimuleren en vrijkomende locaties herontwikkelen. 

 Overige gronden in eigendom van de gemeente herontwikkelen tot strategische 
woningbouwlocaties, waarbij we de behoefte voor de lange termijn borgen. 

 Prijsvragen/aanbestedingen organiseren voor de herontwikkelingen van locaties waarbij we 
kwalitatieve eisen stellen aan de herinvulling (zoals het bedienen van specifieke 
doelgroepen, levensloopbestendige woningen of een bijzondere stedenbouwkundige 
kwaliteit willen nastreven). 

  
Aangezien wij naast de opgaven waar wij als gemeente zelf de regie kunnen voeren ook afhankelijk 
zijn van private ontwikkelingen, willen wij beschikken over mogelijkheden om deze initiatieven 
daadkrachtig te kunnen ondersteunen. 
  

 Bijdrage in sloopkosten of bodemsanering of andere locatiespecifieke belemmeringen c.q. 
een bijdrage in plannen die een hogere ruimtelijke kwaliteit nastreven; 

 Bijdrage aan herontwikkeling van locaties met een onrendabele top; 

 Budget voor marktonderzoeken, taxaties, adviezen op het gebied van aankoop, verkoop, 
exploitatie en haalbaarheidsonderzoeken. 

 Bijdrage aan het uitkopen van grondeigenaren die niet willen participeren in de 
herontwikkeling. 

 Premie in het vooruitzicht kunnen stellen voor ontwikkelingen die op de lange termijn 
inspelen op de behoefte, maar op korte termijn niet het maximale rendement voor de 
ontwikkelaar bieden. 

 
 

Toelichting op planning 
Conform planning. 
 

 

Stand van zaken 
Al geruime tijd vindt er een verschuiving plaats naar meer inbreiding. Demografische gegevens laten 
zien dat op gemeenteniveau het aantal huishoudens in Tubbergen de komende jaren nog met zo’n 
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5% groeit, maar op kernniveau varieert de groei meer. In de grotere kernen wordt het leeuwendeel 
van de huishoudensgroei verwacht, hier ligt nog een uitbreidingsopgave (groei). In de kleinere 
woonkernen blijft het aantal huishoudens nagenoeg gelijk (beperkte groei of balans). In elk geval 
wordt aangestuurd op het herontwikkelen van inbreidingslocaties. In 2018 heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden van mogelijke inbreidingslocaties in elke kern en is getoetst aan de structuurvisie. 
De uitkomsten hiervan worden in 2019 meegenomen bij onze aanpak van de woningbouwopgave 
zoals gesteld in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. 
 

 

Toelichting financieel 
Geen financieel kader. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Tubbergen Bruist (Gebiedsontwikkeling 3.0)   
 

  
 

  
 

 

In 2018 continueren we het proces ‘Tubbergen Bruist’ in samenwerking met een kernteam van lokaal 
betrokken inwoners en ondernemers. Doelstelling is te werken aan een sociaal-economisch krachtige 
kern Tubbergen, voor een toekomstbestendig en leefbaar dorp, met een voorzieningenniveau dat 
aansluit bij de centrale rol voor de hele gemeente. Het kansenplan - dat medio juli 2017 door de raad 
is vastgesteld, en het daaruit voortvloeidende handelingskader vormt de basis voor de verdere 
uitwerking van het proces Tubbergen Bruist. Het kansenplan geeft richting aan de gewenste functies 
en thema's op verschillende locaties in het centrum en vormt een richtinggevend kader 
voor  gesprekken met eigenaren en initiatiefnemers . 
'De nieuwe rol voor het gemeentehuis’ en 'herontwikkeling locatie Verdegaalhal' zijn belangrijke 
deelprojecten in 2018. In 2018 geven we in aansluiting op basis van de uitkomsten van de 
marktconsultatie concreet invulling aan het definitief concept voor het gemeentehuis en worden waar 
mogelijk nieuwe partijen in het gemeentehuis verwelkomd. Voor de locatie Verdegaalhal worden 
scenario's uitgewerkt inclusief stedenbouwkundige uitwerking op basis waarvan een 
voorkeurscenario gekozen wordt. 
Naast deze projecten wordt verder uitvoering gegeven aan de overige ontwikkelingslocaties conform 
het handelingskader Tubbergen Bruist. Tevens wordt uitvoering gegeven aan een aantal concrete 
initiatieven te weten het groenplan en de verlichte hardlooproute. In overleg met ondernemers en het 
kernteam Tubbergen Bruist onderzoeken we de mogelijkheden en wenselijkheden voor het 
realiseren van free-wifi in het centrum van Tubbergen. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 is verder uitwerking gegeven aan het proces Tubbergen Bruist en de uitvoering van 
deelprojecten, waaronder de 'nieuwe rol gemeentehuis' en de 'herontwikkeling locatie Verdegaalhal'. 
  
Nieuwe rol gemeentehuis Tubbergen 
Op basis van de aanmeldingen en de vastgestelde criteria voor het gemeentehuis is in maart 2018 
het definitief concept en het vlekkenplan vastgesteld. Op 29 maart 2018 zijn intentieovereenkomsten 
getekend met tien partijen. De basis voor het concept ligt in drie pleinen: een maatschappelijk plein, 
een kunst- en cultuurplein en een horeca/ondernemersplein. De kruisbestuiving tussen de 
verschillende functies in de pleinen maken het concept sterk. Met de partijen is vanaf medio 2018 
gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen en een concept businesscase. Medio maart 
2019 dienen deze gereed te zijn. 
  
Herontwikkeling locatie Verdegaalhal in relatie tot onderzoek mogelijkheden schaalvergroting 
supermarkten 
De locatie Verdegaalhal biedt mogelijkheden voor publiekstrekkende functies die het centrum 
versterken, mogelijk in combinatie met woningbouw. Op basis van de vastgestelde  kansenkaart is 
aangegeven nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor niet alleen de Verdegaalhal maar 
ook het omliggende gebied om daarmee de relatie met het centrum te versterken. Voordat verder 
invulling is gegeven aan de scenario’s voor de locatie Verdegaalhal is eerst een besluit genomen in 
de koers ten aanzien van de noodzakelijke schaalvergroting van supermarkten in Tubbergen onder 
meer in relatie tot de mogelijkheden op de locatie Verdegaalhal. Dit besluit is op 26 november 2018 
door de gemeenteraad genomen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is besloten een 
marktvraag uit te doen voor de invulling van locatie Verdegaalhal. 
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Aangezien de ontwikkelingen voor een permanente invulling tijd nodig hebben en de locatie 
Verdegaalhal per september 2018 vrij kwam is besloten de locatie tijdelijk in te vullen. Met 
SoccerInside is een overeenkomst gesloten voor twee jaar. SoccerInside heeft in september intrek 
genomen in het pand en vult deze voornamelijk in met binnensport- en groepsactiviteiten. Daarmee 
wordt niet alleen leegstand voorkomen maar tegelijkertijd een functie in het centrum toegevoegd die 
een versterkende werking heeft op het centrum.  
  
Naast bovengenoemde ontwikkelingen is een aantal concrete initiatieven in uitvoering gegaan, te 
weten het groenplan (realisatie van de boombakken op het plein) en de verlichte hardlooproute. De 
plannen voor de locaties Netwerk en de Delle zijn in een vergevorderd stadium. Tevens is een 
Masterplan opgesteld voor locatie Eeshof / Vlaskoel ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Voor 
uitvoering van het masterplan is een subsidie beschikbaar gesteld vanuit de provincie. 
 

 

Toelichting financieel 
Voor het programma Tubbergen Bruist heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld. 
Daarnaast heeft de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld.  Ook is er lokaal 
aanvullende co-financiering gevonden.  Huidige uitgaven worden binnen dit budget opgevangen. 

  

Toelichting 

Huisvesten 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Elke kern heeft maatwerk nodig als het gaat om de woonbehoefte. We gaan inzetten op strategische 
locatiekeuzes: inbreiding/uitbreiding, demografie jongeren/ouderen, particulier/gemeentelijk. Wij 
zullen ons oriënteren op onze rol en afhankelijk van de omstandigheden in de kernen enerzijds 
proactief opstellen en anderzijds de markt aan zet laten." 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties 
en de woningbouwprogrammering beter afstemmen op de behoefte 
(starters) en demografische ontwikkelingen 

  
 

  
 

  
 

 

Binnen de regionale bestuursafspraken over woningbouwaantallen en de vastgestelde woonvisie, 
richt onze aandacht zich eerst op bestemmingsplanprocedures voor inbreidingslocaties. Wij zetten 
ons in om trends in de samenleving tijdig te signaleren en op basis hiervan proactief bij te sturen in 
het aanbod. In het kader van de woonvisie wordt iedere twee jaar de programmering verantwoord en 
geactualiseerd. Ook wordt er een kwaliteitskader gebruikt om te beoordelen of bouwplannen van 
ontwikkelaars goed aansluiten op de vraag van de markt. Zo ontstaat een woningbouwprogramma 
dat is afgestemd op de vraag van de verschillende doelgroepen in onze gemeente. Wij kiezen voor 
een vraaggerichte benadering. In elke kern moet voldoende aanbod beschikbaar zijn en continuïteit 
van bouwplanontwikkeling. In de kernen waar wij via inbreiding niet kunnen voorzien in de behoefte 
of teveel afhankelijk zijn van projectontwikkelaars, zullen wij een actieve grondpolitiek voeren. 
 

 

Toelichting op planning 
Continu proces. 
 

 

Stand van zaken 
De woningmarkt is ook in 2018 gestegen. Dit is een wenselijke ontwikkeling, maar brengt ook de 
vraag met zich mee hoe de woningbouwvoorraad en kavelvoorraad er uitziet en of deze nog 
voldoende is voor de toekomstige vraag. In alle kernen hebben wij onderzocht wat de concrete 
behoefte is. Dit hebben wij gedaan door in overleg te treden met kernraden en andere 
vertegenwoordigers. 
  
Woonvisie 
In de Woonvisie 2016+ is aangegeven dat de woningbouwprogrammering in een tweejaarlijkse 
Uitvoeringsnota Woningbouw wordt verantwoord en geactualiseerd, inclusief een actueel 
kwaliteitskader. Dat kwaliteitskader wordt gebruikt om te beoordelen of de plannen van ontwikkelaars 
goed aansluiten op de marktvraag. Om de kwalitatieve woningbouwprogrammering handen en 
voeten te geven is aan de Stec-groep gevraagd hierover advies uit te brengen. In 2018 is door Stec 
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de kwalitatieve woonvraag per dorp geïnventariseerd en onderzocht. Daarbij wordt per kern een 
schets gegeven van de lokale demografische ontwikkeling en verschuiving van de woonbehoefte. 
  
Kernenfonds  
Een belangrijk onderdeel voor onze kernen is het benutten van inbreidingslocaties. Om hierin 
slagvaardig te kunnen handelen, zijn in 2018 gelden beschikbaar gesteld in de vorm van een 
kernenfonds. In 2018 is dit kernenfonds omgezet tot een "Stimuleringsregeling binnenstedelijke 
herontwikkelingslocaties", waardoor wij in 2019 de middelen effectief kunnen inzetten. 
  
Website kavels in Tubbergen en woonbeurs 
De gemeente Tubbergen heeft in 2018 haar website voor woningbouwkavels geactualiseerd (Kavels 
in Tubbergen).  Ook in 2018 is er weer een woonbeurs georganiseerd met deelname van 
marktpartijen en corporatie. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Continuering starterlening   
 

  
 

  
 

 

Voor starters op de woningmarkt willen wij de starterslening blijven inzetten. De starterslening biedt 
op een verantwoorde manier nét dat beetje extra geld om een woning te kopen. De starterslening 
overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank. 
 
De belangstelling voor de starterslening is in de 1e helft 2017 onverminderd groot gebleken. Zodanig 
dat van het aanvankelijke budget van € 200.000  voor een groot deel ingezet is.  In het kader van het 
tweede programmajournaal is voor het restant van 2017 reeds een extra budget van € 100.000 
gevraagd. De starterslening  blijft in onze optiek een aantrekkelijk instrument voor starters om een 
nieuwbouw dan wel een bestaande woning te verwerven. Om te voorkomen dat er in 2018 een 
ongewenste stagnatie optreedt in de behandeling van aanvragen wordt voorgesteld aanvullend een 
bedrag op de begroting 2018 beschikbaar te stellen van € 100.000. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Voor starters op de woningmarkt is ook in 2018 de starterslening ingezet. De starterslening biedt op 
een verantwoorde manier nét dat beetje extra geld om een woning te kopen. De starterslening 
overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank. In onze 
optiek blijft deze lening voor starters een aantrekkelijk instrument om een nieuwbouw dan wel een 
bestaande woning te verwerven. 
  
Vanwege prijsontwikkeling in de koopwoningmarkt is eind 2018 door de gemeenteraad besloten om 
de maximale verwervingskostengrens voor een woning waarbij men nog in aanmerking kan komen 
voor een starterslening ingaande 1 januari 2019 te verhogen van €210.000 naar €235.000. 
 

 

Toelichting financieel 
In 2018 zijn er zeven aanvragen voor een startersleningen in behandeling genomen waarvan er drie 
zijn verstrekt voor  een totaalbedrag van €65.000.  De overige vier zijn gereserveerd voor toekenning 
tot een totaalbedrag van €83.500. 
 
Eind 2018 is het saldo voor startersleningen op de rekening courant van Tubbergen bij SVn 
€235.000.  
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Implementatie Omgevingswet   
 

  
 

  
 

 

Wij gaan verder met de ingezette trend van maatwerk en willen maximaal gebruik maken van de 
ruimte die de Omgevingswet biedt. 
 
De mogelijkheden om samen met onze samenleving invulling te geven aan de nieuwe ruimtelijke 
kaders gaan we optimaal benutten. Dit vraagt om een grote inspanning om de bestaande kaders te 
herschrijven.  Kaders worden, in samenhang en vanuit wat bestuur en samenleving minimaal willen 
beschermen, opgesteld. In het werken met deze kaders gaan we uit van “ja, mits” en zitten we in een 

https://kavelsintubbergen.nl/
https://kavelsintubbergen.nl/
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vroegtijdig stadium aan tafel met initiatiefnemers om de invulling van de kaders samen te doen. 
Het gaat hier om een grote meerjarige verander-opgave. Samen met betrokkenen gaan we die 
maken. We kiezen hierin voor een organische aanpak, waarbij we het einddoel en eindtijd voor ogen 
hebben en van hieruit de kansen grijpen die zich logischerwijs voordoen. Zo kunnen we samen 
werken aan gedragen producten vanuit de perspectieven van de verschillende stakeholders. 
Daarvoor willen we in 2017 inzetten op een project-organisatie die vorm geeft aan het vormgeven 
van de Omgevingswet vanuit de hoge ambitie die wij gesteld hebben. 
 

 

Toelichting op planning 
De omgevingswet treedt landelijk in werking op 1 januari 2021. Op die datum zal dit project afgerond 
moeten zijn. 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 is het project voor de invoering van de Omgevingswet gestart. Voor het opstellen van het 
Omgevingsvisie en -plan heeft de gemeenteraad een vernieuwende strategie en daarbij behorende 
kaders vastgesteld. De huidige en gewenste werkwijze onder de Omgevingswet is geïnventariseerd. 
En de effecten op informatie en techniek zijn ook geïnventariseerd en daarvoor is 
een uitvoeringsplan opgesteld. In 2019 voeren we dit uitvoeringplan uit en starten we met het 
opstellen van de Omgevingsvisie. Ook gaan we bijvoorbeeld cursussen en opleidingen geven om 
daarmee de gewenste werkwijze te bereiken. 
 

 

Toelichting financieel 
Voor dit project zijn financiële middelen beschikbaar in de begroting van Noaberkracht. 
 

  

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie  versus 

begroting na 
wijziging 

Baten 2.934 2.408 5.437 3.029 

Lasten -6.264 -5.843 7.319 -1.476 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-3.330 -3.436 -1.883 1.553 

Onttrekkingen 
aan reserves 

3.190 1.647 1.576 -71 

Toevoegingen 
aan reserves 

-459 -56 760 -704 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-599 -1.845 -1.067 778 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Groenvoorziening (€ 21.000 voordeel) 
Er is in 2018 een incidenteel bedrag van € 9.500 opgenomen voor de aanplant van drachtbomen. 
Door het droge jaar 2018 is deze aanplant doorgeschoven naar 2019. Budget gaat mee in de 
budgetoverheveling. Daarnaast is het onderhoud en verplaatskosten voor de boombakken 
centrumplein lager dan geraamd. Omdat de bomen nog relatief jong zijn is het onderhoud nu lager, 
maar zal oplopen naar mate ze ouder/groter worden. Verder zijn er in 2018 minder kosten gemaakt 
voor de boomveiligheidscontrole. 
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Ruimtelijke procedures en omgevingsvergunningen € 117.000 voordeel) 
Door de toename van de bouwactiviteiten zijn er meer ruimtelijke procedures gevoerd en 
omgevingsvergunningen verstrekt. Dit resulteerde in een hogere opbrengst. Vanuit de recessie zijn 
investeringen op bouwactiviteiten in tijd vooruit geschoven. Het positieve resultaat kan dan ook in 
hoofdzaak worden gekoppeld aan de bouwactiviteiten voor nieuwbouwwoningen op bouwkavels in de 
uitbreidingsgebieden. 
  
Boekresultaat gemeentewerf (€ 289.000 voordeel) 
De verkoopopbrengst van de gemeentewerf in Tubbergen bedroeg € 1.425.000. Afgezet tegen 
de boekwaarde van € 1.136.000 levert dit voor 2018 een incidentele meevaller op van € 289.000.  
  
Verkoop groenstroken (€ 39.000 voordeel) 
De verkoop van groen- en reststroken is een continu proces, maar afhankelijk van de belangstelling 
van particulieren. Het is op voorhand niet goed in te schatten hoeveel groen- en reststroken er per 
jaar zullen worden verkocht.  Een incidentele opbrengt van € 39.000. 
  
Bijstelling verspreide gronden (€ 303.000 voordeel) 
Conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten) zijn de verspreide 
gronden (strategische gronden verspreid liggend in de gemeente) bijgesteld op basis van de 
geactualiseerde taxaties.  
  
Mutaties reserves 
Reserve grondexploitatie 
De mutaties op deze reserve worden toegelicht in de paragraaf "grondbeleid". 
  
Reserve fonds kwaliteitsimpuls 
In 2018 hebben we in totaal voor € 28.000 aan bijdragen ontvangen. Deze hebben we toegevoegd 
aan deze reserve. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
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Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Wonen en vastgoed' maken  we gebruik van de volgende indicatoren. 
  

Indicatoren Eenheid Waarde 

Verwijzingen Halt 
Aantal per 10.000 
jongeren 

34 

Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 0,2 

Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 1,3 

Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 1,0 

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare 
ruimte) 

Aantal per 1.000 inwoners 1,4 

Gemiddelde WOZ-waarde In duizend euro 257 

Nieuw gebouwde woningen 
Aantal per 1.000 
woningen 

7,8 

Demografische druk Percentage 76,2 

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 654 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 684 
 

Thema Mobiliteit en bestendigheid 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Binnen dit thema zetten we in op behoud van volhoudbare structuren. Deze hebben betrekking op 
alle onderdelen van dit thema: bestendigen, stromen en verplaatsen. 
  
Mobiliteit en verkeersveiligheid hebben veel raakvlakken, beïnvloeden elkaar en bijna iedereen heeft 
er wel een mening over. Mobiliteit is van iedereen, maar is tegelijk ook voor een groot deel ieders 
eigen verantwoordelijkheid. 
  
Bij krachtige dorpen hoort een goed en veilig wegennet voor de bereikbaarheid maar ook verkeers-
veilig gedrag van weggebruikers zelf. Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in mobiliteit en 
verkeersveiligheid. Wat we bereikt hebben, willen we graag in stand houden en waar mogelijk verder 
ontwikkelen en uitbreiden. 
  
Een goede bereikbaarheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers blijft voor ons 
prioriteit houden. Speerpunt is en blijft de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals 
fietsers, senioren en gehandicapten. Landelijke richtlijnen, regionale afspraken en het gemeentelijk 
beleid vormen de basis voor de ontwikkeling en inrichting van verkeersvoorzieningen. 
  
We hebben de ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid en meer specifiek 
duurzame energie en de kansen die de energietransitie met zich meebrengt voor onze gemeente.  
  
Wat willen we bereiken? 
We streven voor de komende periode de volgende drie ideaaldoelen na: 

 Bestendigen: zorgen voor het bewuster omgaan met energie. 

 Stromen:  zorgen voor het bewuster omgaan met de afval- en waterstromen. 

 Verplaatsen: zorgen voor een beter en veiliger verkeerssysteem" 
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Toelichting 

Bestendigen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"In de afgelopen periode zijn diverse initiatieven vanuit de samenleving ondernomen op het gebied 
van duurzaamheid. Het welslagen van dergelijke maatschappelijke initiatieven is in belangrijke mate 
afhankelijk van de drie criteria ‘gemak, gewin en genot’. Onze rol sluit aan bij deze criteria. Onze rol 
zal veelal bestaan uit regisseren, faciliteren en verbinden. Daarnaast zien we voor onszelf een rol 
waar het gaat om voorlichten, stimuleren, het verminderen van formele belemmeringen en verwijzen 
naar subsidiemogelijkheden. Waar mogelijk gaan wij zelf het goede voorbeeld geven en/of ons 
aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. De verbindingen die we binnen de context van 
duurzaamheid maken leveren een meerwaarde voor de samenleving." 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Duurzaamheid en energie-transitie   

 

  
 

  
 

 

Ambities Energietransitie 
Energietransitie gaat over het beleid van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig 
duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. In de 'overgangsperiode' 
wordt het aandeel fossiele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind, en wordt 
tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een 
volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van 
windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang 

van CO2 en elektrisch vervoer. Met het vaststellen van het Ambitiedocument Energietransitie in de 

gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2017 verbinden we ons aan twee concrete doelen: 

 20% duurzame energieopwekking in 2023; 

 Energie-neutraal in 2050. 
Voor een adequate uitvoering van de energietransitie werken we intensief en structureel  samen met 
de Noordoost-Twente gemeenten. Verder sluiten we vanuit Noordoost-Twente aan en werken we in 
regionaal verband samen met 13 gemeenten aan de Twentse Energie Strategie (TES). Hiernaast 
wordt samengewerkt met onder andere partners als Twence en Cogas.  Maar nog veel belangrijker is 
dat wij vooral partnerships aangaan met onze lokale samenleving(en), maatschappelijke organisaties 
en overige direct betrokken stakeholders. 
Voor het bereiken van onze doelen volgen we vooralsnog aan de volgende processporen. 

1. Werken aan maatschappelijk draagvlak: duurzame energievormen kunnen voor NOT-
gemeenten alleen succesvol zijn als zij gedragen worden door groepen in de samenleving. 

2. Werken aan politiek/bestuurlijk draagvlak: uiteindelijk zal besluitvorming rond duurzame 
energievormen plaats moeten vinden in de verschillende gemeenteraden van de NOT-
gemeenten en bovendien moet de besluitvorming worden ondersteund door provinciaal 
beleid. 

3. Inhoudelijke verdieping: planologisch moet worden verkend welke gebieden binnen de 
gemeenten het meest geschikt zijn voor de verschillende mogelijkheden om duurzame 
energie op te wekken. 

4. Quick-wins door deelname aan projecten 
 
In het ambitiedocument  zijn de doelen voor de opgave en de aanpak kort en bondig verwoord. Het 
ambitiedocument  is vooral strategische en richtinggevend van aard; het zet een stip op de horizon. 
Om  maximaal te kunnen inspelen op de kracht en inbreng van alle stakeholders, onze visie op lokale 
participatie en de snelle ontwikkeling van technieken en inzichten hierover  hebben we (nog) geen 
concreet uitvoeringsplan ontwikkeld. Dit zal een organisch proces worden.  Energietransitie maakt 
onderdeel uit van onze totale duurzaamheidsopgave. 
 
Behalve de bijdrage van de samenleving en stakeholders aan de energietransitie en een 
daadkrachtige ondersteuning van ons aan deze inspanningen, zullen we zelf ook de regie gaan 
voeren over een aantal ontwikkelingen. Het energiebeheer van ons vastgoed en de publieke ruimte 
maar ook de realisatie van windenergie en zonnevelden zijn mogelijke opties. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolencentrale
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Ondanks het ontbreken van een concreet uitvoeringsprogramma is het noodzakelijk om op basis van 
de geschetste ambitie  financiële middelen te programmeren (ambitiefinanciering) . Het betreft een 
eerste prognose van incidentele middelen, die op basis van concreet te formuleren projecten en 
processen  nader toegekend moeten worden. De onderlinge uitwisselbaarheid van financiële 
middelen tussen genoemde categorieën is noodzakelijk om adequaat te kunnen inspelen op kansen 
die zich voordoen. 
 

 

Toelichting op planning 
Initiatieven worden conform planning uitgevoerd. 
 

 

Stand van zaken 
Initiatieven voor duurzaamheid 
Gemeentelijke vervoersbehoefte 
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben ambities op het gebied van duurzaamheid voor wat 
betreft gemeentelijke voertuigen. Noaberkracht heeft hiervoor een opdrachtomschrijving ontwikkeld 
voor het verduurzamen van de vervoersbewegingen. We willen een samenhangend pakket van 
maatregelen en acties, realiseren wat in de kern neerkomt op enerzijds een bewuste keuze voor de 
meest duurzame vervoersbeweging en anderzijds door het aanbieden en beschikbaar stellen van 
duurzame vervoersmiddelen. 
  
Laadpalen in kernen 
De elektrische laadpalen in de kernen van Albergen, Harbrinkhoek en Geesteren zijn inmiddels 
geplaatst en in gebruik genomen. Hiermee is dit project afgerond.  
  
Energieloket 
Op basis van de Overijsselse aanpak 2.1 2016-2020 is er een vervolg gegeven aan het Energieloket, 
met als doel de inwoners te blijven informeren over het verduurzamen van hun woningen. 
  
Duurzaam (t)huis Twente 
Als aanvulling op de Overijsselse aanpak 2.1 is met een bijdrage vanuit de VNG 
Ondersteuningsstructuur een aanvullend programma opgezet om de gemeentelijke woningvoorraad 
in Twente verder te verduurzamen. Daarvoor worden wooncoaches ingezet voor het geven van een 
onafhankelijk advies. 
  
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 
Voor elk gemeentelijk gebouw is een Energie Prestatie Advies (EPA) opgesteld. In de EPA’s wordt 
voor elk gebouw onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn om Energielabel A te 
realiseren en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Die maatregelen worden uitgevoerd in combinatie 
met het duurzame meer jaren onderhoudsplan (DMOP) van de betreffende gebouwen. Voor het 
uitvoeren van de EPA’s en het aanpassen van de verlichting in het gemeentehuis zijn middelen 
gereserveerd. 
  
Ambitie Energietransitie 
Het jaar 2018 heeft voor de “Ambities Energiestrategie” in het teken gestaan van het vastleggen van 
de ambities voor de lange en middellange termijn. 

 20% duurzame energieopwekking in 2023 

 Energieneutraal in 2050 
  
Om deze doelen te halen werken we intensief en structureel samen met de NOT-gemeenten en 
hebben we met 13 Twentse gemeenten gewerkt aan de Twentse Energie Strategie. Daarnaast is de 
gemeente Tubbergen een samenwerking aangegaan met Essenkracht en hebben we de 
bewustwording en het maatschappelijk draagvlak op het gebied van de energietransitie middels 
samenwerkingsverbanden, zoals het “Energieloket”, “Energieke Regio” en de Stichting “Duurzaam 
thuis Twente” verder versterkt. Op beleidsmatig vlak is het Zonnevelden-beleid vastgesteld en is 
deelgenomen in pilotprojecten voor inzet van geothermie en waterstof in voorbereiding op de 
warmtetransitie die voor 2021 gepland staat. Door de NOT gemeenten is een stevige basis gelegd 
met partijen en partners, die primair nodig zijn in het behalen van de ambities op het gebied van de 
energietransitie en warmtetransitie. 
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Toelichting financieel 
Initiatieven worden binnen beschikbare budgetten uitgevoerd. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Initiatieven voor energiebesparing   
 

  
 

  
 

 

Energieloket 
Op basis van de Overijsselse aanpak 2.1 2016-2020 wordt er een vervolg gegeven aan het 
Energieloket, met als doel de inwoners te blijven informeren over het verduurzamen van hun 
woningen. 
 
Duurzaam (t)huis Twente 
Als aanvulling op de Overijsselse aanpak 2.1 is met een bijdrage vanuit de VNG 
Ondersteuningsstructuur een aanvullend programma opgezet om de gemeentelijke woningvoorraad 
in Twente verder te verduurzamen. Daarvoor worden wooncoaches ingezet. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Aan de hand van de Overijsselse Aanpak 2.1 2016-2020 is het Energieloket  (klik hier voor de 
website) voortgezet. De Stichting Duurzaam (T)huis Twente  (Duurzaam thuis Twente) speelt met de 
inzet van wooncoaches een belangrijke rol in de advisering van inwoners bij de verduurzaming van 
de eigen woning. Sportverenigingen en overige maatschappelijke voorzieningen hebben hiermee ook 
de mogelijkheid advies in te winnen om hiermee de accommodaties te verduurzamen.  
  
Voor de advisering van bedrijven kan een beroep worden gedaan op de Energieke Regio (Energieke 
regio). 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 

  

Toelichting 

Stromen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Afval 
Ambitie van de gemeente is om de hoeveelheid restafval met ongeveer 75% te verminderen in 2030 
tot 50 kg per inwoner per jaar. Tegelijk moeten de kosten voor de inwoner lager worden. 
  
Water 
Ons gebied is een uniek samenspel van watersysteem en -keten. Hier gaan we zorgvuldig mee om. 
We werken aan het robuust maken van het watersysteem en doen dit onder andere door een proces 
van bewustwording bij de inwoners op gang te brengen met inzet van het waterloket. We zorgen 
ervoor dat het Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland-Tubbergen actueel blijft." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem   

 

  
 

  
 

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 
In 2017 zijn we gestart met het proces voor een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland-
Tubbergen 2018-2023. Hierin besteden we aandacht aan wateroverlast, waarmee inwoners 
geconfronteerd kunnen worden. De kosten voor het opstellen van het GRP 2018-2023 worden 
gedekt uit de voorziening. In het nieuwe GRP wordt het onderdeel "Klimaatadaptatie" meegenomen. 
  
Project Omvang en Onderhoud watersysteem 
Een ontwikkeling die aandacht vraagt is het programma ‘Omvang en onderhoud watersysteem’ van 
het Waterschap Vechtstromen. Dat programma gaat uit van het overdragen van beheer en 
onderhoud van watergangen van lagere orde naar aanliggende eigenaren, en daarmee mogelijk de 
gemeente. Een eerste aanzet wijst uit dat ruim 20 km aan watergangen en duikers voor overdracht 

http://www.energielokettubbergen.nl/subsidies/subsidie-energiebesparing-eigen-huis.html
https://www.duurzaamthuistwente.nl/
http://energiekeregio.nl/directory/categories/noordoost-twente
http://energiekeregio.nl/directory/categories/noordoost-twente
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naar onze gemeente in aanmerking komt. Dit zijn veelal grotere watervoerende sloten die 
geografisch verspreid liggen. In 2017 is besloten in hoeverre we hieraan gaan meewerken en tegen 
welke voorwaarden. De daadwerkelijke overdracht  leidt vanaf 2018 tot een verhoging van het 
budget voor onderhoud aan sloten en duikers.  
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Gemeentelijk Rioleringsplan 
In 2018 is het nieuwe GRP 2019-2024 opgesteld en is het besluitvormingsproces afgerond. 
De besluitvorming hierover heeft in de raad van november 2018 plaatsgevonden en daarmee is het 
GRP 2019-2024 definitief vastgesteld. 
  
Programma Omvang en Onderhoud watersysteem 
De gemeente heeft medewerking verleend aan het programma “Omvang en onderhoud 
watersysteem” van het waterschap Vechtstromen. Daarbij heeft het waterschap in 2018 het beheer 
en onderhoud van 20 km watergangen aan de gemeente overgedragen. De budgetten voor het 
onderhoud van sloten en duikers zijn in verband daarmee verhoogd en kostendekkend gemaakt. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Initiatieven voor terugdringen van de hoeveelheid restafval en wijzigen 
van het inzamelsysteem 

  
 

  
 

  
 

 

Afvalbeleidsplan 
We continueren het in gang gezette afvalbeleid. Op basis van de grondstoffenmonitor 2016 is 
gebleken dat de landelijke doelstelling om in 2020 te komen tot een scheidingspercentage van 
75% nu al is gehaald. Om de meest recente streefwaarde van VANG (Van Afval Naar 
Grondstof), een scheidingspercentage van 90 % in 2025, te halen worden verdere voorstellen 
ontwikkeld in 2018. Eventuele bijstellingen van het inzamelsysteem kunnen dan op 1 januari 2019 of 
later geëffectueerd worden. De implementatiekosten hiervoor worden gedekt uit de Reserve Afval. 
Ook eventuele effecten van wijzigingen in het inzamelsysteem op de tarieven worden dan zichtbaar 
gemaakt. 
Zie ook: Vang HHA 
  
Naar een Afval-loos Twente 
Het door de Regio Twente geïnitieerde project “naar een afval-loos Twente” wordt gecontinueerd. Wij 
blijven hieraan meedoen omdat dit project aansluit bij de gemeentelijke doelstelling om het restafval 
te verminderen. Deze inspanning vergt geen extra financiële middelen. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning 
 

 

Stand van zaken 
Afval 
Ambitie van de gemeente is om de hoeveelheid restafval met ongeveer 75 procent te verminderen in 
2030 ten opzichte van 2015 tot 50 kg per inwoner per jaar. Uit de voorlopige cijfers 2018 is gebleken 
dat we vanaf 2016 een consistente lijn hebben ingezet. We hebben het eerder ingezette beleid 
voorgezet waarbij communicatief meer aandacht is gevraagd voor de inzameling van PMD. De 
bestaande inzamelfrequenties van restafval, GFT en PMD blijven gehandhaafd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vang-hha.nl/
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De volgende resultaten zijn over de periode 2016-2018 behaald. 

Afvalsoort 2016 2017 2018 

Restafval 70 63 65 

GFT 134 157 157 

PMD 33 32 39 

Scheidingspercentage 78% 81% 83% 

- kg/persoon 
 
Naar een Afvalloos Twente 
Het door de Regio Twente geïnitieerde project "naar een afvalloos Twente" wordt gecontinueerd. Wij 
blijven hieraan meedoen omdat dit project aansluit bij de gemeentelijke doelstelling om het restafval 
te verminderen. Via "Ziezo, afval scheiden doe je zo" is er in Twents verband aandacht voor 
afvalscheiding. Daarnaast heeft er in 2018 met verschillende stakeholders een afvalsymposium 
plaatsgevonden.   
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders.  
 

  

Toelichting 

Verplaatsen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Iedereen is in meer of mindere mate mobiel. ’Verplaatsen’ moet goed, vlot en veilig kunnen. Dat is 
de basisgedachte achter het mobiliteitsbeleid. De infrastructuur moet ‘Duurzaam Veilig’ zijn en we 
toetsen dit aan de landelijke richtlijnen en het gemeentelijke beleid over de veilige inrichting van 
wegen. Binnen de verblijfsgebieden (30 km/u-zones en 60 km/u-zones) heeft het autoverkeer een 
ondergeschikte functie. ’Verblijven’ en ’uitwisselen’ zijn belangrijker. De wegen met een echte 
verkeersfunctie zijn de 50 en 80 km/u wegen. 
  
Door maatregelen op het gebied van zowel de infrastructuur als het verkeersgedrag willen we 
verdere daling van het aantal letselslachtoffers realiseren. We besteden vooral veel aandacht aan de 
verkeersveiligheid voor fietsers, want binnen die groep vallen veel letselslachtoffers. 
  
Een goede bereikbaarheid vinden we van groot belang voor de economische ontwikkelingen en de 
leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied. We vinden de aanleg van nieuwe (rand)wegen aan de 
orde als op het bestaande wegennet, binnen aanvaardbare grenzen, geen oplossingen meer 
mogelijk zijn om verkeersveiligheids- of leefbaarheidsknelpunten op te lossen." 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Heroverwegen verkeersdrempels   

 

  
 

  
 

 

In de raad zijn vragen gesteld over de overlast die ambulances ervaren binnen de gemeente 
Tubbergen. In 2017 is een rapportage opgesteld voor het opheffen van verkeersdrempels. Hierbij 
werden onder andere snelheidseffecten en verkeersveiligheid betrokken. Bij de uitvoering van het 
meerjaren onderhoudsplan wegen wordt hier rekening mee worden gehouden. 
 

 

Toelichting op planning 
De inventarisatie is in 2018 gestart en zal begin 2019 worden gerapporteerd. 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 is besloten dat er een beleidsanalyse en -rapport moet worden opgesteld naar de 
heroverweging van verkeerdrempels. In de analyse zal expliciet het verband tussen 
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snelheidstoename,  ongevallenrisico en effecten voor de hulpdiensten  worden betrokken als 
drempels worden weggehaald. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem   
 

  
 

  
 

 

Parkeren is onlosmakelijk verbonden met mobiliteit. Wij vinden dat de parkeervoorzieningen in de 
gemeente Tubbergen goed zijn en dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Monitoring is een middel 
om de kwaliteit van het parkeersysteem in de gaten te houden. Na het parkeeronderzoek in het 
centrum van Tubbergen in 2016 is het volgende ‘meetmoment’ in 2018-2019. Het resultaat hiervan 
dient weer als input voor een aanpassing van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Dinkelland-
Tubbergen of voor eventuele bijstelling van het parkeersysteem. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning.  
 

 

Stand van zaken 
Parkeren is onlosmakelijk verbonden met mobiliteit. Wij vinden dat de parkeervoorzieningen in de 
gemeente Tubbergen goed zijn en dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. In 2018 zijn er geen 
initiatieven geweest ten behoeve van een goed parkeersysteem, behalve het continue proces van 
advisering over parkeerzaken ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen en bouwplannen. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Initiatieven t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid   
 

  
 

  
 

 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan  
De actualisatie van het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Tubbergen tot een breed Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) voor Dinkelland en Tubbergen was voorzien in 2018-2019. We 
hebben het voornemen om al in het voorjaar van 2018 een bijgesteld GVVP aan u voor te leggen, 
waarbij we de intentie hebben om een beknopt basisplan op te stellen zonder de van eerdere 
plannen bekende "houdbaarheidstermijn" (b.v. het huidige GVP 2004-2014). In het basisplan GVVP 
staan de belangrijkste uitgangspunten voor het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren, maar het is 
de bedoeling om het GVVP veel frequenter te actualiseren en bij te stellen. Dat wordt steeds 
noodzakelijker omdat de ontwikkelingen snel gaan en een star GVVP met een looptijd van 10 jaar 
past daar niet meer in. Het basisplan GVVP geeft richting aan het beleid inzake verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid (voor wat betreft het algemene mobiliteitsbeleid, niet-
zijnde het beleid aangaande het gemeentelijk voertuigenpark).  
  
Beleidsimpuls Fietsverkeer – maatregelen voor fietsers 
Over het onderzoek ‘Beleidsimpuls Fietsverkeer’ is in 2017 een besluit genomen. Uit de 
beleidsimpuls, die speciaal is gericht op fietsers, komen met name algemene en preventieve 
maatregelen naar voren die betrekking hebben op het wegontwerp en de inrichting van de weg. 
Hiervoor zijn geen directe separate investeringen nodig, maar wordt meegelift bij lopende projecten 
en groot onderhoud. 
 
De provincie Overijssel heeft het Koersdocument Fiets vastgesteld en zet daarmee ook in op allerlei 
maatregelen om het fietsen te stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Gemeentelijke 
maatregelen die bijdragen aan de doelstellingen van het Koersdocument kunnen soms voor een 
bijdrage in aanmerking komen.  De concrete maatregelen bepalen wij in 2017 aan de hand van 
voorstellen uit de ‘Beleidsimpuls Fietsverkeer’ en voor de uitvoering ervan hebben wij middelen 
gereserveerd. 
 
Duurzaam Veilig inrichten wegen 
Het proces in Fleringen met betrekking tot het landbouwpad is beëindigd. Daarvoor in de plaats heeft 
Fleringen aangegeven een proces te starten om te komen tot een Duurzaam Veilige inrichting van de 
Oldenzaalseweg (traverse) binnen de bebouwde kom. Doel is het scheppen van meer veiligheid op 
de schoolroutes en -omgeving, mede gelet op het medegebruik van de rijbaan door onder meer het 
landbouwverkeer. Het initiatief voor het proces ligt in Fleringen en wij participeren indien gewenst in 
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het proces als adviseur en bij de realisatie van maatregelen is de gemeente uiteraard de uitvoerende 
partij. Mocht het in Fleringen niet komen tot een concreet plan voor de traverse, dan worden de 
middelen in andere kernen aangewend. 
  
Evaluatie verkeersproblematiek Geesteren 
Nadat in 2014 en 2015 verkeersmaatregelen in Geesteren zijn uitgevoerd, is tevens besloten om de 
verkeersdrukte op een (relatief) vast meetnet van wegen tweejaarlijks te monitoren. De laatste 
meting heeft in 2017 plaatsgevonden. Een volgende meting is voorzien in 2019. Wanneer de 
resultaten van de monitoring in 2017 resulteert in punten die nadere aandacht of onderzoek vergen, 
dan wordt dit in 2018 opgepakt. Daarvoor is een kleine investering gereserveerd. Mochten er geen 
maatregelen nodig zijn, dan worden de middelen in 2019 aangewend voor de monitoring die dan in 
de planning staat. 
  
Educatie 
We vinden het belangrijk dat kwetsbare verkeersdeelnemers op een normale wijze aan het verkeer 
kunnen deelnemen. De weginrichting moet daarmee rekening houden. We besteden vooral aandacht 
aan de verkeersveiligheid voor de fietsers. Aan de andere kant willen we onveilig gedrag van 
weggebruikers voorkomen. Het verkeersgedrag beïnvloeden we door het programma van 
permanente verkeerseducatie aan te bieden (het jaarlijks programma ‘Educatie en Communicatie’ 
met cursussen en opleidingen voor jong en oud) en door voorlichting (o.a. aansluiten bij landelijke 
VVN campagnes). 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Het fietspad langs de Van Koersveldweg-Noord in Albergen is in januari 2018 geopend. 
  
Het Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) is in november 2018 vastgesteld door 
de gemeenteraad. Het GVVP bevat het beleidsmatige kader voor het mobiliteitsbeleid en voor de 
ontwikkeling van infrastructurele projecten. De aanbevelingen uit de nota "Veilig Fietsen", die in 2017 
is vastgesteld door de raad en maatregelen bevat om het fietsen veiliger te maken, maken nu ook 
onderdeel uit van het GVVP.  
  
De uitvoering van het jaarlijks programma voor voorlichting en gedragsbeïnvloeding is afgerond voor 
dit jaar. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde kaders. 
    Tijd      Kwaliteit    Geld  

 

- Initiatieven voor goede bereikbaarheid/doorstroming   
 

  
 

  
 

 

Een goede bereikbaarheid van de gemeente Tubbergen is erg belangrijk om de werkgelegenheid te 
behouden of te vergroten. We streven naar een goede bereikbaarheid voor onze kernen. We willen 
deze bereikbaarheid in goede balans brengen met leefbaarheid en verkeersveiligheid. Voor goede 
en snelle verbindingen tussen de gemeente Tubbergen en het hoofdwegennet (A1, A35 en N36) zijn 
wij afhankelijk van de initiatieven van derden. In dat kader volgen we (vooral) de ontwikkelingen bij 
provincie Overijssel en de rijksoverheid. We bewaken onze belangen daarin. Goede verbindingen 
zijn ook van groot belang voor het fietsverkeer. Met de aanleg van ontbrekende fietsschakels 
bevorderen we het fietsverkeer en verminderen we het autogebruik. 
  
Fietsbereikbaarheid en -veiligheid 
Voor een goede fietsbereikbaarheid en -veiligheid tussen Tubbergen en de andere kernen in onze 
gemeente zijn goede en veilige fietsverbindingen belangrijk. Afhankelijk van de omstandigheden, de 
hoeveelheid verkeer, de wegsituatie en de bijdrage aan eventuele andere doelen, bestaan goede en 
veilige fietsvoorzieningen uit suggestiestroken, fietsstroken of fietspaden. Wanneer het uit oogpunt 
van weginrichting (op grond van de wegfunctie) ongewenst is om een echt fietspad aan te leggen, 
worden de mogelijkheden onderzocht voor een recreatief pad (b.v. een niet-verplicht fietspad met 
geringere breedte of andere verhardingsmaterialen) of anderszins. Zo zal op grond van een 
raadsmotie een recreatief fietspad langs de onverharde weg tussen de Veeneggeweg en de 
Voshaarsweg worden gerealiseerd. 
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In 2017 is voor de fietsverbinding Manderveen-Tubbergen een inrichtingsvoorstel ontwikkeld voor te 
treffen maatregelen. Dit is gebeurd in nauw overleg tussen de dorpsraad van Manderveen, de 
werkgroep Inrichting van Mijn Manderveen 2030 en de gemeente. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt 
tot een concreet inrichtingsplan en waar mogelijk wordt een start gemaakt met de uitvoering van de 
maatregelen. 
  
Openbaar vervoer 
In 2017 is onderzoek gestart naar de mogelijkheid om een openbaar vervoer verbinding te krijgen 
tussen Tubbergen en Hardenberg. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 heeft opnieuw afstemming met de samenleving uit Manderveen plaatsgevonden over de 
fietsroute Manderveen-Tubbergen. Dit heeft geleid tot het opnemen van de wens van de 
samenleving van Manderveen en de politiek van Tubbergen om een fietspad aan te leggen in het 
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. De besluitvorming hierover vond eind 2018 plaats en de 
financiële middelen zijn ter beschikking gesteld. Eind 2018 is een start gemaakt met het 
voorbereidingsproces, dat in ieder geval heel 2019 gaat duren.  
  
Gedurende het hele jaar is met diverse partijen overleg gevoerd over een mogelijke openbaar 
vervoer verbinding richting Hardenberg. Betrokkenen zijn de provincie Overijssel, vervoerder Syntus, 
buurtbusverenigingen en de gemeenten Tubbergen, Hardenberg en Twenterand. Verwacht wordt dat 
er in 2019 een voorstel komt om een openbaar vervoer verbinding tot stand te brengen. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde kaders. 

  

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x €1.000) 
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting 

na wijziging 

Baten 3.351 3.386 3.436 51 

Lasten -7.163 -7.429 7.501 -72 

Gerealiseerd totaal 
saldo van baten en 
lasten 

-3.812 -4.043 -4.064 -21 

Onttrekkingen aan 
reserves 

210 480 476 -4 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat van 
baten en lasten 

-3.602 -3.563 -3.588 -25 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Onderhoud wegen (€ 25.000 voordeel) 
De totale werkelijke kosten voor onderhoud wegen zijn € 20.000 hoger dan geraamd. Dit wordt deels 
veroorzaakt door het herstraten en de stroomaansluitingen voor de boombakken op het centrumplein 
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in Tubbergen. Deze kosten waren niet voorzien maar behoren wel op onderhoud wegen. Daarnaast 
is er in 2018 een incidenteel bedrag geraamd van € 45.000 ten behoeve van de wegenlegger. Dit 
bedrag is niet besteed en is een voordeel in de exploitatie. Dit niet bestede budget zit echter wel in 
het voorstel tot budgetoverheveling. 
  
Duurzaam veilig (€ 43.000 nadeel) 
Door een meerjarige verrekening van subsidieaanvragen en toekenningen is er een negatief 
saldo ontstaan. Dit heeft geen consequenties gehad voor de projecten of activiteiten. Dit gaat om 
langjarige projecten die over de jaarschijven heen gaan. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
 

Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Mobiliteit en bestendigheid' maken  we gebruik van de volgende indicatoren.  

Indicatoren Eenheid Waarde 

Omvang huishoudelijk restafval Kilogram per inwoner 70 

Hernieuwbare elektriciteit Percentage 10,5 
 

Thema Maatschappelijke Voorzieningen 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol van de 
gemeente (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren). 
  
 Leefbaarheid is een subjectief begrip. De beleving van leefbaarheid is sterk afhankelijk van tijd en 
plaats. Het gaat over de fysieke omgeving waarin we met zijn allen wonen en werken, het gaat om de 
sociale verbanden en de voorzieningen, over gezondheid, over werk en inkomen, over openbare 
orde en veiligheid. En het gaat over de manier waarop we ons organiseren als samenleving, in 
besturen en in verenigingen. 
  
Samen met maatschappelijke organisaties willen wij tot toekomstbestendige oplossingen komen. 
Belangrijke vragen waar we een antwoord op moeten geven zijn: Welke voorzieningen kunnen 
duurzaam in stand blijven en welke voorzieningen kunnen we beter concentreren in de grote dorpen? 
Welke alternatieve functies en activiteiten kunnen we onderbrengen in accommodaties? 
  
Het gaat dan zowel om de fysieke bereikbaarheid als om de financiële bereikbaarheid. Met dit laatste 
doelen we op ons uitgangspunt dat voorzieningen ook voor de laagste inkomensgroepen toegankelijk 
moeten zijn. De financiële ondersteuning die we daarbij bieden, willen we handhaven. Het aspect 
bereikbaarheid van voorzieningen raakt de kern van de leefbaarheid van de dorpen in onze 
gemeente. Draagvlak voor keuzen die gemaakt worden, vinden wij daarom van groot belang. 
  
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Samenbrengen & ontwikkelen 

 Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen" 

Toelichting 

Samenbrengen en Ontwikkelen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij gaan mensen en functies samenbrengen en gerichter faciliteren bij ontwikkelingen. 
  
We willen samen (als onderdeel van de samenleving) met de mensen in gesprek komen en blijven, 
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zodat we een gezamenlijke visie kunnen blijven ontwikkelen over hoe we de gemeente Tubbergen 
met al haar dorpen leefbaar kunnen houden in de toekomst. Daarvoor moeten we het begrip concreet 
en tastbaar maken en dat doen we samen met inwoners. Zodat we keuzes kunnen maken en kunnen 
bepalen wie welke rol waarin heeft. Keuzes maken betekent ook dat we realistisch moeten zijn, dat 
we verschillen moeten accepteren tussen dorpen." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Mijn Dorp 2030   

 

  
 

  
 

 

Wij zijn met de samenleving de uitdaging aangegaan om een visie te ontwikkelen voor de toekomst 
van elk dorp. Een visie van, voor en door de samenleving. Daarbij benutten we de sterke punten en 
de identiteit van elk dorp (DNA) en hebben we aandacht voor lokale bestuurskracht en urgentiebesef. 
In alle dorpen zijn de processen opgestart, elk dorp op haar manier en in eigen tempo. Deze 
processen resulteren in voorstellen , waarbij toekomstgerichte keuzes worden gemaakt, nadat een 
integrale afweging heeft plaatsgevonden in de dorpen. In 2018 geven wij hier in samenwerking met 
de dorpen een vervolg aan. 
 

 

Toelichting op planning 
Wij volgen waar het kan het tempo van het dorp. 
 

 

Stand van zaken 
Wij zijn met de samenleving de uitdaging aangegaan om een visie te ontwikkelen voor de toekomst 
van elk dorp. Een visie van, voor en door de samenleving. Daarbij benutten we de sterke punten en 
de identiteit van elk dorp (DNA) en hebben we aandacht voor lokale bestuurskracht en urgentiebesef. 
Het proces Mijn Dorp 2030 is gaande in alle dorpen, elk dorp in hun eigen tempo en 
intensiteit. Passend bij het DNA van de dorpen, wordt er nagedacht, gewikt, gewogen en 
worden  concrete plannen gemaakt. Omdat we al geruime tijd met elkaar samenwerken en 
vertrouwen hebben in elkaars kennis, kunde en ervaring heeft de politiek na  de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 besloten om een coalitie te vormen met alle inwoners: het 
Maatschappelijk Akkoord, de gezamenlijke agenda voor de toekomst. 
Actuele informatie treft u aan op: Mijn Dorp 2030 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Subsidieloket (Mijn Dorp 2030)   
 

  
 

  
 

 

Het is essentieel om binnen de gemeentegrenzen een florerend verenigingsleven te hebben, immers 
is dat de randvoorwaarde om de samenleving aan zet te houden. Hiervoor zijn alternatieve 
geldstromen, die vaak ook slechts door anderen dan de gemeente kunnen worden aangevraagd, dus 
meer van belang. Om deze verenigingen, stichtingen en instellingen op eenvoudige wijze inzicht te 
geven in subsidie- en fiscale stimuleringsmaatregelen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
niveau (de alternatieve geldstromen) bieden we vanuit onze faciliterende rol een subsidieloket aan. 
Voorlopig als pilot voor 2017 en 2018. Daarna zal worden geëvalueerd in hoeverre de pilot een 
structureel karakter krijgt. 
 

 

Toelichting op planning 
Het subsidieloket is conform planning ca. 1 maart 2017 'live' gegaan. De pilot eindigt eind februari 
2019. 
 

 

Stand van zaken 
Het subsidieloket betreft een loket voor bedrijven en een loket voor stichtingen en verenigingen en is 
hier (op de gemeentelijke  website) te vinden. Op  dit loket is het laatste subsidienieuws te vinden en 
de meest actuele subsidieregelingen van lokaal tot Europees niveau. Het subsidieloket is ca. 1 maart 
2017 'live' gegaan en betreft een pilot voor twee jaar.  In het derde kwartaal van 2018 is de pilot 
geëvalueerd. 
Het volgende is geconcludeerd: 

 Het subsidieloket vervult een informatiebehoefte bij vragen over subsidies. 

 De samenleving weet het subsidieloket steeds beter te vinden. 

 Het subsidieloket moet daarom zijn plek houden op onze gemeentelijke websites. 
 

 

https://tubbergen.begrotingsapp.nl/mijn-dorp-2030
http://www.vindsubsidiesindinkelland.nl/
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Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 

  

Toelichting 

Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"De kans bestaat dat inwoners minder gebruik maken van maatschappelijke voorzieningen met 
mogelijk leegstand als gevolg. Dit kan problemen opleveren voor de instandhouding van een 
voorziening. Door tijdig en adequaat deze problemen te signaleren en in de betreffende 
gemeenschap te agenderen, gaan wij proactief aandacht besteden aan deze problematiek. Ook hier 
geldt weer dat wij geen (financiële) problemen van de samenleving overnemen. Ons past een 
signalerende, stimulerende en ondersteunende rol. Samen met maatschappelijke organisaties willen 
wij tot toekomstbestendige oplossingen komen. Voor ons staat de bereikbaarheid van voorzieningen 
voor de inwoner voorop." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Integraal huisvestingsplan onderwijs   

 

  
 

  
 

 

Onze wettelijke verantwoordelijkheid in de schoolgebouwen werken wij op dit moment uit in een 
Integraal Huisvestings Plan (IHP) in samenwerking met de TOF. Hierover hebben wij u geïnformeerd 
op 29 maart 2017 via Raadsbrief 7. De eerste analyses geven inzicht in de leegstand op de korte en 
lange termijn en laten zien dat ook de technisch en functionele staat van een aantal gebouwen om 
actie vraagt.   
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Onze wettelijke verantwoordelijkheid in schoolgebouwen is uitgewerkt in een Integraal Huisvestings 
Plan (IHP), in samenwerking met de TOF.  De raad heeft op 18 december 2017 het IHP vastgesteld. 
In 2018 hebben wij een aanvang gemaakt met de uitvoering van het IHP. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders.  
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Sporthal Tubbergen   
 

  
 

  
 

 

De sporthal zal in 2018 opgeleverd worden en vanaf sportseizoen 2018/2019 zal er gebruik gemaakt 
worden van de nieuwe sporthal. 
Voor de planvorming van de achterblijvende locatie de Verdegaalhal verwijzen wij naar de tekst voor 
Tubbergen Bruist (Thema Wonen en Vastgoed). 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. De sporthal is in augustus 2018 opgeleverd en per 1 september 2018 in 
gebruik genomen.  
 

 

Stand van zaken 
In september 2017 is gestart met de bouw van de sporthal. De bouw is volgens planning verlopen en 
er staat een sporthal die voldoet aan de vooraf gestelde eisen. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
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Overzicht baten en lasten 

(bedragen x €1.000) 
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting 

na wijziging 

Baten 80 677 392 -286 

Lasten -6.389 -3.987 3.708 279 

Gerealiseerd totaal 
saldo van baten en 
lasten 

-6.309 -3.310 -3.317 -7 

Onttrekkingen aan 
reserves 

2.278 852 901 49 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat van 
baten en lasten 

-4.031 -2.458 -2.416 42 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Huisvesting onderwijs (€ 29.000 voordeel) 
De afwijking komt hoofdzakelijk doordat de in onze meerjarenbegroting geraamde stelpost 
kapitaallasten van € 32.000 niet is ingezet in 2018. 
  
Mutaties reserves 
Het verschil op de mutaties van de reserves van € 49.000 betreft een hogere onttrekking voor 
Tubbergen Bruist van € 65.000 en een lagere onttrekking voor Mijn Dorp 2030 van € 24.000. Zie 
voorstel budgetoverheveling. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
 

Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Maatschappelijke Voorzieningen' maken  we gebruik van de volgende indicatoren. 

Indicatoren Eenheid Waarde 

Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 13,48 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv'ers) 

Percentage deelnemers aan het VO en 
mbo onderwijs 

0,6 

Niet-sporters Percentage 44,3 
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4. Programma Economische Kracht en Werk 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Het is onze ambitie om de economische positie van Tubbergen te versterken met betrekking tot het 
midden- en kleinbedrijf, de detailhandel, de vrijetijdseconomie en de agrarische sector. We streven 
naar meer bestedingen en werkgelegenheid in het gebied. We zetten vooral in op het verbeteren van 
het ondernemersklimaat en het bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie. We benutten 
beschikbare talenten in onze samenleving om de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie te 
bevorderen. Samen met het bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden om de 
jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder senioren te bestrijden. 
  
We nemen initiatieven om de kracht van de driehoek ondernemers-onderwijs-overheid volop te 
benutten voor het versterken van onze lokale economie. Samen met de ondernemers en het 
onderwijs (3 O’s) organiseren we een zogenaamde denktank als broedplaats voor ideeën en nieuwe 
concepten. Die denktank moet mensen uitdagen tot nieuwe activiteiten en het ten uitvoer brengen 
van plannen die ten goede komen van het ondernemersklimaat. Via gerichte onderwijs- en 
onderzoeksprogramma’s verwerven we nieuwe inzichten, waardoor we beter kunnen anticiperen op 
ontwikkelingen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van demografie, leefbaarheid, 
duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen in de agrarische- en toeristische sector. Het aangaan van 
allianties met onderwijsinstellingen kan dit effect versterken. Wij willen dit proces aanjagen, 
organiseren en waar mogelijk faciliteren. 
  
 Samen met de lokale brancheorganisaties richten we ons op een optimale dienstverlening aan 
ondernemers. We stellen met de belanghebbende partijen een actieplan op om de regeldruk en 
bureaucratie verder terug te dringen. Waar mogelijk bieden wij (planologische en vergunning 
technische) ruimte aan ondernemers, zodat zij sneller en doelmatiger kunnen inspelen op de trends 
en ontwikkelingen. 
  
 Tubbergen is een grensgemeente. Grensoverschrijdend samenwerken biedt mogelijkheden om 
elkaars specialismen te benutten, gezamenlijk nieuwe producten te ontwikkelen en innovaties door te 
voeren. Hier liggen kansen voor onze lokale economie en voor de werkgelegenheid . Wij zien voor 
onszelf vooral een stimulerende en verbindende rol weggelegd. We nemen graag het initiatief tot het 
aangaan van een dialoog over dit onderwerp. Ook zijn wij bereid om in bepaalde projecten te 
participeren, bijvoorbeeld van de Euregio. 
  
 Het programma Economische Kracht en Werk kent drie thema’s die hierop inspelen: 

 Vrijetijdseconomie 

 Ondernemen en Arbeidsmarkt 

 Plattelandseconomie 
  
Ieder thema is opgedeeld in een aantal subdoelen die gezamenlijk leiden tot realisatie van ons 
strategische doel. Om deze doelen te halen ziet u hieronder per subdoel een aantal resultaten 
gedefinieerd." 
 

Programma overstijgende resultaten 

De hieronder genoemde resultaten hebben niet alleen betrekking op het programma EKW, maar ook 
op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. Deze programma overstijgende 
resultaten zijn: 

 Samenwerking aangaan met scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo) en 
universiteiten en ondernemers/samenleving (3 O’s) om elkaars kracht en expertise beter te 
benutten. 

 Versnellingsaanpak asbestsanering 
  
Toelichting resultaten 
Samenwerking in de 3O’s 
De verbindingen die we leggen in de driehoek ondernemers, onderwijs en  overheden leveren een 
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toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Verbinden, stimuleren en faciliteren is hierbij onze 
belangrijkste rol.  Concreet werken we continu aan een intensivering van onze contacten met alle 
vormen van onderwijs. In 2018 hebben we onder andere gewerkt aan: 

 Verdere samenwerking met het onderwijs, de gemeente en de ondernemers. We organiseren 
samen met de andere O’s themabijeenkomsten, we werken samen aan projecten en zijn 
actief partner in Mineral Valley Twente.   

 Het geven van gastcolleges door wethouders aan scholen 

 Faciliteren  van stagiaires en afstudeerders 

 We gaan actief participeren in de Agenda voor Twente voor wat betreft de samenwerking met 
ondernemers en onderwijs 

  
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het opbouwen van een netwerk met het onderwijs. In het 
kader van Mineral Valley zijn mooie stappen gezet en ook hebben we veelvuldig overleg gehad om te 
komen tot een AgroHUB: een samenwerking van de 3O's binnen de agrarische sector. Dit krijgt in 
2019 een vervolg. 
  
Op regionaal niveau zoeken we steeds vaker de samenwerking. Zo zien we dat het tekort aan talent 
een belangrijk regionaal thema is. Als gemeente nemen we hier actief in deel. Omdat we het 
belangrijkvinden dat ook onze eigen lokale ondernemers talenten aan zich kunnen binden. 
  
Als gemeente hebben we afgelopen jaar een bijdrage geleverd door stages en afstudeerders te 
faciliteren met een mooie plek en opdracht. Wel willen we dit de komende jaren intensiveren, juist 
omdat ook in onze sector in de toekomst een (grote) krapte dreigt. 
  
Asbestdaken 
Het Rijk heeft per 31-12-2024 een asbestdakenverbod afgekondigd. Gemeenten hebben de plicht dit 
verbod te zijner tijd te handhaven. De provincie Overijssel wil samen met de gemeenten de bedrijven, 
agrariërs, verenigingen, instellingen en particulieren stimuleren om asbest voor 2024 te verwijderen 
van de daken. Eind 2017 zijn informatieavonden gehouden voor agrariërs, bedrijven en particulieren. 
Dit heeft in 2018 geleid tot bijna het dubbele aantal sloopmeldingen van asbestdaken vergeleken met 
voorgaande jaren. In 2018 is in opdracht van de provincie op basis van luchtfoto’s een inventarisatie 
van asbestdaken uitgevoerd waarbij het aantal daken en aantal m² in beeld zijn gebracht.  Na een 
controle door de gemeente wordt deze begin 2019 openbaar.  In 2018 zijn we samen met de 
provincie begonnen om de mogelijkheden te verkennen voor een koppeling tussen de financiering 
van duurzaamheidsinvesteringen (o.a. zonnepanelen) en van asbestverwijdering. Door particulieren 
kan er gratis asbest worden gestort tot 35 m², dit is verlengd tot 2024. 
 

Thema Vrijetijdseconomie 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij zetten in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, versterken en 
vernieuwen. 
  
 Groeikansen 
Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische drager in Noordoost Twente, met nog volop 
groeikansen. Door demografische en economische ontwikkelingen staat de leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau onder druk. Doorontwikkeling van de sector vrijetijdseconomie biedt kansen om 
deze tegen te gaan. Het aantal overnachtingen en de bestedingen in de regio Noordoost Twente zijn 
in de afgelopen jaren gestegen. Tubbergen blijft daarin nog achter. Wij willen in de rol van 
stimulerende partner een bijdrage leveren aan het versterken, verbinden en vernieuwen van de 
vrijetijdseconomie. 
  
 Ondernemersinitiatieven gaan we zoveel mogelijk ruimtelijk faciliteren (via bestemmingsplannen en 
vergunningverlening) zodat zij hun aanbod kunnen blijven versterken. We dagen ondernemers uit om 
te komen met nieuwe initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden. 
  
 In ons buitengebied zijn twee belangrijke economische dragers ruim vertegenwoordigd: de 
agrarische sector en de vrijetijdseconomie. Wij vinden het belangrijk dat deze sectoren 
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ontwikkelingsruimte krijgen. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, moet dit mogelijk maken. 
Daartoe hanteren wij de volgende uitgangspunten: zo veel mogelijk handhaven van bestaande 
planologische rechten, niet meer regelen dan noodzakelijk, ontwikkelruimte voor de agrarische sector 
en de toeristisch recreatieve sector, behoud van natuur en ontwikkeling van landschap. 
  
Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Gasten beleven Tubbergen intensiever en besteden meer. 

 Meer gasten verblijven in Tubbergen." 
 

Toelichting 

Beleven 
 

Tekst Begroting 2018: 
"De bestedingen in dagactiviteiten in Noordoost Twente zijn relatief laag. Gasten moeten bij een 
bezoek de gemeente intensiever beleven en ervaren. Beleving bepaalt voor een groot deel de 
kwaliteit van een bezoek en de keuze voor een herhaalbezoek. We stimuleren ondernemers om te 
komen met (nieuwe) concepten en producten die leiden tot meer bestedingen." 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Stimuleren van concepten, arrangementen en evenementen in relatie 
tot toekomstrichting vrijetijdseconomie 

  
 

  
 

  
 

 

We zetten meer in op de verbetering van de verbindingen tussen toeristische ondernemers die leiden 
tot toeristische productontwikkeling, belevingsconcepten en arrangementen die passen in de door 
ondernemers gekozen toekomstrichting voor de vrijetijdeconomie in de gemeente Tubbergen. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 heeft de werkgroep Landbouw en Toerisme in Vasse via het MijnDorp2030 proces een 
projectplan opgesteld om de thema’s landbouw en toerisme strategisch dichter bijeen te brengen als 
belangrijke economische pijlers voor het dorp. De werkgroep is bij het opstellen van het plan 
ondersteunt door Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. De plannen sluiten aan bij de gekozen 
focus voor de gemeente Tubbergen als ‘glinsterende’ gemeente. 
  
In 2018 hebben we samen met Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen en toeristisch/recreatieve 
ondernemers een nieuwe marketingcampagne ontwikkeld voor de gemeente Tubbergen passend bij 
de gekozen focus ‘Glinsterend Tubbergen’. De campagne heet ‘Glansrijke vertellers’. 
  
In 2018 hebben we samen met de andere drie Noordoost Twentse gemeenten, Regio Twente, de 
toeristische stichtingen  binnen NOT en TwenteMarketing een nieuw thematisch concept ontwikkeld 
voor langeafstandswandelroutes door Noordoost Twente.  Het concept 'Het Twents Blokje Om' is 
ontwikkeld om nieuwe doelgroepen voor meerdaags verblijf naar Noordoost Twente te trekken. Het 
concept is gepresenteerd aan ondernemers en is erg positief ontvangen. Ondernemers sluiten aan 
op basis van eigen arrangement- en productontwikkeling. Het concept wordt in 2019 uitgerold 
over vier langeafstandswandelroutes. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en 
Noordoost-Twente 

  
 

  
 

  
 

 

Naast de versterking van het toeristisch product Tubbergen, zetten we in op de verbetering van de 
toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente om op deze manier nog 
meer rendement te halen uit de toeristische kracht van Tubbergen. In lijn met de vastgestelde visie 
‘Wij zijn Twente” is een nieuwe Twentse marketingorganisatie vormgegeven onder de vlag van 
MarketingOost. Hierin investeren, provincie, gemeenten én ondernemers gezamenlijk om Twente als 
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toeristische regio beter te vermarkten en meer werkgelegenheid en bestedingen te genereren. Van 
hieruit vindt een sterkere samenwerking plaats met toeristische organisaties en ondernemers in 
Twente. Naast de versterking van de positie van Twente zetten we verder in op de versterking van de 
structuur en samenwerking in Noordoost Twente. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 heeft de Twentse marketingorganisatie TwenteMarketing onder de vlag van Marketing Oost 
uitwerking gegeven aan de marketingvisie voor Twente.  De merkleider en gebiedsadviseurs 
(waaronder een gebiedsadviseur voor Noordoost Twente) hebben ingezet op het vermarkten van 
Twente en tegelijktijdig het verbeteren van de samenwerking tussen toeristische ondernemers en 
organisaties. Voor informatie over TwenteMarketing en haar werkzaamheden zie Twente Marketing 
Aanvullend heeft Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen  in 2018, als onderdeel van de pilot-
fase 2017/2018, gewerkt aan een toekomstbestendige basis op zowel het gebied van 
vrijetijdseconomische marketing, als een vrijetijdseconomische organisatiestructuur voor 
Tubbergen.   De reeds uitgevoerde zaken hebben Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen en 
TwenteMarketing in 2018 zoveel mogelijk  in samenhang uitgevoerd om het meeste rendement voor 
Tubbergen te behalen. 
  
In 2018 hebben de veertien Twentse gemeenten een bestuursopdracht verleend aan de ambtenaren 
vrijetijdseconomie om een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de vrijetijdssector 
van Twente. De aanleiding voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma komt voort uit 
de vastgestelde Regionale vrijetijd economische Visie 'Wij zijn Twente!' uit 
2015.  Gemeente Tubbergen  (i.s.m. Dinkelland - Noaberkracht) maakt samen met drie andere 
Twentse gemeenten ambtelijk deel uit van de Twentse kopgroep om de kaders voor het 
uitvoeringsprogramma uit te zetten. In oktober 2018 zijn de kaders in concept gepresenteerd in het 
Regionaal ambtelijk overleg vrijetijdseconomie. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders.  

  

Toelichting 

Verblijven 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Het aantal overnachtingen is in Tubbergen gedaald, terwijl in Noordoost Twente een stijgende trend 
waar te nemen is. Om de komende jaren meer gasten een bezoek aan Tubbergen te laten brengen, 
stimuleren we een goede afstemming tussen vraag en aanbod en faciliteren we ondernemers bij het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod 
leiden." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Faciliteren gekozen focus vrijetijdseconomie voor glasDNA: 
Tubbergen de glasgemeente van Twente 

  
 

  
 

  
 

 

De sector vrijetijdseconomie heeft gekozen meer focus aan te brengen en zich de komende 
jaren  sterker te willen onderscheiden als 'Dé glasgemeente van Twente'. Dit door in te zetten op het 
glasDNA van Tubbergen, met daarbij ook aandacht voor de projectorganisatie en -
communicatie.  Deze elementen zijn meegenomen in de opzet van de nieuwe toeristische 
organisatie: Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. Glas wordt gebruikt als toeristische 
‘kapstok’ voor productontwikkeling, waar de Glinstering, Glasrijk en andere initiatieven op aan 
kunnen haken.  Doel is meer bezoekers naar Tubbergen te trekken en meer bestedingen te 
genereren.  De gekozen focus willen we in 2018 verder ondersteunen. Daarbij proberen we kansrijke 
verbindingen te leggen tussen ondernemers, organisaties en overheden om Tubbergen te laten 
'glinsteren'. 
 

 

Toelichting op planning 
 

 

http://marketing.visittwente.nl/
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Stand van zaken 
In 2018 hebben toeristisch/recreatieve ondernemers en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen 
gekozen om het merk ‘Glinsterend Tubbergen’ te omarmen als toeristisch merk voor de gemeente en 
deze kracht bij te zetten. Glas is evenals natuur, cultuur(historie), paardensport en ondernemerschap 
een belangrijk onderdeel van ons toeristisch ‘glinsterende’ DNA. In 2018 hebben we samen met 
Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen geen fysieke projecten gerealiseerd met glas, maar 
hebben er oriënterende gesprekken plaatsgevonden met o.a. de Provincie, stichting Glasrijk, de 
initiatiefnemers van de Glinstering(steen), ondernemers, kunstenaars en enkele culturele partijen om 
gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen en deze in kaart te brengen. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente   
 

  
 

  
 

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek verblijfsrecreatie in Noordoost Twente (2014) 
en in aanvulling op de nota verblijfsrecreatie hebben wij in samenwerking met de RECRON, Saxion 
en de Koninklijke Horeca Nederland een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor de verblijfsrecreatie 
in Noordoost Twente. Hieruit kunnen ondernemers afleiden welk soort initiatieven in de regio 
wenselijk zijn en welke niet. Hiermee willen we een betere afstemming krijgen tussen vraag en 
aanbod. Najaar 2017 wordt de nota Verblijfsrecreatie in NOT verband geëvalueerd en worden 
mogelijke vervolgstappen bepaald voor 2018.  
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 is de verblijfsrecreatienota Noordoost Twente uit 2014 geactualiseerd en tevens vastgesteld 
door de vier Noordoost Twentse gemeenten. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector   
 

  
 

  
 

 

Wij stimuleren ondernemers om te komen tot initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het 
toeristisch aanbod leiden. We hebben een proactieve rol in het stimuleren en faciliteren van deze 
initiatieven, zodat creatieve vormen van recreatie en toerisme mogelijk gemaakt worden en de 
gemeente Tubbergen sterker op de toeristische kaart komt te staan. De initiatieven gaan wij zoveel 
mogelijk ruimtelijk faciliteren via bestemmingsplannen en vergunningverlening. 
 

 

Toelichting op planning 
Continu proces. 
 

 

Stand van zaken 
De bedrijfsconsulent vrijetijdseconomie vormt de schakel tussen gemeente en het bedrijfsleven en 
faciliteert ondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie (vrijetijdssector).  Sinds 2018 maakt de 
consulent vrijetijdseconomie onderdeel uit van het intern Ondernemers Service team. Door deel uit te 
maken van het intern Ondernemers Service Team is de onderlinge afstemming geoptimaliseerd en 
daarmee de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verbeterd.  Zeven initiatieven in de 
vrijetijdssector zijn in behandeling dan wel afgehandeld. In 2018 zijn wij als gemeente tevens gestart 
met het brengen van bedrijfsbezoeken aan bedrijven in de vrijetijdssector door de portefeuillehouder 
vrijetijdseconomie en de bedrijfsconsulent vrijetijdseconomie. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Versterking toeristische organisatiestructuur Tubbergen: toeristisch 
glinsterend Tubbergen 

  
 

  
 

  
 

 

Medio 2017 is de nieuwe toeristische Stichting  Toeristisch Glinsterend Tubbergen opgericht in 
samenwerking een initiatiefgroep van ondernemers. De nieuwe organisatie richt zich op versterking 
van de informatievoorziening en gastheerschap, productontwikkeling (met focus op GlasDNA) en 
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kennisuitwisseling. Per aandachtsveld zijn werkgroepen van ondernemers gevormd die verder 
invulling geven aan de taakvelden. In 2018 zetten we verder in op de ondersteuning en 
optimalisering van de nieuwe toeristische organisatie waardoor de continuïteit van de sector 
vrijetijdseconomie gewaarborgd blijft en een organisatie ontstaat met een duurzaam verdienmodel. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform planning. 
 

 

Stand van zaken 
In 2017 en 2018 heeft de vrijetijdseconomische sector gewerkt aan de basis voor een eigen 
toekomstbestendige marketingorganisatie genaamd Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. Per 
31 december 2018 is de pilot-fase voor deze organisatie afgerond in tijd. 
  
 

 

Toelichting financieel 
Conform financiële kaders. 

  

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting na 

wijziging 

Baten 3 3 3 -0 

Lasten 354 369 311 58 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-351 -366 -308 57 

Onttrekkingen aan 
reserves 

60 75 75 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-291 -291 -233 57 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Toeristisch beleid (€ 50.000 voordeel) 
Een bedrag van € 50.000 is vooralsnog niet geïnvesteerd. Dit met als reden dat de doelstellingen uit 
het coalitieakkoord voor 40% behaald konden worden zonder verdere investeringen. We stellen voor 
om voor 2019 € 15.000 over te hevelen voor de eenmalige bijdrage CSI m.b.t. landenwedstrijd en € 
15.000 over te hevelen naar 2019 als toeristisch onderzoeksbudget. Gesprekken lopen momenteel 
met externe partijen m.b.t. deze middelen voor een vervolgonderzoek. Aanvraag komt in 2019.   
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
 

Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Vrijetijdseconomie' maken  we geen gebruik van indicatoren. 
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Thema Ondernemen en Arbeidsmarkt 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking werkgelegenheid." 
 

Toelichting 

Arbeidsmarkt 
 

Tekst Begroting 2018: 
"De gemeente Tubbergen wil kansen bieden aan alle inwoners om naar vermogen te werken of te 
participeren. Specifieke groepen van werkzoekenden: ouderen, jongeren, anderstaligen en mensen 
met een arbeidshandicap profiteren minder van de aantrekkende economie. De ondernemers zoeken 
juist werknemers met de juiste kwaliteiten. Met het actieplan Arbeidsmarkt 2.0 willen we onderwijs-
ondernemers en overheid intensief laten samenwerken om aan de vraag op de (lokale) arbeidsmarkt 
te voldoen. Daarbij is intensieve samenwerking tot stand gekomen met de Tubbergse ondernemers, 
het onderwijs en de overheidspartners." 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Implementatie actieplan arbeidsmarkt 2.0   

 

  
 

  
 

 

In 2018 wordt het actieplan Arbeidsmarkt 2.0 2017-2018, dat door uw raad  in 2017 is vastgesteld, 
verder uitgerold. In 2017 zijn de diverse actielijnen uitgezet en in werking gezet. We zijn continu in 
gesprek met de ondernemers en onderwijs om deze actielijnen te verduurzamen. In 2018 worden de 
resultaten geëvalueerd  en nieuwe resultaten vastgesteld   De samenwerking met betrekking tot de 
Duitse arbeidsmarkt en de Social Return on Investment zijn daar belangrijke onderdelen van. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
De contacten met het onderwijs zijn de afgelopen maanden onder vlag van de 3O's behoorlijk 
aangehaald. Ook investeren we met behulp van de kennismakelaar in een actieve koppeling van 
ondernemers met onderwijsinstellingen. Dit laatste is mede op basis van signalen van ondernemers 
tot stand gekomen.   
Hieronder een overzicht van de gerealiseerde SROI binnen Noaberkracht. 
 

 
We doen mee in het regionale beleid. De pilot is in 2018 afgerond en positief bevonden. Er is nog 
ruimte tot verbetering, ook binnen Noaberkracht. Vanuit de regionale werkgroep zal er verdere actie 
op worden gezet om het regionale management bij de inkoop beter voor te lichten over 
mogelijkheden op dit vlak. 
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Omdat arbeidsmarkten niet bij de grens van de gemeenten beginnen en eindigen kijken we regionaal 
wat het heeft opgeleverd aan plaatsingen. Regionaal zijn 649 mensen geplaatst vanwege SROI. 
 
Vanwege de gespannen arbeidsmarkt is het moeilijk om nog geschikte kandidaten voor bedrijven te 
vinden in het kader van SROI. Dit is wel een knelpunt. Daartoe wordt er nu ook gezocht naar andere 
mogelijkheden om een tegenprestatie te leveren. Bijvoorbeeld door middel van sociale 
ondernemingen of het bieden van stageplaatsen e.d. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 

  

Toelichting 

Ondernemen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij gaan samen met het bedrijfsleven een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat realiseren. Dit 
gaan wij samen doen met als speerpunten detailhandel (vitaliteit winkelgebieden in kernen), 
bedrijventerreinen en dienstverlening." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Deelname aan proces voor een nieuw regionaal 
investeringsprogramma (Agenda voor Twente) 

  
 

  
 

  
 

 

Medio 2017 is aan alle Twentse gemeenteraden een voorstel voorgelegd over deelname aan een 
nieuw meerjarig regionaal sociaal-economisch investeringsprogramma (2018-2022): de Agenda voor 
Twente. De raad van de gemeente Tubbergen heeft besloten om deel te nemen aan de nieuwe 
Agenda voor Twente en om hier financiële middelen beschikbaar voor te stellen. Bij het opstellen van 
de concept begroting 2018 hebben nog niet alle Twentse raden positief beslist over deelname aan de 
Agenda voor Twente. In de loop van 2017 zal worden bezien hoe de Agenda voor Twente verder 
inhoud kan worden gegeven en nader kan worden geconcretiseerd. Vanaf 2018 wordt jaarlijks een 
programma opgesteld, waarin concrete projecten zullen worden uitgewerkt die vorm en inhoud geven 
aan de regionaal geformuleerde doelstellingen. De raad van de gemeente Tubbergen heeft de wens 
uitgesproken om nauw betrokken te blijven bij de verdere uitwerking van de Agenda voor Twente.  
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
De agenda van Twente had een looptijd tot en met 2017.  De raad heeft op 27 juni 2017 besloten om 
in te stemmen met de ambities van nieuwe Agenda voor Twente (2018-2022). De Agenda voor 
Twente kan verbinden, versnellen, denkkracht creëren en financiële ondersteuning bieden. In 2018 is 
geïnvesteerd in de basisinfrastructuur van Twente, is gestart met gesprekken om het 
uitvoeringsprogramma verder gestalte te geven. Dit alles via de vier themalijnen: techniek als motor, 
arbeidsmarkt & talent, bereikbaarheid & vestigingsklimaat, circulaire economie & 
duurzaamheid.  Mineral Valley Twente is een van de projecten van de Agenda voor Twente die 
financiële ondersteuning heeft gehad. 
  
Tevens is de Agenda voor Twente een belangrijke onderlegger in het kader van de Regiodeals. Het 
Rijk heeft geld gereserveerd (€30 miljoen) voor Twente, waarbij de Agenda voor Twente ook als 
cofinanciering fungeert. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gemaakte financiële afspraken. Er is geen beroep gedaan op de reservering van €5 per 
inwoner.  
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Glasvezel   
 

  
 

  
 

 

De digitale bereikbaarheid van de gemeente Tubbergen biedt nieuwe kansen voor ondernemers, het 
vestigingsklimaat, economische ontwikkelingen en voor zorg in brede zin. Tijdens het symposium in 
2016 zijn deze in volle omvang gepresenteerd. De komende jaren gaan we ons inspannen om 
activiteiten te stimuleren. We willen  de toepassing van breedband stimuleren zodat onze bewoners/ 
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ondernemers  de mogelijkheden optimaal benutten.  We gaan samen met partners (onderwijs, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden) een uitvoeringsprogramma 
schrijven. Dit plan vormt de basis voor concrete acties. Deze zullen in 2018 worden 
opgepakt.  Uiteraard benutten we waar mogelijk  quick wins.  Verder gaan we ons inzetten om samen 
met de andere gemeenten, provincie en ministerie  te zoeken naar mogelijkheden om de zgn  “witte 
gebieden” te voorzien van breedband. Bij de uitwerking van de plannen worden de kosten zichtbaar 
en zal er een passend dekkingsvoorstel gemaakt worden. 
 

 

Toelichting op planning 
Continu proces 
 

 

Stand van zaken 
Conclusie van de provincie is dat de aanleg van glasvezel voor dit project afgerond is. De laatste ca. 
600 adressen zijn door regels of kosten niet meer te realiseren. Wel is er een alternatief gevonden 
voor glasvezel, namelijk project "draadloos breedband" via Qwave. 
  
Provincie, Cogas KL, Qwave en gemeente Hardenberg hebben een pilot opgezet om als proef 
ca. zeventien maatwerkadressen aan te sluiten op een draadloos netwerk. De partijen streven naar 
realisatie en testen in januari 2019.  Bij succes kan dit traject worden uitgerold naar Cogas gebied. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde kaders. Geen middelen door gemeente beschikbaar gesteld 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Participeren in regionale acquisitie   
 

  
 

  
 

 

Via een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van acquisitie en vestigingsklimaat zetten we 
in op het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe bedrijven voor Twente. Dit geldt ook voor het 
bevorderen van behoud van en groei door bestaande Twentse bedrijven en het optimaliseren van de 
dienstverlening aan Twentse bedrijven. Een regionaal actieteam acquisitie vergroot, in nauwe 
samenwerking met gemeentelijke accountmanagers, de zichtbaarheid van Twente op verschillende 
(inter)nationale podia en zorgt daarbij voor één sterke Twentse propositie. De gemeente Tubbergen 
participeert in deze gezamenlijke aanpak (periode 2016-2018). 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning.  
 

 

Stand van zaken 
Via een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van acquisitie en vestigingsklimaat zetten we 
in op het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe bedrijven voor Twente, het bevorderen van behoud 
van en groei door bestaande Twentse bedrijven en het optimaliseren van de dienstverlening aan 
Twentse bedrijven. Een regionaal actieteam acquisitie vergroot, in nauwe samenwerking met 
gemeentelijke accountmanagers, de zichtbaarheid van Twente op verschillende (inter)nationale 
podia en zorgt daarbij voor één sterke Twentse propositie. Deze inzet heeft de afgelopen periode 
(2017 en 2018) geleid tot de realisatie van 23 projecten met een investeringsvolume van €36 miljoen 
en 614 directe arbeidsplaatsen.  Ook zit nog een fors aantal projecten in de pijplijn.  Daarnaast is de 
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de gemeentelijke accountmanagers geïntensiveerd, 
hetgeen resulteert in een nog betere dienstverlening aan de Twentse bedrijven. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiele kaders.  
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en 
initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken 

  
 

  
 

  
 

 

We geven de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verder vorm op een manier die op 
draagvlak kan rekenen bij de ondernemers. Dit doen we samen met ondernemers uit de industrie, 
detailhandel, recreatieve sector en ondernemers op het platteland. Onderneem! Tubbergen 
functioneert hierbij als klankbord en verbinder. 
 
Verder zetten we in op het pro-actiever bezoeken en verbinden van ondernemers en het creëren van 
nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. Voor startende ondernemers wordt ingezet op een 
breed ondersteuningsprogramma. Hiervoor wordt een jaarprogramma van activiteiten ontwikkeld in 
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samenwerking met o.a. ROZ , Rabobank en Onderneem! Tubbergen.  Dit gaat in combinatie met de 
Innovation Hub Tubbergen. Via een Innovation Hub (een directe verbinding van bedrijfsleven met 
studenten) worden de 3 O’s verbonden en wordt invulling gegeven aan de behoefte van bedrijven 
aan verjonging, innovatie, talent en potentiële werknemers. Talent wordt hiermee behouden voor de 
gemeente Tubbergen en de regio. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Sinds 2016 vormt de bedrijfsconsulent de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en faciliteert 
ondernemers. Via het Ondernemers Service Team is de onderlinge afstemming geoptimaliseerd. Dit 
heeft geleid tot een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers,  hetgeen 
door ondernemers tijdens de bijeenkomst in het kader van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 
(MAT) ook werd onderschreven. 
  
In 2018 zijn een groot aantal ondernemers proactief bezocht, is verder ingezet op het verbinden van 
ondernemers met overheid en onderwijs en op het samenbrengen van verschillende partijen. Zo is 
onder andere het 'Schemerlampjes-project" gerealiseerd, zijn de Techniekdagen verder 
ontwikkeld en gaven ondernemers gastlessen aan groepen 7 en 8 van alle basisscholen tijdens de 
Dag van de Ondernemer.  
  
De innovatie hub Tubbergen, een directe verbinding van bedrijfsleven met studenten, loopt erg goed 
en wordt als voorbeeld gezien door omliggende gemeenten en bedrijven. Met de hub wordt invulling 
gegeven aan de behoefte van bedrijven aan verjonging, innovatie, talent en potentiële werknemers. 
Talent wordt hiermee behouden voor Tubbergen en de regio. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen   
 

  
 

  
 

 

De detailhandelsvisie is vastgesteld. Onderdeel van de visie is een actieprogramma om de 
winkelgebieden in de verzorgingskernen te versterken. Deze acties worden meegenomen in lopende 
processen (MijnDorp 2030, Tubbergen Bruist) en worden samen met betrokkenen (zoals 
ondernemersverenigingen) verder vormgegeven. Vanuit de visie Mijn Dorp wordt met name een 
vervolg gegeven aan het in 2017 gestarte traject rondom stedelijke herverkaveling in 
Geesteren.  Ook participeert de gemeente Tubbergen in de landelijke Retaildeal, waardoor 
samenwerking tussen de verschillende partners wordt gestimuleerd. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
De detailhandelsvisie is in 2015 vastgesteld.  Onderdeel van de visie is een actieprogramma om de 
winkelgebieden in de verzorgingskernen te versterken. Deze acties zijn meegenomen in lopende 
processen (MijnDorp 2030, Tubbergen Bruist ) en worden samen met externe betrokkenen (zoals 
ondernemersverenigingen) momenteel verder vormgegeven.  Vanuit de visie Mijn Geesteren 2030 is 
een traject rondom stedelijke herverkaveling afgerond in samenwerking met het Kadaster en de 
Ondernemersvereniging Geesteren.  Ook participeert Tubbergen in de landelijke Retaildeal. Daaraan 
geven wij invulling door samen met stakeholders in de verschillende kernen concrete acties ter 
verbetering van de vitaliteit te ontwikkelen.  
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van 
bedrijventerreinen en bedrijfsruimte 

  
 

  
 

  
 

 

Om ondernemers ruimte te blijven bieden om te ondernemen, faciliteren wij uitbreidingen van de 
bedrijventerreinen in de kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen. Voor de overige kernen is 
sprake van lokaal maatwerk. Er zijn regionale afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van 
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bedrijventerreinen. Deze afspraken krijgen een lokale uitwerking in de vorm van een 
bedrijventerreinvisie. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning.  
 

 

Stand van zaken 
Om ondernemers ruimte te blijven bieden om te ondernemen, faciliteren wij uitbreidingen van de 
bedrijventerreinen in de kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen. Voor de overige kernen is 
sprake van lokaal maatwerk (b.v. de uitbreiding van De Kron in Mariaparochie/Harbrinkhoek). Er 
zijn regionale afspraken gemaakt over de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen.  Wij bekijken 
per kern in hoeverre een actieve gemeentelijke rol bij de ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen 
wenselijk is.   
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiele kaders.  

  

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting na 

wijziging 

Baten 0 11 1 -10 

Lasten -396 -442 398 44 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-396 -431 -397 34 

Onttrekkingen aan 
reserves 

0 35 55 20 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-396 -396 -342 54 

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
  
Bedrijfscontact (€ 53.000 voordeel) 
Het voordeel bestaat voornamelijk uit verschillende incidentele budgetten waarvoor wij afhankelijk 
zijn van de inbreng van derden. Het gaat hierbij o.a. om Innovatieheb Tubbergen 
en bedrijventerreinvisie. In 2019 wordt hier verder uitvoering aan gegeven voor een bedrag van € 
45.000. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
 

Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Ondernemen en arbeidsmarkt' maken  we gebruik van de volgende indicatoren. 
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Indicatoren Eenheid Waarde 

Functiemenging Percentage 51,1 

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 137,5 
 

Thema Plattelandseconomie 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij zetten in op het versterken van de agrarische sector en plattelandsondernemers in samenhang 
met ruimtelijke kwaliteit. Het is vooral belangrijk dat de agrarische sector hierbij ontwikkelingsruimte 
krijgt. Verruiming van de ontwikkelingsmogelijkheden moet in balans zijn met het behoud van ons 
landschap. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moet dit mogelijk maken. Daartoe hanteren 
wij de volgende uitgangspunten: 

 Zo veel mogelijk handhaven van bestaande planologische rechten. 

 Niet meer regelen dan noodzakelijk. 

 Ontwikkelruimte voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector. 

 Behoud van natuur en ontwikkeling van landschap. 
  
Wat willen we bereiken? 
Wij streven de volgende twee ideaaldoelen na: 

 Duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. 

 Meer perspectief voor plattelandsondernemers door te transformeren. 
  
Ontwikkeling thema plattelandseconomie 
De komende jaren zullen de directe beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente om de sector 
duurzaam te ontwikkelen en de plattelandseconomie te transformeren sterker zijn bij een 
commitment van de sector. Producenten, afnemers, leveranciers, financiers zijn in de keten de 
stakeholders die het echte verschil de komende jaren maken.  Van de gemeente wordt vooral 
verwacht dat wij ons  zullen inspannen om gewenste economische ontwikkelingen planologisch 
mogelijk te maken.  Verder kunnen wij een belangrijke rol blijven spelen bij het verbinden en 
faciliteren van partijen bij  projecten en processen. Dit gaan wij dan ook nadrukkelijk doen. 
Het accent komt de komende jaren dus te liggen op een meer verbindende en faciliterende rol. Onze 
directe rol en inbreng, het uitvoeren van concrete projecten, neemt hiermee af. We gaan het thema 
Plattelandseconomie in de huidige doelbenadering in vullen vanuit kansen." 

Toelichting 

Ontwikkelen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij spannen ons in om ontwikkelruimte te creëren die nodig is om de economische potenties van de 
agrarische sector te behouden en te versterken. Toekomstbestendigheid van de sector is o.a. 
afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting en een goede landbouwstructuur. Binnen de 
kaders van onze verantwoordelijkheden ondersteunen wij initiatieven die hieruit voortvloeien." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Samen met de sector en het onderwijs faciliteren van minimaal twee 
projecten op het gebied van energieopwekking, ammoniakreductie 
en/of mestaanwending 

  
 

  
 

  
 

 

In het opgestelde werkplan ‘Mineral Valley Twente; circulaire economie bodem en mest 2017-2020 is 
de volgende ambitie verwoord. 
“In 2030 is Twente in Europa toonaangevend op het gebied van bodem-optimaliseringen 
mestverwerking. Er is een nieuwe economie ontstaan met honderden arbeidsplaatsen en een 
duurzame Twentse agrarische sector, die vooroploopt in het circulair maken van agrarische 
grondstoffen”. 
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De Stuurgroep MVT heeft de opdracht uitgezet om partijen te verbinden en commitment te verkrijgen 
voor inzet van menskracht en middelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een consortium van 
deelnemers. De stuurgroep MVT kan opgaan in een kennis- en samenwerkingscluster. Voor dit 
cluster is uiterlijk 1 september 2018 een duurzame samenwerking opgezet. Nieuwe partners worden 
verleid om mee te doen in het kennis- en samenwerkingscluster, acties zijn vertaald in het 
meerjarenprogramma 2018-2020. Meerder proeftuinen bieden de mogelijkheid om te experimenteren 
met bodem en mest. Een lobbyagenda met expertise binnen ministerie EZ moet ervoor zorgen dat 
ondernemers en organisaties de ruimte krijgen, zowel fysiek, als voor wat betreft regelgeving om 
initiatieven in praktijk te brengen. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
De partners* in de Stuurgroep Mineral Valley Twente hebben overeenstemming bereikt tot het sluiten 
van een samenwerkingsovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over wijze van 
samenwerking, beoogde resultaten, programma, organisatie, commitment en financiering. Er 
wordt begin 2019 een stichting Mineral Valley Twente opgericht.  Doel van de stichting is: 

 het verwerven en beheren van de middelen benodigd voor de uitvoering van het programma; 

 het zorgdragen voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Mineral Valley Twente en 
een actieve communicatie met de verschillende doelgroepen van Mineral Valley Twente. 
Voorbeelden van activiteiten o.a. proeftuinen zijn te vinden op de site Mineral Valley . 

  
*ForFarmers  / Twence  / Rabo / waterschap Vechtstromen / LTO / Universiteit Twente / 
Natuur&Milieu Overijssel / Aeres Hogeschool / Hof van Twente /     Twenterand / Dinkelland / 
Tubbergen  
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 

  

Toelichting 

Transformeren 
 

Tekst Begroting 2018: 
"De functie van het landelijk gebied in Nederland is sinds enkele jaren aan grote verandering 
onderhevig. Nieuwe functies als zorg, recreatie en toerisme, educatie, cultuurhistorie en natuur 
beïnvloeden de traditionele agrarische sector functie meer en meer. De verwachting is dat er een 
toename zal komen van vrijkomende agrarische locaties. Het is belangrijk om hiervoor planologische 
mogelijkheden te bieden. 
  
Deze (verruimde) mogelijkheden gaan we meer bekendheid geven (KGO-, VAB-, rood voor rood- en 
schuur voor schuur-beleid)." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Betere benutting vrijkomende erven in het buitengebied   

 

  
 

  
 

 

De primaire verantwoordelijkheid voor het onderhouden van erven ligt bij de eigenaren. Zij hebben 
als vastgoedbezitter belang bij voldoende kwaliteit van hun bebouwing en erf, maar ook om het erf 
toekomstbestendig te maken (verkoop, blijven wonen, economische verdienactiviteit, etc.). Echter, 
ook de overheid heeft een belang als het gaat om het voorkómen van aantasting van de ruimtelijke 
kwaliteit en het voorkómen van vermindering van economische activiteit. 
Concreet gaat onze aandacht uit naar het versterken van de economie van het buitengebied in 
samenhang met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit alsook het versnellen van 
asbestverwijdering. De bestaande mogelijkheden voor erven kunnen beter benut worden.  Daarnaast 
zal worden onderzocht of samenvoeging dan wel vereenvoudiging van de bestaande beleidsregels 
tot een betere benutting van de mogelijkheden kan leiden. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform  gestelde planning. 
 

 

https://mineralvalley.nl/
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Stand van zaken 
De primaire verantwoordelijkheid voor het onderhouden van erven ligt bij de eigenaren. Zij hebben 
als vastgoedbezitter belang bij voldoende kwaliteit van hun bebouwing en erf, maar ook om het erf 
toekomstbestendig te maken (verkoop, blijven wonen, economische verdienactiviteit, etc.). Echter, 
ook de overheid heeft een belang als het gaat om het voorkómen van aantasting van de ruimtelijke 
kwaliteit en het voorkómen van vermindering van economische activiteit. 
  
Concreet gaat onze aandacht uit naar het versterken van de economie van het buitengebied in 
samenhang met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit alsook het versnellen van 
asbestverwijdering. In het kader van de Deregulering en vooruitlopend op de Omgevingsvisie is 
gestart met een projectverkenning om tot een betere benutting van de mogelijkheden te komen. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020   
 

  
 

  
 

 

De ‘Lokale Ontwikkelings Strategie’ beschrijft waar de Leader groep Noordoost-Twente de komende 
jaren op in wil zetten: Gelukkig leven in het Nationaal Landschap. 
Samen met de inwoners, verenigingen, buurtbesturen, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
en met de overheid als partner, wordt ingezet op: 

1. Aantrekkelijk leefklimaat 
2. Nieuw ondernemerschap 
3. Innovatief ontmoeten 

Deze speerpunten sluiten vooral aan bij de nationale Leader-thema’s ‘krimp, nu of in de nabije 
toekomst’ en ‘minder verstedelijkte regio’s met economische, ecologische en sociale innovatieve 
potentie wat moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden’. Het eerst genoemde 
thema staat voorop, maar juist de potenties van het gebied, genoemd in het tweede thema, zullen in 
de komende periode worden benut om op de demografische veranderingen in te spelen. 
Het Leaderprogramma is vrijwel autonoom. Wij faciliteren waar nodig. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
De LEADER-groep Noordoost-Twente heeft in 2018 echt een stap gezet in doorverwijzen naar 
andere programma’s waardoor projecten beter op hun plek komen. Denk hierbij aan het programma 
Agro&Food, Sociale Kwaliteit en een koppeling met de Ervencoach. Concreet is er een initiatief uit 
Reutum en een initiatief uit Hezingen aangevraagd en beschikt, één initiatief door de provincie 
opgepakt en één initiatief doorverwezen in verband met omvang project (te klein). Een ander initiatief 
in Fleringen is begeleid naar een aanvraag en begin 2019 ingediend. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Voortzetting partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-
2020 

  
 

  
 

  
 

 

Samen met de provincie Overijssel, Dinkelland, Losser, Oldenzaal, waterschap Vechtstromen maken 
wij onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Zoals met de partners afgesproken 
is de focus in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan de lijnen: 

1. Participatie 
2. Flankerende maatregelen aan de gebiedsprocessen N2000 
3. Potentiële grote (majeure) projecten met een maatschappelijke impact 

 
De partners in de Gebiedsontwikkeling continueren de ingeslagen weg. Projecten en processen die 
een bijdrage leveren aan de drie actielijnen komen in aanmerking voor een bijdrage uit de 
Gebiedsontwikkeling NOT. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning;  afronding van de Gebiedsontwikkeling  in 2019. 
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Stand van zaken 
In 2018 is nog volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Vanaf april 
2019 is de termijn gesloten om subsidies aan te vragen die beschikbaar zijn vanuit de zgn. 
Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente.  Formeel (bestuurlijk)  zal de Gebiedsontwikkeling in 
het tweede  kwartaal van 2019 worden beëindigd.  De subsidieverzoeken  worden wel afgehandeld 
en desbetreffende projecten kunnen tot en met 2020 worden uitgevoerd.  Er zijn (vooral door derden) 
o.a subsidieaanvragen ingediend voor:  Dorpspark Tubbergen de Glinstering, ontwikkelingen in 
Langeveen, het operationaliseren van de Ervencoach en herinrichting Fleringen. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 

  

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting na 

wijziging 

Baten 0 15 15 0 

Lasten -31 -46 32 14 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-31 -31 -17 14 

Onttrekkingen aan 
reserves 

25 25 11 -14 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-6 -6 -6 -0 

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over de verschillen met betrekking tot het thema 
'Plattelandseconomie'.  

Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Plattelandseconomie' maken we geen gebruik van indicatoren.  
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5. Programma Omzien Naar Elkaar 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"In het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar zijn de kaders gesteld voor het programma. Wij willen 
bewerkstelligen dat elke inwoner in staat is om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. Wij 
hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. We willen dat alle inwoners op een zo 
volwaardig mogelijke manier meedoen aan de samenleving. Inwoners moeten eigen regie over hun 
huishouding kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de 
gemeente van ‘zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. We onderscheiden drie niveaus van hulp en zorg in 
ons programma. 
  
Het programma Omzien Naar Elkaar heeft drie thema’s ontwikkeld die hierop inspelen: 

 Zelf 

 Samen 

 Overdragen" 
 

Thema Zelf 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij zetten binnen dit thema in op het versterken en behouden van zelfredzaamheid en 
'samenredzaamheid'. Wij zetten stevig in op eigen kracht en omzien naar elkaar. Eigen kracht 
betekent dat inwoners zelf de regie nemen over hun leven en zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen ontplooiing. Eigen kracht betekent niet dat iedereen op zichzelf is aangewezen, maar dat we 
het potentieel dat in iedereen zit, graag willen benutten. Het betekent ook dat we samen 
verantwoordelijk zijn en omzien naar elkaar. Wat de één niet kan, kan een ander wel en andersom. 
Een goed voorbeeld is burenhulp. Of zoals we in Twente zeggen: noaberschap. Iets wat in onze 
gemeente een groot goed is. Wij willen de eigen kracht en regie van de inwoner en zijn sociale 
omgeving zoals familie, buren, mantelzorgers, vrijwilligers, scholen, verenigingen en 
welzijnsinstellingen gaan benutten. 
  
Wat willen we bereiken? 
Het volgende ideaaldoel streven wij na: 

 Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen" 

Toelichting 

Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen 
 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij zetten actief in op het versterken en vergroten van het zelf organiserend vermogen van inwoners 
en kernen binnen de gemeente." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Het zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en 
vergroten 

  
 

  
 

  
 

 

Ook in 2018 zetten wij actief in op het versterken en vergroten van het zelf organiserend vermogen 
van de kernen. Dit doen via Mijn Dorp 2030 en wederom door burgerinitiatieven mogelijk te maken 
via het stimuleringsfonds. Daarbij gaan wij actief goede burgerinitiatieven publiceren via Op en Rond 
de Essen om inwoners te informeren en te inspireren voor sociale uitdagingen. Tevens gaan we per 
dorp analyseren wie belangrijke stakeholders zijn waarmee we in gesprek kunnen gaan over de 
sociale uitdagingen. Dit doen wij in samenwerking met de buurtmannen en vrouwen en passend 
binnen het proces Mijn Dorp 2030. Dit moet leiden tot nieuwe inwonersinitiatieven die een bijdrage 
leveren aan de effecten zoals gesteld in het maatschappelijk kader (mantelzorg, vrijwillige inzet, 
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gezonde leefstijl, armoede, afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, 
laaggeletterdheid, ongewenst sociaal isolement, vergunninghouders). Het stimuleringsfonds, bedoeld 
om het zelf organiserend vermogen van de dorpen te versterken, voldoet aan de doelstelling die daar 
tot op heden aangegeven is. Wij willen dit fonds aanvullen met € 200.000 en inhoudelijk 
onderbrengen binnen het proces Mijn Dorp 2030. Daarnaast willen we een concrete uitwerking 
geven aan de uitwisseling van middelen tussen incidentele initiatieven die structureel worden en de 
bestaande professionele vrij toegankelijke voorzieningen. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 is ingezet op het doorontwikkelen van het zelf organiserend vermogen van de kernen. Dit 
hebben wij gedaan door inwonersinitiatieven, passend binnen het maatschappelijk kader, mogelijk te 
maken en door te ontwikkelen via het stimuleringsfonds sociaal domein. 
In 2018 zijn de volgende initiatieven gestimuleerd: 

 Vitaliteitsfestival Geesteren 

 Dansen voor kinderen met een beperking 

 Valpreventie voor ouderen 

 Beweegactiviteiten voor ouderen 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
Het resterende budget wordt overgeheveld naar een nader te ontwikkelen breder inzetbaar 
leefbaarheidsfonds. 

  

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting na 

wijziging 

Baten 300 250 212 -38 

Lasten -4 -4 3 1 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

296 246 209 -37 

Onttrekkingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

296 246 209 -37 

Een analyse op hoofdlijnen met betrekking tot de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de 
begrote bedragen na wijziging wordt weergegeven onder het thema 'Overdragen'.  
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
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Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Zelf' maken we geen gebruik van indicatoren. 
 

Thema Samen 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij zetten binnen dit thema in op het bieden van (tijdelijke) ondersteuning om zo snel mogelijk en zo 
veel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. 
  
 Op sommige momenten lukt het inwoners niet (volledig) op eigen kracht. Dan is ondersteuning 
nodig. Wij zien die ondersteuning als een duwtje in de goede richting, zodat mensen hun eigen kracht 
hervinden of kunnen versterken. Maatwerk is daarbij van belang. 
  
Wat willen we bereiken? 
Wij streven voor de komende periode het volgende ideaaldoel na: 

 Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de 
doelmatigheid vergroten" 

 

Toelichting 

Aandacht voor vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke voorzieningen en 
(daarmee) de doelmatigheid vergroten 

 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij zetten actief in op vraag- en gebiedsgericht werken: de inwoners staan centraal. Er wordt een 
werkwijze ontwikkeld waarin inwoners en professionals in coproductie vrij toegankelijke 
voorzieningen ontwikkelen en aanbieden." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en 
vraaggericht 

  
 

  
 

  
 

 

De professionele vrij toegankelijke voorzieningen (Wij in de Buurt) gaan in 2018 concrete invulling 
geven aan het Maatschappelijk Kader. Uitgangspunten hiervoor zijn sterker vraag- en gebiedsgericht 
werken: de inwoners staan centraal en Wij in de Buurt is hier aanvullend op. Er wordt een werkwijze 
ontwikkeld waarin inwoners en professionals in coproductie vrij toegankelijke voorzieningen 
ontwikkelen en aanbieden. 
 
Daarnaast werkt Wij in de Buurt verder aan een verbeterde samenwerking tussen de aangesloten 
organisaties onderling. Dit gebeurt onder andere door het creëren van één herkenbare toegang. Ook 
wordt gewerkt aan een verbeterde samenwerking met het Team Ondersteuning en Zorg en het 
Werkplein, zodat ook zij aanvullend zijn op elkaar. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol en 
ondersteunt professionele vrij toegankelijke voorzieningen en inwoners waar nodig.  
 

 

Toelichting op planning 
Niet conform gestelde planning. De realisatie van de resultaten duurt langer dan verwacht. 
 

 

Stand van zaken 
In 2018 is ingezet op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de vrij toegankelijke 
organisaties binnen Wij in de Buurt. De organisaties hebben gezamenlijk een werkplan opgesteld, 
waarin staat aangegeven hoe zij uitvoering geven aan een betere samenwerking en het behalen van 
de effecten in het maatschappelijk raamwerk. 
  
Daarnaast is een stuurgroep opgericht, waarin een afvaardiging van de betreffende organisaties zit. 
Kansen en mogelijkheden voor het verder verbeteren van de samenwerking en meer vraaggericht 
werken worden daar gedeeld en opgepakt. 
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Het gehele proces neemt meer tijd in beslag dan gepland. Er is gestart met het opstellen van een 
gezamenlijke visie (tussen Wij in de Buurt, het Werkplein en de gemeente)  en het toewerken naar 
één toegang, zodat voor onze inwoners helder is waar zij passende hulp en ondersteuning kunnen 
krijgen. Hier wordt in 2019 volop op ingezet. 
 

 

Toelichting financieel 
I.v.m. de niet gerealiseerde resultaten, is het geraamde budget niet volledig besteed. 
 

  

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting na 

wijziging 

Baten 2.098 2.729 2.808 79 

Lasten -9.277 -9.828 9.503 325 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-7.179 -7.099 -6.695 404 

Onttrekkingen aan 
reserves 

0 90 90 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-7.179 -7.009 -6.605 404 

Een analyse op hoofdlijnen met betrekking tot de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de 
begrote bedragen na wijziging wordt weergegeven onder het thema 'Overdragen'.  
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
 

Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Samen' maken we geen gebruik van indicatoren. 

Thema Overdragen 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Binnen dit thema zetten we in op bieden van (doorgaans specialistische) ondersteuning om zo goed 
mogelijk deel te nemen aan de samenleving. 
  
 Voor inwoners of gezinnen die het echt zelf niet redden blijft langdurige en/of specialistische 
ondersteuning beschikbaar. Integrale aanpak, maatwerk en ondersteunend aan ‘zelf’ en ’samen’ zijn 
hierbij voor ons leidend. Door meer in te zetten op preventie moet het beroep op de langdurige en/of 
specialistische ondersteuning verminderen." 
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Toelichting 

Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven 
te vergroten 

 

Tekst Begroting 2018: 
"Vergroten van de verschuiving van niet vrij toegankelijke voorzieningen naar vrij toegankelijke 
voorzieningen en eigen kracht." 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Een duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat 
aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen 

  
 

  
 

  
 

 

Nieuw Twents Model voor maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 
Jeugdhulp (Jeugdwet) 
 
De maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp worden nu op regionaal 
niveau ingekocht op activiteitenniveau. Bijvoorbeeld het inkopen van een aantal dagdelen per week 
voor dagbesteding. De activiteiten zijn een middel om het resultaat te bereiken. Om nog meer te 
focussen op het te behalen  resultaat, zoals dat ook wordt vastgelegd in het zorgplan  van de 
inwoner, willen wij in samenwerking met de overige Twentse gemeenten de inkoop, aanbesteding  en 
werkwijze bij toekenning van zorg met ingang van 2019 anders vorm geven. Nog meer dan voorheen 
zal de ondersteuningsbehoefte en het te behalen resultaat van de inwoner centraal staan. De zorg 
kan daardoor nog meer integraal ingezet worden, waarbij recht wordt gedaan aan inwoners en 
gezinnen waarbij sprake is van een zorgvraag op meerdere ondersteuningsgebieden. Het 
inkoopsysteem stimuleert zorgaanbieders om hun dienstverlening efficiënter en innovatiever vorm te 
geven. De financiële middelen kunnen daardoor nog gerichter ingezet worden, onder andere door 
vereenvoudiging van het systeem en administratieve lastenverlichting voor aanbieders en 
gemeenten. 
 
De verdere uitwerking van het inkoopmodel en implementatie in de organisatie vraagt aanvullend 
ambtelijke inzet in 2018: De tijdelijke uitbreiding van formatie is gericht op projectleiderschap en 
coördinatie bij de uitwerking van het inkoopmodel en vertaling van de  lokale projectopdracht 
implementatie inkoop naar een vastgesteld implementatieplan (fase 1) en de uitvoering van het 
implementatieplan (fase 2). De implementatie raakt vele organisatieonderdelen en vraagt activiteiten 
op zowel uitvoeringsniveau als systeemniveau.  Bij de begroting 2017 is door beide gemeenten 
reeds een bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag  wordt middels het 2e Programmajournaal 2017 
overgeheveld naar 2018.  Op basis van de verdere uitwerking van het nieuwe inkoopmodel maken 
wij eind 2017 een eerste berekening van de financiële effecten. De uitkomsten hiervan zullen wij in 
het 1e programmajournaal 2018 in de begroting verwerken. 
 
OZJT (Organisatie Zorg en Jeugdhulp in Twente) continueert in 2018 de dienstverlening en biedt 
onder andere ondersteuning bij inkoop, opdrachtgeverschap aan Veilig Thuis Twente én reflectie op 
zorgconsumptie voor de 14 Twentse gemeenten. Eind 2017 wordt de evaluatie over het functioneren 
van OZJT verwacht. 
 

 

Toelichting op planning 
Uitvoering verloopt volgens planning. De  implementatie van het Twents Model loopt door in 2019. 
 

 

Stand van zaken 
Nieuw Twents Model voor maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 
Jeugdhulp (Jeugdwet) 
De inkoop van het Twents model is succesvol afgerond door de Twentse gemeenten en de werkwijze 
is per 1-1-2019 van kracht. Met het project implementatie inkoop hebben we in 2018 de nodige 
voorbereidingen getroffen in de interne organisatie en naar buiten toe, om inwoners met 
een ondersteuningsbehoefte te kunnen bedienen met de nieuwe werkwijze én om de bedrijfsvoering 
van Noaberkracht hierop in te richten. 
  
Met het Twents model beogen we beter maatwerk te bieden aan de inwoners dan voorheen in het 
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traject van indicatiestelling, toewijzing en ontvangen van zorg en ondersteuning. De behoefte aan 
zorg en/of ondersteuning matcht door het nieuwe Twentse model beter met het aanbod. Niet het 
product van aanbieders staat centraal, maar de behoefte van de inwoner. De consulenten van Team 
Zorg starten het traject en volgen de voortgang ervan om te toetsen of de afgesproken resultaten 
worden behaald. 
 

 

Toelichting financieel 
De implementatie van het Twents Model verloopt binnen de gestelde financiële kaders en loopt door 
in 2019. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke 
voorzieningen 

  
 

  
 

  
 

 

Vervoer 
Het project maatwerkvoorziening vervoer wordt op 1 maart 2018 afgesloten. Afgelopen periode zijn 
de Regiotaxi en het leerlingenvervoer al overgegaan en per 1 januari gaat ook het vervoer van en 
naar de dagbesteding over. Zoals reeds bij de besluitvorming rondom de maatwerkvoorziening 
vervoer aangegeven is, nemen de kosten voor het dagbestedingsvervoer toe omdat het toegepaste 
tarief te weinig was en het nieuwe tarief reëel is. 

 
Voor 2018 worden de kosten voor het vervoer van en naar de dagbesteding begroot op €140.000 
waarvan €18.000 voor vervoer van jeugd naar de dagbesteding en €122.000 voor vervoer van 
volwassenen naar de dagbesteding. Hierbij gaat het om een eerste inschatting gebaseerd op de 
huidige populatie waarvan bekend is dat deze snel wisselt vanwege overgang naar Wlz zorg, 
overlijden of verhuizing. Bij de schatting is uitgegaan van een gemiddelde rit van 12,24 kilometer. Dit 
zal in de praktijk moeten blijken of deze aanname klopt. Daarom wordt dit in de eerste drie maanden 
van 2018 goed gemonitord. 
 
De verwachte financiële consequenties voor de maatwerkvoorziening vervoer met betrekking 
tot  Regiotaxi en leerlingenvervoer zijn reeds in het tweede programmajournaal 2017 verwerkt. De 
autonome ontwikkelingen worden voor het leerlingenvervoer en Regiotaxi pas in het najaar 2017 

helder en zullen dan ook in het 1
e
 programmajournaal 2018 meegenomen worden.  

 
Er is nog geen zicht op de definitieve kosten doorrekening van de implementatie van de nieuwe 
maatwerkvoorziening vervoer. Deze zullen in het eerste programmajournaal 2018 bij het afsluiten 
van het project doorgerekend en doorgevoerd worden. 
  
Samenwerking huisartsen 
In het laatste kwartaal van 2017 is gestart om de samenwerking tussen Team Ondersteuning en Zorg 
en de huisartsen te verkennen en met een voorstel voor verdere versterking en verbinding te komen. 
In het eerste half jaar van 2018 verwachten we een inhoudelijk voorstel op basis van de verkenning 
in het laatste kwartaal 2017. Een raming van mogelijke  kosten van dit voorstel komt terug in het 
programmajournaal. 
  
Wmo 
In 2017 is er een nieuw beleid voor de Huishoudelijke ondersteuning vastgesteld. Aan inwoners met 
een geldige indicatie voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning zijn opnieuw 
gezien en geherindiceerd volgens het nieuwe beleid. Ook heeft er in 2017 een nieuwe 
aanbestedingsprocedure voor de Huishoudelijke ondersteuning plaatsgevonden. Dit betekent dat 
met ingang van 1 januari 2018 onze contracten met de aanbieders Huishoudelijke ondersteuning in 
lijn zijn met ons nieuwe beleid en de huidige wet- en regelgeving. In 2015, 2016 en 2017 hadden 
inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT). 
Zoals ook beschreven is het raadsvoorstel  Huishoudelijke ondersteuning van maart 2017, is voor 
2018 besloten deze regeling niet te verlengen. Dit heeft er mee te maken dat het doel van de HHT 
regeling voor het grootste deel is verwerkt in het nieuwe beleid Huishoudelijke ondersteuning. 
Onderdeel hiervan is de algemene voorziening voor het wassen en strijken. Met ingang van  oktober 
2017 is een pilot van start gegaan voor de algemene voorziening was- en strijkservice. Inwoners van 
de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland kunnen tot 2 keer per week gebruik maken van 
een was en strijk service (wassen, strijken en haal- en brengservice) welke voor Tubbergen 
gevestigd is binnen het ’t Eschhoes in Vasse en voor de gemeente Dinkelland in het kulturhus de 
CoCeR in Rossum. 
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Het contract voor de Wmo hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootermobielen, loopt eind 2018 af. Dit 
betekent dat er in 2018 een nieuwe aanbestedingsprocedure moet worden doorlopen voor de Wmo 
hulpmiddelen, zodat er met ingang van 1 januari 2019 nieuwe contracten kunnen worden afgesloten 
en de levering en onderhoud van de hulpmiddelen kan worden gewaarborgd. Bij deze 
aanbestedingsprocedure zal ook weer met een frisse blik worden gekeken naar de wensen en 
mogelijkheden van de gemeente en de inwoners. Dit heeft als doel om te komen tot een optimale, 
cliëntgerichte en financieel aantrekkelijke levering, onderhoud en dienstverlening met betrekking tot 
Wmo hulpmiddelen. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar de voor- en nadelen van het huren 
van de hulpmiddelen ten opzichte van koop. 
 
De Wmo maatwerkvoorzieningen met betrekking tot begeleiding (Ondersteuning Zelfstandig Leven, 
Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en Kortdurend verblijf) zijn onderdeel van de integrale 
inkoop Wmo en Jeugd. Zoals al eerder beschreven is hiervoor een nieuw inkoopmodel uitgewerkt. 
Dit model zal in 2018 verder worden uitgewerkt, aanbesteed en geïmplementeerd. 
 
Effecten toestroom vergunninghouders 
De toestroom van vergunninghouders in de afgelopen jaren heeft geleid tot meer druk op een aantal 
gemeentelijke voorzieningen.  Het heeft onder andere geleid tot een toename van: 

 het aantal bijstandsuitkeringen; 

 het beroep op de bijzondere bijstand 

 het gebruik van de voorzieningen Jeugdhulp en Wmo; 

 gebruik van speciaal onderwijs en gebruik van leerlingenvervoer; 

 Multi-problematiek bij gezinnen met oorlogstrauma’s; 
In 2018 werken we vanuit een gezamenlijke benadering, samen met onze partners aan een integrale 
aanpak met als doel de vergunninghouders zo snel mogelijk in staat te stellen een volwaardig en 
zelfredzaam lid  van de Nederlandse samenleving te zijn. 
 
Deze gezamenlijke benadering hebben we eind 2017 met elkaar afgesproken. Daarbij gaan we uit 
van een maatschappelijk kader waarin een groot aantal effecten benoemd zijn en geadresseerd zijn. 
Met andere woorden, wij hebben met onze partners afspraken gemaakt over wie bijdraagt aan het te 
bereiken effect.  In de eerste plaats heeft de gemeente de taak om te zorgen dat de mensen hier 
kunnen wonen en in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Ook willen we hen de weg helpen 
wijzen in de Nederlandse samenleving. Wanneer men ook werk kan vinden, de kinderen naar 
regulier onderwijs kunnen en men zelfstandig een sociaal netwerk kan opbouwen wordt de 
zelfredzaamheid van de vergunninghouders vergroot. De inspanningen in 2018 zijn er op gericht om 
dit met elkaar te bereiken. Waar nodig bieden we daarbij de juiste ondersteuning. 
 
Daarbij is ook veel aandacht voor de betrokkenheid van de samenleving en bieden ook daar de 
ondersteuning om dit te bevorderen. 
 
Omdat deze toestroom heeft geleid tot gebruik van extra voorzieningen zoals extra gebruik 
basisonderwijs, kosten voor integratie, extra kosten voor participatie, bijstandsuitkeringen, bijzondere 
bijstand,  zorg en  speciaal onderwijs wordt ook in 2018 een stelpost geraamd om dit op te vangen 
binnen de begroting. 
  
Participatiewet 
Het bestand bestaat vooral uit mensen die dusdanig beperkt zijn dat er sprake is van niet kunnen 
werken of zeer beperkt. Dit heeft ook effect op de door en uitstroom. Alsmede het in te zetten 
instrumentarium. 
 
Voor 2018 en verder wordt landelijk rekening gehouden met een lichte stijging van het aantal 
uitkeringen. Deze stijging is een gevolg van de nieuwe doelgroepen die in de Participatiewet 
instromen (voorheen WAJONG en sociale werkvoorziening) en de toename van het aantal 
vergunninghouders. 
 
In 2018 zullen we extra inzetten op groepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het gaat 
dan om anderstaligen, ouderen en arbeidsgehandicapten. Deze maatregelen hebben als doel een 
daling van het bestand te realiseren. 
 
De invoering van de Participatiewet betekent dat er meer gebruik wordt gemaakt van 
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loonkostensubsidies. 
 
Voor de werkgeversbenadering en het arbeidsmarktbeleid wordt verwezen naar het Programma 
Economische Kracht en Werk, thema ondernemen en arbeidsmarkt. 
  
Uitvoering sociale werkvoorziening 
Voor de begroting 2018 wordt rekening gehouden met een verdere verlaging van de rijksvergoeding 
voor de uitvoering sociale werkvoorziening. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Wij hebben (maatwerk-)afspraken gemaakt met vrij toegankelijke voorzieningen over aansluiting van 
de nieuwe jeugdzorgtaken waarvoor wij verantwoordelijk zijn en de zorgtaken van de vrij 
toegankelijke voorzieningen. We investeerden in de ontwikkeling van nieuwe werkafspraken over 
preventie en vroegsignalering met verwijzers en vindplekken om een zorgvraag eerder in beeld te 
krijgen en passende zorg in te kunnen zetten. Op het raakvlak van zorg en veiligheid zijn processen 
doorontwikkeld. 
  
Wmo 2015 
Huishoudelijke ondersteuning 
Met ingang van 1 januari 2018 hebben de Twentse gemeenten gezamenlijk huishoudelijke 
ondersteuning ingekocht. De pilot voor de algemene was en strijkservice is van start gegaan, er 
wordt door cliënten gebruik gemaakt van de was en strijkservice. De pilot is nog niet afgerond. De 
evaluatie vindt later plaats. 
  
Hulpmiddelen 
In 2018 zijn er nieuwe contracten gesloten met Wmo hulpmiddelen leveranciers. Het nieuwe contract 
gaat per 1 januari 2019 van start. We zijn overgestapt van een koop naar een huurconstructie en van 
één naar twee leveranciers om kwaliteit, keuzevrijheid voor de cliënt en risicospreiding te kunnen 
waarborgen. 
  
Maatwerkvoorziening vervoer 
Het project maatwerkvoorziening vervoer is op 1 maart 2018 afgesloten. Hiermee is er voor de 
uitvoering van de Regiotaxi, het leerlingenvervoer, het vervoer van en naar de dagbesteding en het 
callcenter een nieuw contract inclusief implementatie gerealiseerd. De kosten voor de 
maatwerkvoorziening vervoer zijn toegenomen omdat het nieuwe tarief voor vervoer van en naar de 
dagbesteding hoger was dan het vorige. Hiermee is het vervoer kwalitatief beter en ook goed 
geborgd. Ondertussen is in 2018 het regionale project voor een zelfvoorzienend systeem voor het 
plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners 
gestart. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. 
De looptijd van het Maas project is drie jaar. 
  
Samenwerking praktijkondersteuners huisartsen 
De verkenning heeft geleid tot een welwillendheid bij huisartsen en gemeente om een pilot te starten 
voor de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen Jeugd. De uitwerking van de randvoorwaarden 
van deze pilot zijn gestart in samenwerking met huisartsen en GGD. Uitvoering van het pilotplan 
staat gepland voor 2019. 
  
Doelgroepenbeleid 
De gemeente  wil een maatschappelijke voorbeeldfunctie vervullen als sociale onderneming en met 
kracht invulling geven aan de taakstelling in het kader van Wet Banenafspraak. Daartoe is er beleid 
geformuleerd. 
Het doelgroepenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen: 

 het realiseren van de zogenaamde “garantiebanen” (Wet Banenafspraak), 

 het inventariseren welke gemeentelijke taken kunnen worden uitgevoerd door doelgroepen, 

 het behouden van de bestaande werkgelegenheid voor doelgroepen (bijvoorbeeld de 
uitvoering beheer openbare ruimte), 

 het hanteren van de regionale afspraken over Social Return On Investment bij inkoop en in 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 54 van 175 

 

onze relatie met maatschappelijke organisaties, 

 het stimuleren van bedrijven om zich te laten certificeren als sociale onderneming en het 
certificeren van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht.  

  
Voor het onderdeel Actieplan Arbeidsmarkt 2.0 waarover financieel gerapporteerd wordt onder dit 
thema, wordt inhoudelijk gerapporteerd in het programma Economische Kracht en Werk. 
  
Participatiewet 
Uitvoering 
In 2018 is het aantal uitkeringen licht gedaald. Deze daling werd gerealiseerd door de kansen die 
een aantrekkende arbeidsmarkt bieden. Ondanks het feit dat er in sommige beroepsgroepen sprake 
is van krapte betekent dit niet direct dat onze klanten daar op geplaatst kunnen worden.  De nieuwe 
doelgroepen die in de Participatiewet instromen (voorheen WAJONG en sociale werkvoorziening) en 
de toename van het aantal statushouders zorgen er voor dat de afstand die er moet worden 
overbrugd voor iemand geplaatst kan worden groot is. Een aantal klanten hebben zoveel zorg dat zij 
nooit zullen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Zij zullen tot hun AOW gebruik maken van de 
participatiewet. 
  
In 2018 is de overdracht in regievoering van klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt van één 
jaar of langer, alsmede de doelgroepers, van de gemeente Almelo naar Soweco overgedragen. 
Momenteel hebben zij 105 klanten in hun bestand. Zie onderstaand. 

 
 
De overige klanten zijn nog onder regie van de gemeente Almelo. Alsmede de rechtmatige 
werkzaamheden van alle klanten. 
  
In 2018 zijn we begonnen met 154 uitkeringen en geëindigd met 136. Er zijn in 2018 41 ingestroomd 
en 56 uitgestroomd. 
  
We hebben als doelstelling voor 2018 gewerkt naar een realisatie van 145 uitkeringen. Deze 
doelstelling is ruimschoots gehaald. De nieuwe aanpak heeft er voor gezorgd dat de verschillende 
categorieën klanten de juiste aandacht krijgen en dat er ook tijd is om voldoende aandacht aan hen 
te besteden. Dit in combinatie met een aantrekkende arbeidsmarkt zorgt dit er voor dat mensen 
eerder uitstromen of maatschappelijk actief worden. 
  
Het laatste kwartaal laat een toename zien. Dat is een jaarlijks terugkerend gegeven. Veel 
tijdelijke contracten eindigen per 1 januari of voor de feestdagen en dit geeft een draaideureffect. 
Veel van deze klanten gaan vrij snel weer uit de uitkering vanwege een nieuw (tijdelijk) contract. 
  



 
 

 
29/05/2019 Pagina 55 van 175 

 

In 2018 zijn de projecten anderstaligen en ouderen als project beëindigd.  De werkwijze is echter 
doorgezet in de reguliere dienstverlening. Het eurobudget van Menzis-zorgverzekeraar hebben we in 
2018 ingezet om een gedeelte van het traject Sporten 't werkt te betalen. 
  
Gemiddelde duur van de uitkering is: 

 
  
In het bestand zit een harde kern die erg moeilijk bemiddelbaar is.  Ook de lange weg die 
inburgeraars nodig hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden zorgt er voor dat de 
gemiddelde duur van de uitkering niet omlaag gaat. Hierdoor is de gemiddelde duur van een 
uitkering met 59 dagen gestegen. 
De gezinssamenstelling was: 

 
  
Doordat er minder gezinnen een uitkering hebben, dus meer alleenstaanden (met of zonder 
kinderen), is de gemiddelde kostprijs van een uitkering dit jaar naar beneden gegaan van €15.147 
naar €15.011. 
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De leeftijdsopbouw is: 

 
  
Zoals u ziet blijft het bestand voor een groot gedeelte bestaan uit ouderen, deze groep heeft veel 
begeleiding nodig en komt vaker voor in zorg. Bemiddeling van deze doelgroep blijft lastig ook in de 
aantrekkende arbeidsmarkt. Werkgevers blijven de voorkeur geven aan jongeren. 
  
Voor de werkgeversbenadering en het arbeidsmarktbeleid wordt verwezen naar het Programma 
Economische Kracht en Werk, thema ondernemen en arbeidsmarkt. 
  
Arbeidsmatige dagbesteding 
Dagbesteding is een voorziening in de Wmo. Arbeidsmatige dagbesteding geeft structuur aan 
mensen die productief willen zijn zonder druk van productiedoelen.   In het verleden was het 
een activiteit die sterk gerelateerd was aan de instelling waar de cliënt met een verstandelijke, 
lichamelijke of psychiatrische beperking verbleef. 
 
Dat is de éne beweging. De andere beweging is gelegen in de transitie van de Sociale 
Werkvoorziening en Wajong naar de Participatiewet. Met de komst van de Participatiewet is de 
Sociale Werkvoorziening een voorziening die als wettelijke regeling  in afbouw is. Dat wil niet zeggen 
dat de werknemers met een arbeidsbeperking niet meer zouden kunnen werken in ‘arbeid op maat’ 
met begeleiding. Voor de doelgroep met een relatief lage loonwaarde , wordt een passende 
arbeidsvoorziening gecreëerd in samenhang met de voormalige AWBZ-doelgroep, nu Wmo. Het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderkent dat er makkelijker geswitched moet 
kunnen worden tussen de verschillende voorzieningen die er zijn om mensen met een beperking 
productief te laten zijn (arbeidsmatige dagbesteding, nieuw beschut werk, werken met een 
loonkostensubsidie, doelgroepenregister). Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen wachten wij de 
verdere uitwerking van dit beleid nog even af. 
  
Uitvoering sociale werkvoorziening 
In het eerste kwartaal is  de notitie deconsolidatie vastgesteld, deze is de basis zijn voor de gewenste 
ontvlechting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en was dit voor de opbouw van de MO 
(maatschappelijke onderneming). Vanwege de bestuurlijke wens van een aantal gemeenten in de 
GR om geen aandeelhouder te worden na de vorming van de MO is er voor een andere constructie 
geopteerd. De centrumgemeenteconstructie waar meerdere SW bedrijven in het land in zijn 
opgegaan. In het einde van 2018 is besloten deze constructie verder te onderzoeken en is daarvoor 
een opdracht verstrekt aan een bureau met ervaring op dit vlak. De tijdlijn voor afbouw GR en 
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opbouw nieuwe organisatie blijft gelijk. In 2021 moet dit staan.  
  
Er is in 2018 gestart met de verkoop van panden van de GR. Twee panden zijn verkocht. De 
exploitatie van de GR was in 2018 positief vanwege een hogere rijkssubsidie dan begroot en de LIV 
uitkering. 
  
In AJ's/fte's/ personen was de realisatie voor Tubbergen over 2018 als volgt: 

  SW Begeleid werken Nieuw Beschut Totaal 

per 1 januari 2018 
86,38 AJ (95 
pers) 

4.17 AJ (4 pers) 2 fte (2 pers) 
101 
personen 

AOW 3 - - 3 

Overleden 1 - - 1 

Verhuisd naar 3 1 - 4 

Verhuisd van 3 - - 3 

Langdurig ziek >2 jr 1 - - 1 

Per 31 dec 2018 
81.59 AJ (90 
pers) 

2.92 AJ (3 pers) 2 fte (2 pers) 95 personen 

  
Effecten toestroom vergunninghouders 
De taakstelling voor Tubbergen was negentien in 2018. We hebben achttien personen kunnen 
huisvesten, omdat we niet meer gezinnen/personen gekoppeld hadden aan Tubbergen. Eén 
alleenstaande is in januari 2019 alsnog gehuisvest, omdat er niet eerder een geschikt appartement 

vrij was in Tubbergen. De taakstelling voor de 1
e
 helft 2019 is tien personen. In 2018 was het 

probleem dat er veel grote gezinnen (acht, negen of tien personen) gekoppeld werden aan de 
gemeenten. Dit zijn grote aantallen in één keer, maar legt ook een grote druk op de huurwoningen, 
die vaak eigenlijk net niet ruim genoeg zijn voor dergelijke grote gezinnen. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 58 van 175 

 

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting na 

wijziging 

Baten 120 98 124 26 

Lasten -6.665 -8.896 9.255 -359 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-6.545 -8.798 -9.132 -333 

Onttrekkingen aan 
reserves 

150 393 393 0 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-6.395 -8.405 -8.738 -333 

 
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
 
Eigen bijdrage Wmo (€ 38.000 nadeel) 
De raming van de inkomsten vanuit de eigen bijdrage Wmo voor 2018 was € 250.000, de werkelijke 
inkomsten uit de eigen bijdrage in het boekjaar 2018 zijn € 212.000. Dit betekent een nadelig verschil 
van € 38.000. 
  
Huishoudelijke ondersteuning  €23.000 voordeel 
Voor 2018 zijn we uitgegaan van een gemiddeld aantal indicaties van 508 en een totaal bedrag van € 
1.525.000. Het verloop van het aantal cliënten is in 2018 als volgt geweest: 
  

Cliëntenaantal HO 1-1-2018 31-3-2018 30-6-2018 30-9-2018 31-12-2018 

Totaal 521 506 518 512 515 

  
Het gemiddelde aantal cliënten is gedurende 2018 514 geweest. De werkelijke kosten komen uit op 
€1.502.000 (waarvan €18.000 betrekking heeft op 2017) en kunnen als volgt gespecificeerd worden:  

Huishoudelijke ondersteuning Werkelijke kosten 2018 (bedragen x €1.000) 

- Zorg in natura 1.359 

- Persoonsgebonden budget 98 

- Was- en strijkservice 27 

- Overige kosten 18 

  1.502 
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De totale waarde van de afgegeven indicaties bedraagt € 1.527.000, het verzilveringspercentage is 
94%. 
  
De tarieven huishoudelijke ondersteuning zijn voor 2018 met terugwerkende kracht gecompenseerd 
met 3,25% in verband met de loonontwikkelingen in 2018. Met deze compensatie hebben we in de 
begroting rekening gehouden. 
  
We zijn hierbij op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015 (AMvB) 
gehouden aan het betalen van een reële prijs voor Wmo-diensten. Voor de huishoudelijke 
ondersteuning is per 1 april 2018 een nieuwe cao in werking getreden die meerdere 
loonontwikkelingen kent. De cao heeft een verplichtend karakter binnen de AMvB en onze contracten 
waardoor we nieuwe reële tarieven dienen te hanteren. We zijn daarom over gegaan tot compensatie 
van aanbieders HO voor de loonontwikkelingen in 2018. Ten opzichte van de raming in 2018 zijn de 
werkelijke kosten € 23.000 lager uitgevallen. 
  
Huisvesting en begeleiding statushouders (€ 29.000 voordeel) 
Voor de huisvesting en begeleiding van statushouders hebben we in de begroting een stelpost 
opgenomen. Dit met als reden dat de toestroom van statushouders in de afgelopen jaren heeft geleid 
tot meer druk op een aantal gemeentelijke voorzieningen. In 2018 zijn de verschillende uitgaven 
verwerkt in de reguliere budgetten en is daarnaast nog een stelpost geraamd van € 150.000. Bij het 
opstellen van de begroting hebben we reeds aangegeven dat deze stelpost gefaseerd naar beneden 
kan worden bijgesteld. Deze gefaseerde neerwaartse bijstelling heeft te maken met de extra inzet die 
we plegen om de nieuwe inwoners zo snel en zo goed mogelijk te laten integreren in onze gemeente. 
Gedurende 2018 is hiervan € 58.000 ingezet ter dekking van de stijgende kosten van het 
leerlingenvervoer. Daarnaast is € 72.000 uitgegeven aan de huisvesting en begeleiding van 
statushouders. Voor de overige € 29.000 is er geen gebruik gemaakt van deze stelpost. 
  
Participatie en re-integratie (€ 35.000 voordeel) 
Het voordeel op de post re-integratie heeft een tweetal oorzaken. Enerzijds wordt het voordeel 
veroorzaakt door het lager uitvallen van de salariskosten van één WIW-er (Wet Inschakeling 
Werkzoekenden) i.v.m. ziekte. Daarnaast zorgt de afrekening van eerdere jaren voor een voordeel.  
  
Wmo ondersteuning zelfstandig leven (OZL) (€ 127.000 voordeel) 
In totaal is voor 2018 een bedrag opgenomen van € 787.000 voor OZL, uitgaande van 103 indicaties 
met een gemiddelde van 3,5 uur per indicatie per week en een verzilveringspercentage van 95%.  
Het verloop van het aantal indicaties en de gemiddelde hoogte van de indicatie is als volgt geweest in 
2018: 
  

OZL 1-1-2018 31-3-2018 30-6-2018 30-9-2018 31-12-2018 

Aantal uitstaande indicaties 105 103 101 103 103 

Gemiddelde indicatie 3,5 3,5 3,5 3,6 3,4 

 
De werkelijke kosten in 2018 bedragen € 660.000 (waarvan € 11.000 2017).Het gemiddelde aantal 
indicaties is in 2018 103 geweest met een gemiddelde indicatie van 3,5 uur per indicatie per week. 
De totale waarde van de afgegeven indicaties bedraagt € 871.000, het verzilveringspercentage is 
74%. 
  
OMD vervoer (Wmo en Jeugdwet) (€ 23.000 voordeel) 
Het vervoer van en naar de dagopvang is m.i.v. 2018 aanbesteed bij een professionele vervoerder en 
wordt niet meer door zorginstellingen zelf geregeld. Voor dit vervoer zijn we uitgegaan van een totale 
last van € 201.000. De werkelijke kosten bedragen € 178.000, dit betekent een voordelig verschil van 
€ 23.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door een te hoge raming van de kosten. De gemiddelde 
kosten per maand zijn ca. € 15.000.  
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Het verloop van het aantal indicaties OMD-vervoer is als volgt geweest in 2018: 

OMD-vervoer 1-1-2018 31-3-2018 30-6-2018 30-9-2018 31-12-2018 

Aantal uitstaande indicaties 79 86 93 101 96 

 
Jeugdzorg (€ 595.000 nadeel) 
Voor de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg is voor 2018 een raming opgenomen van in totaal 
€ 3.877.000. De werkelijke kosten over 2018 zijn € 4.472.000. Dit betekent een nadeel van 
€ 595.000. 
 
De werkelijke kosten met betrekking tot de nieuwe taken kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Jeugdzorg in Tubbergen 
2018 

Werkelijke kosten (bedragen 
x € 1.000) 

Verschil met begroting 
(bedragen x € 1.000) 

Zorgconsumptie 2018 3.763   

Bijdrage Regio Twente 
2018 

160   

Nog te betalen 2018 150   

Zorgconsumptie 2018 4.073 -196 

Uitgaven m.b.t. 2015 10   

Uitgaven m.b.t 2016 66   

Uitgaven m.b.t. 2017 323   

  399   

Totaal 4.472 -595 

 
Verschil begroting en jaarrekening 
In 2018 hebben wij in totaal € 4.472.000 uitgegeven aan jeugdzorg (nieuwe taken). De uitgaven 
bestaan normaal gesproken uit drie componenten, namelijk de daadwerkelijk uitgekeerde zorggelden 
in 2018 met betrekking tot 2018, kosten die gemaakt worden door de Regio Twente (OZJT/Samen 
14) en een post nog te verwachten betalingen van zorgdeclaraties over het jaar 2018. Deze 
declaraties zullen in 2019 volgen. Echter zijn we in 2018 geconfronteerd met extra uitgaven van zorg 
die nog betrekking hadden op de reeds afgesloten boekjaren 2015, 2016 en 2017. Dit totale bedrag 
van € 399.000 verhoogt het nadelig resultaat naar € 595.000. 
  
Zorg in natura en persoonsgebonden budget 
De voorzieningen worden geleverd door zorg in natura zorgaanbieders of door zorgaanbieders 
gefinancierd  met behulp van een persoonsgebonden budget (PGB). Het beschikbaar stellen van de 
PGB verloopt via de sociale verzekeringsbank (SVB). Voor de voorzieningen voor de jeugdzorg geldt 
geen eigen bijdrage. Dit is wettelijk bepaald. Van de uitgaven met betrekking tot 2018 is 10% 
uitgekeerd in de vorm van PGB en 90% in de vorm van zorg in natura. 
  
Bijstandsuitkeringen (€ 93.000 voordeel) 
Het voordeel op de post bijstand is het gevolg van dalende cliënten aantallen gedurende het jaar 
2018 en een lagere uitkeringslast per cliënt. De raming is gebaseerd op gemiddeld 145 cliënten met 
een uitkeringslast van € 14.450, het werkelijke gemiddelde cliëntenaantal is 142 met een gemiddelde 
uitkeringslast van ca. € 13.575. Daarentegen zijn de loonkostensubsidies met betrekking tot de 
garantiebanen en medewerkers nieuw beschut gestegen. 
  
Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de uitgaven en inkomsten in 2018: 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 61 van 175 

 

Bijstandsuitkeringen (bedragen x €1.000) 

Rijksvergoeding BUIG -2.371 

Uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ 1.967 

Loonkostensubsidies 244 

Inleenvergoedingen -12 

Incidentele last vordering op bijstandscliënten 38 

Totaal -172 

 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) (€92.000 voordeel) 
Het voordeel op de post Besluit bijstandverlening zelfstandigen wordt vooral veroorzaakt doordat per 
balansdatum de vorderingen Bbz zijn geactualiseerd en beoordeeld op invorderbaarheid, dit heeft 
geresulteerd in een eenmalige bate van € 80.000. Het overige voordeel wordt veroorzaakt door een 
lagere last met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskapitaal en leningen ten behoeve van 
levensonderhoud en een lagere ontvangst van rente en aflossing ten opzichte van de ramingen. 
  
Sociale werkvoorziening (€ 225.000 voordeel) 
Het voordeel op de post Sociale werkvoorziening wordt veroorzaakt door een hoeveelheidsverschil in 
het aantal arbeidsjaren (AJ). De term arbeidsjaar geeft de subsidie-eenheid aan die gekoppeld is aan 
een FTE Wsw, waarop mede de hoogte van het Wsw-deel in de rijksvergoeding wordt gebaseerd. 
Deze rijksvergoeding is in 2018 gebaseerd op 91,61 AJ met een bedrag van € 25.248 per AJ 
(meicirculaire 2018). De werkelijke realisatie in 2018 door SOWECO is 83,92 AJ. Gedurende 2018 
heeft een afname plaatsgevonden in het aantal AJ van 4,79, deze afname wordt met name 
veroorzaakt door overlijden en het bereiken van de AOW-leeftijd. 
  
Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen (€ 29.000 voordeel)  
De kosten voor de heroriëntatie van vrij toegankelijke voorzieningen zijn begroot op € 776.000. De 
werkelijke kosten zijn in 2018 € 747.000. Een voordelig verschil van € 29.000 ten opzichte van de 
begroting 2018. In de aanloop naar een nog meer integrale toegang van het sociale domein zijn 
geplande investeringen en subsidies die hieraan zijn gekoppeld uitgesteld naar 2019 en verder 
waardoor er over 2018 nog een voordelig resultaat is behaald. Er is gestart met het opstellen van een 
gezamenlijke visie (tussen Wij in de Buurt, het Werkplein en de gemeente)  en het toewerken naar 
één toegang, zodat voor onze inwoners helder is waar zij passende hulp en ondersteuning kunnen 
krijgen. Hier wordt in 2019 volop op ingezet.  
  
Toegankelijkheid gebouwen (€ 25.000 voordeel) 
Er is € 25.000 beschikbaar gesteld voor het plan van aanpak toegankelijkheid gebouwen. Binnen de 
transformatieagenda voor het sociaal domein wordt in 2019 prioriteit gegeven aan de transformatie 
en de interventies die nodig zijn om de kwaliteit van de ondersteuning en zorg naar onze inwoners te 
verbeteren en de inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein meer met elkaar in evenwicht te 
brengen. Om die reden zal een onderzoek naar de toegankelijkheid prioriteit krijgen in 2019 (Q4). 
Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2019, zie ook het voorstel voor 
budgetoverheveling. 
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Leerlingenvervoer (€ 72.000 nadeel) 
Voor de kosten van het vervoer van leerlingen minus de bijdrage van ouders zijn we uitgegaan van € 
589.000, de werkelijke kosten over 2018 bedragen € 661.000 en kunnen als volgt gespecificeerd 
worden: 

Leerlingenvervoer Werkelijke kosten 2018 (bedragen x €1.000) 

- schoolvervoer 530 

- individueel vervoer 125 

- vergoeding eigen vervoer 11 

- bijdrage ouders -5 

Totale kosten leerlingenvervoer 661 

 
Onze plattelandsgemeente kent diverse zorgboerderijen waar cliënten voor langere tijd wonen; 
waaronder ook leerplichtige kinderen. Het merendeel van deze kinderen gaat met het 
leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs. Dit is onderwijs dat we niet binnen onze 
gemeentegrens hebben. Dit vervoer gaat over grotere afstanden (bijv. Hengelo, Enschede) en dit 
betekent dus ook hogere vervoerskosten. 
  
De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de stijging van de kosten van het aantal 
leerlingen dat individueel vervoerd moet worden (zwaardere problematiek en/of gevaar voor zichzelf 
of zijn/haar omgeving). De gemiddelde kosten van dit vervoer zijn in de laatste maanden van het jaar 
2018 verdubbeld van € 8.000 per maand naar € 16.000 per maand. 
  
Het aantal deelnemers aan het project 'Samen reizen met…' valt tegen. Voor het leren reizen met het 
openbaar vervoer zijn vrijwilligers nodig die de leerling(en) begeleiden tot ze zelfstandig met het OV 
kunnen reizen; naar school, sport, etc. Echter is er ondanks herhaalde oproepen een tekort aan 
vrijwilligers. In de gemeente Tubbergen heeft één leerling het traject afgerond en kan nu zelfstandig 
met het openbaar vervoer naar school reizen. 
  
M.i.v. het schooljaar 2017-2018 kan aan ouders van kinderen in het leerlingenvervoer éénmalig een 
tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een e-bike voor hun zoon/dochter worden 
verstrekt. Vanaf zestien jaar wordt dit als een algemene voorziening gezien en vervalt deze bijdrage. 
In 2018 is twee keer een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een e-bike verstrekt. 
Deze jongeren maken nu dus geen gebruik meer van de voorziening leerlingenvervoer. 
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
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Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Overdragen' maken  we gebruik van de volgende indicatoren. 

Indicatoren Eenheid Waarde 

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0 

Banen 
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 
64 jaar 

552 

Jongeren met een delict voor de 
rechter 

Percentage 12 t/m 21 jarigen 0,24 

Kinderen in een uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar 1,2 

Netto arbeidsparticipatie 
Percentage van de werkzame beroepsbevolking 
ten opzichte van de beroepsbevolking 

70,6 

Werkloze jongeren Percentage 16 t/m 22-jarigen 0,5 

Personen met een 
bijstandsuitkering 

Aantal per 1.000 inwoners 10,9 

Lopende re-
integratievoorzieningen 

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 
64 jaar 

10,7 

Jongeren met jeugdhulp Percentage van alle jongeren tot 18 jaar 5,2 

Jongeren met jeugdbescherming Percentage van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 

Jongeren met jeugdreclassering Percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar NNB 

Cliënten met een 
maatwerkarrangement Wmo 

Aantal per 1.000 inwoners 60 
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6. Programma Burger & Bestuur 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn voor de ruim 21.000 inwoners 
van Albergen, Fleringen, Geesteren, Harbrinkhoek/Mariaparochie, Langeveen, Manderveen, Reutum, 
Tubbergen en Vasse. Negen dorpen die veel met elkaar gemeen hebben, maar die ook elk een eigen 
identiteit hebben. Negen dorpen met een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen 
kleur. Wij zien het als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en allerlei andere groeperingen, de kracht van onze dorpen en hun 
inwoners te gebruiken. Om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten, om goede antwoorden te 
vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en om inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed te 
helpen . We willen dit op verschillende manieren doen, maar met de nadruk op de volgende thema’s: 

 Samenwerking 

 Dienstverlening" 
 

Thema Samenwerking 

Tekst Begroting 2018: 
"Samenwerking Noaberkracht 
De samenwerking met de gemeente Dinkelland in de vorm van Noaberkracht vormt voor de 
gemeente Tubbergen een vaste basis. Een verdere doorontwikkeling is afhankelijk van de effecten 
en de maatschappelijke acceptatie. Andere samenwerkingsverbanden zijn op onderdelen denkbaar, 
mits het aantoonbare voordelen oplevert. Primair richt Tubbergen zich dan op Noordoost Twente. 
  
Verdere regionale samenwerking 
Voor andere samenwerkingsvormen dan Noaberkracht geldt voor ons het uitgangspunt: ’lokaal wat 
kan, bovenlokaal wat moet’. 
 
Voor nieuwe samenwerkingsallianties richten wij ons vooral op Noordoost-Twente en de Twentse 
plattelandsgemeenten. Wij zetten in op een slanke regio Twente die zich als verlengd lokaal bestuur 
richt op een efficiënte en effectieve uitvoering van haar kerntaken. Verdere Twente brede 
samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming van en overleg over taken die in eerste 
aanleg aan gemeentes zijn toebedeeld." 

Toelichting 

Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio 
 

Tekst Begroting 2018: 
"De gemeente Tubbergen voelt zich  verbonden met Twente. De gezamenlijke ambitie is om Twente 
sociaaleconomisch verder te brengen. De ontwikkeling van Twente wordt in de eerste plaats gemaakt 
door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zelf.  
  
De overheid draagt bij door haar kerntaken uit te voeren voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en 
het investeringsklimaat in Twente. De belangrijkste bijdragen leveren individuele gemeenten. 
   
Elk lokaal succes draagt bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Twente. Als het nodig is 
slaan we in Twente de handen ineen en kiezen we voor onderlinge samenwerking. We doen dit als 
we onze doelen daarmee beter kunnen bereiken en als we concrete voordelen realiseren in 
kostenbesparing, kwaliteit en de vermindering van kwetsbaarheid." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Democratische vernieuwing   

 

  
 

  
 

 

In het raadsperspectief 2018 staat dat we graag de weg die we hebben ingeslagen op het punt van 
vernieuwen en versterken van het samenspel tussen de samenleving en het lokaal bestuur willen 
voortzetten. Het proces “Mijn Dorp 2030” is een goed voorbeeld van het nieuwe samenspel en krijgt 
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steeds meer voeten aan de grond in onze dorpen. Het kenmerkt inmiddels in sterke mate onze 
bestuursstijl. We zijn op een punt aangekomen dat we moeten gaan nadenken over hoe we onze 
eigen processen beter kunnen laten aansluiten op dit nieuwe samenspel. Daarbij gaat het vooral ook 
om de rol en positie van de raad en de raadscommissies en de wisselwerking met het college. In het 
presidium is besloten om een werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in het leven te roepen, bestaande 
uit een zestal raadsleden aangevuld met enkele adviseurs. Doel is een eigentijds gemeentelijk 
bestuur dat past bij het DNA van de gemeente Tubbergen. De werkgroep gaat, onder externe 
begeleiding, in het najaar van start. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning 
 

 

Stand van zaken 
In het najaar heeft de werkgroep bestuurlijke vernieuwing 3 sessies gehad onder externe 
begeleiding. Doel was om beter beeld te krijgen bij de rol van de raad bij de nieuwe manier van 
werken, waarbij de raad naast volksvertegenwoordiger ook volksverbinder is. Wat betekent dit, wat 
vraagt dat van de raad en raadsleden, welk effect heeft dit op de besluitvormingsprocessen. Ook 
wordt nagedacht over de inrichting van de commissie en raadscommissies. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Doorontwikkeling Noaberkracht   
 

  
 

  
 

 

Noaberkracht ondersteunt sinds 2013 de gemeentebesturen van Tubbergen en Dinkelland bij het 
realiseren van de ambities op het gebied van dienstverlening (het leveren van producten en 
diensten) en bij het realiseren van maatschappelijke effecten. Noaberkracht staat daarbij midden in 
de samenleving. Bij alles wat Noaberkracht doet, is de focus gericht op resultaat (de goede dingen 
doen en de dingen goed doen). 
 
De omstandigheden waarbinnen Noaberkracht functioneert, zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk 
veranderd. Ook is het takenpakket van Noaberkracht met onder meer de decentralisaties in het 
sociaal domein fors uitgebreid. Daarnaast hebben ook de verwachtingen vanuit de samenleving 
jegens de gemeente zich verder ontwikkeld. Daarom is nu een natuurlijk moment aangebroken om 
een brede en extern begeleide evaluatie van Noaberkracht uit te laten voeren, temeer nu daarover in 
de afgelopen periode ook met de gemeenteraad is gesproken. Het bestuur van Noaberkracht heeft 
daartoe inmiddels een principebesluit genomen en heeft de directie van Noaberkracht  gevraagd om 
hiervoor een opdracht te formuleren. De opdrachtformulering zal ook aan de gemeenteraad voor 
input worden voorgelegd, waarna het bestuur van Noaberkracht een besluit zal nemen op 
opdrachtformulering. Naar verwachting zal de evaluatie in 2017/2018 worden uitgevoerd. De 
resultaten van de evaluatie zullen worden gebruikt om Noaberkracht zich verder te kunnen laten 
doorontwikkelen tot een nog meer toekomstbestendige ambtelijke organisatie. 
 

 

Toelichting op planning 
 

 

Stand van zaken 
Het bestuur van Noaberkracht heeft begin 2018 adviesbureau BMC opdracht gegeven om in de vorm 
van een brede evaluatie terug te blikken op de oorspronkelijke uitgangspunten die zijn gehanteerd bij 
de start van Noaberkracht en mede op basis daarvan te komen tot aanbevelingen die kunnen 
bijdragen aan de doorontwikkeling van Noaberkracht. Omdat de opdracht gaat over de 
oorspronkelijke uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld door de gemeenteraden van Tubbergen 
en Dinkelland bij de totstandkoming van Noaberkracht, zijn beide gemeenteraden in de gelegenheid 
gesteld vragen en aandachtspunten als input mee te geven aan de onderzoekers. Dit heeft 
plaatsgevonden op 24 januari 2018 (gemeenteraad Tubbergen) en 25 januari 2018 (gemeenteraad 
Dinkelland). 
  
BMC heeft de resultaten van haar onderzoek neergelegd in het rapport “De kracht, balans en kansen 
van samen”. Op 11 september 2018 heeft het bestuur van Noaberkracht besloten dit evaluatierapport 
inclusief de daarin geformuleerde aanbevelingen integraal over te nemen. De conclusies uit het 
rapport bevestigen het bestuur van Noaberkracht in de keuze van zes jaar geleden voor de 
ambtelijke samenwerking tussen Tubbergen en Dinkelland. De aanbevelingen van BMC dragen bij 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 66 van 175 

 

aan de doorontwikkeling van Noaberkracht om ook in de toekomst een betekenisvolle organisatie te 
blijven voor de beide gemeentebesturen en samenlevingen.  Tijdens de informatiebijeenkomst van 1 
oktober 2018 heeft BMC haar rapport aan de beide gemeenteraden toegelicht en zijn zij ingegaan op 
de vragen en aandachtspunten die door de beide gemeenteraden zijn ingebracht. Voorts heeft het 
bestuur van Noaberkracht aangegeven op welke wijze een vervolg aan de conclusies en 
aanbevelingen wordt gegeven. Hierbij rekening houdend met de twee rollen van de beide gemeenten 
die voor Noaberkracht van belang zijn, het werken vanuit haar rol als overheid en haar rol als 
nevenheid. 
 

 

Toelichting financieel 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Omgevingsdienst Twente   
 

  
 

  
 

 

Als gevolg van een wijziging van de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving moet de 
bestaande Regionale Uitvoeringsdienst Twente (netwerk RUD Twente) vóór 1 januari 2018 worden 
omgevormd tot een fysieke Omgevingsdienst Twente. De raad heeft in 2017 toestemming verleend 
tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Binnen het 
regionale bestuurlijke overleg van de Omgevingsdienst Twente is inmiddels overeenstemming bereikt 
over het aan de Omgevingsdienst Twente over te dragen takenpakket. Overgedragen zal worden het 
zogenaamde basistakenpakket, aangevuld met milieutaken. De formatieve en organisatorische 
effecten hiervan voor Noaberkracht worden thans in beeld gebracht. Daarnaast moet nog afrondende 
besluitvorming plaatsvinden over de  toedeling van overheadkosten van de Omgevingsdienst 
Twente. Nu het niet realistisch is om de Omgevingsdienst Twente vanaf 1 januari 2018 operationeel 
te laten zijn, is ervoor gekozen om de Omgevingsdienst uiterlijk 1 januari 2019 van start te laten 
gaan. Omdat er bij het opstellen van de begroting 2018 nog geen finaal inzicht bestond in de 
toedeling van kosten van de Omgevingsdienst Twente wordt in deze begroting vooralsnog rekening 
gehouden met de kostentoedeling die was opgenomen in het oorspronkelijke conceptbedrijfsplan van 
de Omgevingsdienst Twente. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Omdat het niet realistisch is gebleken om de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) per 1 januari 
2018 operationeel te laten zijn, is eind 2017 besloten, door de veertien Twentse gemeenten en 
Provincie, om de Omgevingsdienst uiterlijk 1 januari 2019 van start te laten gaan. In 2018 is gewerkt 
aan het vormgeven van de Omgevingsdienst en het treffen van maatregelen om voorbereid te zijn op 
de nieuwe situatie. 
  
Naast de overgang van medewerkers naar de Omgevingsdienst zijn interne maatregelen getroffen 
om een goede afstemming tussen Noaberkracht en de Omgevingsdienst te waarborgen. 
  
Per 1 januari 2019 is de Omgevingsdienst Twente van start gegaan. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Samenwerking binnen Regio Twente   
 

  
 

  
 

 

Voor 2018 worden ten aanzien van de samenwerking binnen Regio Twente geen zelfstandige 
beleidsambities verwacht.  De heroriëntatie op de bestuurlijke samenwerking in Twente is afgerond 
en over de relevante onderdelen (Agenda voor Twente en het Twentebedrijf) wordt afzonderlijk in 
deze begroting gerapporteerd. Daarnaast maakt Regio Twente onderdeel uit van de paragraaf 
Verbonden Partijen van deze begroting. Voor het overige maakt Regio Twente beleidsmatig 
onderdeel uit van de afzonderlijke beleidsprogramma's van deze begroting (Economische Kracht en 
Werk, Omzien naar Elkaar en Krachtige Kernen), waar de rol en positie van Regio Twente verder 
wordt geduid. Dat is bijvoorbeeld aan de orde ten aanzien van de samenwerking binnen Regio 
Twente op het gebied van jeugdzorg, volksgezondheid, (vrijetijds-)economie en belangenbehartiging. 
 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
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Stand van zaken 
De vernieuwde samenwerking die in 2016 van start is gegaan, is in 2018  voortgezet op het niveau 
van de samenwerkende raden (Twenteraad) en samenwerkende portefeuillehouders (in de vorm van 
bestuurscommissies en regionale portefeuillehouders). De bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf 
is per 1 januari 2018 opgeheven. Hierover wordt elders in deze jaarverantwoording gerapporteerd. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Samenwerking binnen Twentebedrijf   
 

  
 

  
 

 

Als uitwerking van de heroriëntatie op de gemeentelijke samenwerking in Twente, is per 1 januari 
2016 het Twentebedrijf opgericht. De 14 Twentse gemeenten en Regio Twente nemen deel aan het 
Twentebedrijf. Deze bedrijfsvoeringsorganisatie kan fungeren als platform voor 
samenwerkingsinitiatieven tussen enkele of alle deelnemers. Het Twentebedrijf kent een casco-
structuur, waarbij samenwerkingsinitiatieven als ‘plug-ins’ kunnen worden ingebracht. In 2017 is 
onderzocht wat een realistische ontwikkelingsroute voor het Twentebedrijf is. Daaruit is de 
zogenaamde ‘stap-voor-stap methode’ als meest realistisch naar voren gekomen. In aansluiting op 
deze conclusie wordt een inventarisatie bij de deelnemers aan het Twentebedrijf uitgevoerd in 
hoeverre de deelnemers bereid zijn om een extra impuls aan de gekozen ontwikkelroute voor het 
Twentebedrijf te geven. In 2018 zal naar verwachting besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de 
vraag welke governance-structuur passend is bij de gekozen ontwikkelroute. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform planning. 
 

 

Stand van zaken 
Op 6 december 2017 heeft het bestuur van het Twentebedrijf definitief gekozen voor een andere 
ontwikkelroute Twentebedrijf en het voorstel tot opheffing van de aparte bedrijfsvoeringsregeling en 
rechtspersoon Twentebedrijf voorgelegd aan de colleges en dagelijks bestuur van Regio Twente. 
Begin 2018 hebben alle deelnemers in de regeling ingestemd met de opheffing. De samenwerking 
wordt onverminderd voorgezet maar dan zonder aparte gemeenschappelijke regeling. De merknaam 
Twentebedrijf wordt in stand gelaten en gebruikt als paraplu voor de samenwerkingen op het gebied 
van bedrijfsvoering. Regio Twente is verzocht om daar waar wenselijk en mogelijk op te treden als 
landingsplaats en gastheer (rechtspersoon) voor samenwerkingen. Het platform Twentse kracht 
waarbinnen we het wensbeeld "Werken voor de Twentse overheid" nader concretiseren en de 
bundeling van de samenwerkingen op het terrein van informatietechnologie binnen het IT-platform 
Twente, "Informatievoorziening zonder belemmeringen",  zijn inmiddels op deze wijze georganiseerd. 
Het inhoudelijk opdrachtgeverschap is belegd bij één van de gemeentesecretarissen als 
coördinerend secretaris terwijl het platform directeuren en hoofden bedrijfsvoering als 
opdrachtnemer, via een kernteam, fungeert. Inmiddels zijn er initiatieven genomen op de bestaande 
samenwerkingen op inkoop (netwerkstad, plattelandsgemeenten en Samen14) op eenzelfde wijze te 
organiseren. 
 

 

Toelichting financieel 
Wij verwachten dat het liquidatieplan geen noemenswaardige consequenties zal hebben 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Veiligheid (buurtpreventie)   
 

  
 

  
 

 

Steeds meer mensen maken gebruik van een buurt WhatsApp-groep. Ten eerste om gezamenlijk 
een oogje in het zeil te houden in hun straat, buurt of wijk, maar ook om verdachte situaties te 
melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van de WhatsApp-groepen van 
harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Doordat er relatief snel en 
eenvoudig veel buurtbewoners kunnen worden bereikt, is het voor inbrekers en andere ongenode 
gasten lastiger om hun slag te slaan. Hierbij is van belang dat er tussen inwoners en wijkagenten in 
de gemeente Tubbergen korte lijnen zijn. Hierdoor kan de Buurtpreventie Whatsapp-groep bijdragen 
aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Inmiddels zijn alle kernen voorzien van een 
buurtpreventie Whatsapp-groep en een contactpersoon. Daarnaast is informatie over dit thema te 
ontsluiten via de gemeentelijke internetsite en is een digitale handreiking voor Whatsapp-groepen 
beschikbaar. 
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Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Steeds meer mensen maken gebruik van een buurt WhatsApp-groep. Ten eerste om gezamenlijk 
een oogje in het zeil te houden in hun straat, buurt of wijk, maar ook om verdachte situaties te 
melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van de WhatsApp-groepen van 
harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Doordat er relatief snel en 
eenvoudig veel buurtbewoners kunnen worden bereikt, is het voor inbrekers en andere ongenode 
gasten lastiger om hun slag te slaan. Hierbij is van belang dat er tussen inwoners, wijkagenten en de 
gemeente in de gemeente Tubbergen korte lijnen zijn. Hierdoor kan de Buurtpreventie Whatsapp-
groep bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Inmiddels zijn alle kernen voorzien van 
een buurtpreventie Whatsapp-groep en een contactpersoon. Daarnaast is informatie over dit thema 
te ontsluiten via de gemeentelijke internetsite en is een digitale handreiking voor Whatsapp-groepen 
beschikbaar. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 

  

Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting na 

wijziging 

Baten 24 0 0 0 

Lasten -176 -195 -191 4 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-152 -195 -191 4 

Onttrekkingen aan 
reserves 

23 66 66 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-129 -129 -125 4 

 
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over de verschillen met betrekking tot het thema 
'Samenwerking'. 
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Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Samenwerking' maken  we gebruik van de volgende indicatoren. 

Indicatoren Eenheid Waarde 

Formatie Fte per 1.000 inwoners 6,35 

Bezetting Fte per 1.000 inwoners 6,35 

Apparaatskosten Kosten per inwoner 679 

Externe inhuur 
Kosten als percentage van de totale loonsom plus de totale 
kosten inhuur externen 

8,9 

 

Thema Dienstverlening 

Inleiding 

Tekst Begroting 2018: 
"Wij 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. En waar mogelijk diensten ook digitaal 
aanbieden als extra optie. Verbeteren van de dienstverlening is onze hoofddoelstelling en dit willen 
we bereiken door:" 

Toelichting 

Dienstverlening dichter bij de inwoner 
 

Tekst Begroting 2018: 
"De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Door in gesprek te 
zijn en te blijven met onze inwoners zijn we in staat steeds beter in te spelen op de behoeftes van die 
inwoner." 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

 Tijd Kwaliteit Geld  
- Dienstverlening op maat   

 

  
 

  
 

 

Wij stemmen onze wijze van dienstverlening af op onze doelgroep en zoeken naar mogelijkheden om 
onze dienstverlening op een menselijke maat te leveren. Onze inwoners mogen zich geen 
“nummertje” voelen of van het zgn. “kastje naar de muur” worden gestuurd. Wij denken daarin mee 
met onze inwoners. 
 
In 2018 onderzoeken wij de mogelijkheden voor het werken op afspraak en breiden wij het aantal 
inloopuren voor mensen met vragen over werk en inkomen uit.  
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Het onderzoek naar werken op afspraak is afgerond en wordt per 1 april 2019 ingevoerd. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Digitale dienstverlening   
 

  
 

  
 

 

Onze omgeving is sterk in ontwikkeling en digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden. Wij zullen 
deze mogelijkheden maximaal benutten, maar blijven ook altijd nog via de reeds bekende kanalen 
bereikbaar. Daarnaast maken wij gebruik van moderne hulpmiddelen, zoals Sociale Media om 
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informatie te verzamelen en informatie te delen. 
 
In 2018 blijven wij het gebruik van sociale media stimuleren en monitoren. Verder onderzoeken wij de 
mogelijkheden van Whatsapp in onze communicatie en zetten in op het maximaal digitaal faciliteren 
van onze processen waarbij procesinformatie beschikbaar is via een persoonlijke internet pagina. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Meerdere producten zijn digitaal beschikbaar. Zoals overlijdensaangifte, voornemen huwelijk, 
doorgeven verhuizing. Door juridische onduidelijkheid over het zakelijk gebruik van Whats App is dit 
doorgeschoven naar 2019. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Het meten van klantbeleving   
 

  
 

  
 

 

Dienstverlening is een beleving die kan verschillen per individu. Het meten van klantbeleving is een 
methode waarbij inwoners rechtstreek gevraagd worden naar zijn/haar beleving van onze 
dienstverlening. De antwoorden op deze vragen zijn de basis voor de continue verbetering van onze 
dienstverlening. 
 
In 2018 lopen in ieder geval de trajecten voor meldingen Openbare ruimte, WABO, Burgerzaken en 
telefonie en receptie. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Het meten van klantbeleving bij teams Telefonie en informatie en Burgerzaken is gestart. Loopt nog 
door in 2019. 
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
 Tijd Kwaliteit Geld 

 

- Verbeteren van onze processen   
 

  
 

  
 

 

Het verbeteren van onze processen is een continue activiteit, waarbij wij jaarlijks enkele processen 
specifiek analyseren op verbetermogelijkheden. De voorgestelde verbeteringen vanuit deze 
procesanalyses sluiten aan op de bovenstaande visie. 
 
In 2018 is evenementenvergunningen een belangrijk proces. Evenementen vervullen een wezenlijke 
en belangrijke rol in de leefbaarheid van onze kernen. Mede in het kader van onze nieuwe 
bestuursstijl werken wij samen met organisatoren aan het verbeteren van het proces van de 
evenementenvergunningen. Daarbij benutten wij (gemeente en organisatoren) elkaars kwaliteiten en 
werken wij aan bewustwording over en weer van elkaars verantwoordelijkheden. Samen met 
evenementenorganisatoren hebben wij vorenstaande ontwikkeling projectmatig opgepakt. Dit zal in 
2018 leiden tot een vernieuwd proces voor evenementenvergunningen dat past bij onze nieuwe 
bestuursstijl. 
 

 

Toelichting op planning 
Conform gestelde planning. 
 

 

Stand van zaken 
Het proces evenementenvergunningen is afgerond. Verbeteringen zijn doorgevoerd. Het aanstellen 
van evenementenconsulenten zal in 2019 plaatsvinden. Samen met organisatoren van evenementen 
blijven we in gesprek en onze aanpak doorontwikkelen.  
 

 

Toelichting financieel 
Conform gestelde financiële kaders. 
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Overzicht baten en lasten 

(bedragen x 
€1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begroting na 

wijziging 

Baten 512 281 366 86 

Lasten -2.844 -2.872 3.015 -142 

Gerealiseerd 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-2.332 -2.592 -2.648 -57 

Onttrekkingen aan 
reserves 

0 52 52 0 

Toevoegingen aan 
reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-2.332 -2.539 -2.596 -57 

 
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en 
de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. 
 
Wethouders pensioen (€ 27.000 nadeel) 
We zijn verplicht om ieder jaar bij de jaarverantwoording een herziene berekening van de 
toekomstige rechten van de wethouders pensioenen op te leveren. Naast fluctuatie in het bestand 
(mensen die in- en uitstromen) is vooral de rekenrente van invloed.  
  
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedrag en begrote bedragen na 
wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2018 onder 'Toelichting en analyse op de baten en lasten'. 
 

Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Dienstverlening' maken we geen gebruik van indicatoren.  
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7. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Overzicht baten en lasten 

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. 

(bedragen x €1.000) 
raming 

begrotingsjaar  voor 
wijziging 

raming 
begrotingsjaar  na 

wijziging 

realisatie 
begrotingsjaar 

verschil realisatie 
versus  begroting 

na wijziging 

Baten         

A. Lokale heffingen 4.285 4.230 4.202 -28 

B. Algemene uitkeringen 24.937 25.396 25.400 32 

C. Dividend 825 869 988 118 

D. Saldo 
financieringsfunctie 

18 18 31 13 

E. Overige algemene 
dekkingsmiddelen 

0 0 0 0 

F. Overhead 30 30 30 0 

G. 
Vennootschapsbelasting 

0 0 0 0 

H. Onvoorzien 0 0 0 0 

Totaal baten 30.095 30.516 30.652 135 

Lasten         

A. Onroerende zaak 
belasting 

-426 -427 -423 -4 

B. Algemene uitkeringen -25 -25 -25 0 

C. Dividend -6 -6 -6 0 

D. Saldo 
financieringsfunctie 

153 166 108 -57 

E. Overige algemene 
dekkingsmiddelen 

0 0 0 0 

F. Overhead -5.070 -4.970 -4.930 -40 

G. 
Vennootschapsbelasting 

0 0 49 -49 

H. Onvoorzien -20 0 0 0 

Totaal lasten -5.395 -5.262 -5.227 -36 

Saldo van baten en 
lasten 

24.701 25.254 25.425 171 
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Mutaties reserves -35 1.143 1.119 -23 

Resultaat van baten en 
lasten 

24.665 26.396 26.544 148 

 

Analyse op hoofdlijnen 

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en 
lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen. 
  
Dividenden (€ 118.000 voordeel) 
De dividendopbrengst van Twence bedroeg in 2018 € 84.000. Dit is fors hoger dan het ontvangen 
dividend van Twence in 2017. In onze begroting is geen rekening gehouden met dit goede jaar van 
Twence waardoor een voordeel is ontstaan. 
De dividendopbrengst van de BNG was in 2018 fors hoger dan de voorgaande jaren. Waar in 2016 
nog € 31.000 ontvangen werd en in 2017 € 49.200, was de uitkering in 2018 € 76.000. In de 
begroting was een bedrag geraamd van € 40.000. 
Voor de aandelen van Enexis is een rente aandeelhouderslening tranche D uitbetaald ter hoogte van 
€ 6.000, deze was niet begroot. Samen levert dit een voordeel op van € 118.000. 
  
Mutaties reserves 
Reserve grondexploitatie 
De hogere onttrekking uit deze reserve heeft grotendeels betrekking op de niet geraamde last voor 
de vennootschapsbelasting. 
Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen de begroting 
na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is in de toelichting op 
de programmarekening. 
 

Overzicht beleidsindicatoren 

Voor het thema 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' maken we gebruik van de volgende 
indicatoren. 

Indicatoren Eenheid Waarde 2017 Waarde 2018 

Overhead Percentage van de totale lasten   14,47 10,61 
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8. Paragrafen 

Paragraaf Lokale Heffingen 

Beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 
2018 als volgt vastgesteld: 

1. De ozb-tarieven zijn zodanig aangepast dat voor 2018 de gewenste meeropbrengst 
(exclusief areaaluitbreiding) zou kunnen worden gerealiseerd. 

2. De tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op een basistarief vermeerderd met een 
bedrag per lediging van de restafvalcontainer (grijs) respectievelijk per aanbieding aan de 
verzamelcontainer. 

3. De tarieven van de rioolheffingen zijn ten opzichte van het jaar 2017 niet verhoogd. 
4. De tarieven leges en rechten zijn afgestemd op de lasten ter zake en kostendekkend. 

 

Onroerende zaakbelastingen 

Onder de naam ‘onroerendezaakbelastingen’ worden van binnen de gemeente gelegen onroerende 
zaken twee directe belastingen geheven: 

 Een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een 
onroerende zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, 
bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt en 

 Een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht. 
 

  
Tarieven 
onroerendezaakbelastingen 

% van de WOZ-waarde 
2018 

% van de WOZ-waarde 
2017 

Woning eigenaar 0,1135% 0,1228% 

Niet-woning eigenaar 0,1660% 0,1686% 

Niet-woning gebruiker 0,1320% 0,1370% 

  

Opbrengsten onroerendezaakbelastingen (bedragen x € 1.000)     2018       2017 

Raming ozb  3.908   4.003 

Werkelijke opbrengst ozb  3.885   3.979 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming        -/- 23 -/- 24 

  
Nadat de ozb-tarieven 2018 waren vastgesteld heeft het rijk een wijziging doorgevoerd in de 
agrarische taxatiewijzer, waardoor met name voor varkenshouderijen de WOZ-waarde naar beneden 
moest worden bijgesteld als gevolg van de economische malaise in deze sector. Mede daardoor is 
de ozb-opbrengst 2018 lager dan vooraf werd ingeschat. 
 

Afvalstoffenheffing 

Deze heffing heeft als uitgangspunt, dat de kosten voor 100% worden gedekt door de heffing . Naast 
een basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een capaciteitsafhankelijk tarief per lediging 
restafval voor het gebruik van een verzamelcontainer, een 140-liter container of een 240-liter 
container. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. De 
opbrengst is bestemd voor de kostendekking van de afvalinzameling en –verwerking. 
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Berekening kostendekkende 
afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000) 

Begroting 2018 Werkelijk 2018 

Kosten taakveld(en)     864 922 

Inkomsten taakveld(en)     300 286 

Netto kosten taakveld    564 636 

Toe te rekenen kosten                564 636 

Overhead inclusief (omslag-)rente                57 56 

Btw    230 230 

Totale kosten   851 922 

Opbrengst afvalstoffenheffing  838 933 

Dekkingspercentage 99% 101% 

 

Tarieven afvalstoffenheffing 2018 2017 

Basistarief (vast recht)   80,00    100,00  

1 lediging bij de verzamelcontainer via een chipkaart      0,60        0,60 

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 140 liter      5,60        5,60 

1 lediging restafvalcontainer (grijs) 240 liter      9,20        9,20 

Opbrengsten afvalstoffenheffing: basistarief + 
ledigingen (bedragen x € 1.000) 

2018 2017 

Raming opbrengst basistarief (vast recht):  646    817 

Werkelijke opbrengst basistarief  644    796 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming basistarief -/-  2 -/- 21 

      

Raming opbrengst ledigingen restafval:  192    273 

Werkelijke opbrengst ledigingen restafval 289      268 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming ledigingen  97 -/-5 

      

Aantal ledigingen bij de verzamelafvalcontainer via een 
chipkaart * 

                 20.009             20.561 

Aantal ledigingen restafvalcontainer (grijs) 140 liter *                   7.977               6.695 
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Aantal ledigingen restafvalcontainer (grijs) 240 liter *                 25.500         23.677 

* Gegevens verstrekt door ROVA     

  
De opbrengst van het aantal ledigingen is aanvankelijk geraamd op € 273.000 welk bedrag met € 
81.000 naar beneden is bijgesteld in verband met de verbeterde afvalscheiding. In de aanslagen 
afvalstoffenheffing 2019 wordt rekening gehouden met een bedrag van  € 289.000 aan 
diftaropbrengsten restafval 2018. 
  
Voorziening afvalstoffenheffing    
De voorziening wordt ingezet om gelijkmatige ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te waarborgen. 
De huidige stand van de voorziening bedraagt € 813.000.  
 

Rioolheffingen 

De eigenaar en gebruiker van een perceel van waaruit regenwater en/of afvalwater direct of indirect 
wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering is belastingplichtig voor de rioolheffing. Voor de 
rioolheffing geldt eveneens als algemeen uitgangspunt dat 100% van de kosten worden gedekt. De 
tarieven zijn gebaseerd op de geraamde kosten, zoals die zijn opgenomen in het gemeentelijk 
rioleringsplan.  
  
Tubbergen heft zowel van de eigenaar als van de gebruiker van objecten, die direct of indirect zijn 
aangesloten op de gemeentelijke riolering. De eigenaar betaalt een vast bedrag per perceel; het 
tarief voor de gebruiker is gebaseerd op het waterverbruik. Incidentele over- en onderdekking wordt 
verrekend met een egalisatievoorziening om sterke tarieffluctuaties op te kunnen vangen. De 
tarieven  voor het belastingjaar 2018 zijn  niet gewijzigd ten opzichte van 2017. 
  

Berekening kostendekkende rioolheffing (bedragen 
x € 1.000) 

Begroting 2018 Werkelijk 2018 

Kosten taakveld(en) 1.274  1.242 

Inkomsten taakveld(en)              0                0 

Netto kosten taakveld   1.274 1.242 

Toe te rekenen kosten           1.274      1.242 

Overhead inclusief (omslag)rente                250          240 

Btw        254    254 

Totale kosten   1.778  1.736 

Opbrengst rioolheffing  1.898 1.904 

Dekkingspercentage* 107 % 110% 

*Het dekkingspercentage is hoger dan 100%, overtollige middelen worden aan de voorziening 
gedoteerd. 
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Tarieven rioolheffingen (bedragen in €) 2018 2017 

Rioolheffing eigenaar  182,00  182,00 

Rioolheffing eigenaar (uitsluitend hemel-/grondwater)    61,00   61,00 

Rioolheffing gebruiker (tot 300 m3)      73,50    73,50 

      

Opbrengsten rioolheffingen (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

Raming rioolheffing gebruikers  610  601 

Werkelijke opbrengst rioolheffing gebruikers 610  601 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming 0              0 

      

Raming rioolheffing eigenaren  1.288  1.278 

Werkelijke opbrengst rioolheffing eigenaren  1.294  1.261 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming        6 -17 

  
Voorziening rioolheffing 
De voorziening wordt ingezet om gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing te waarborgen. 
De  stand van de voorziening op 31 december 2018 bedraagt € 866.000. 
 

Toeristenbelasting 

Deze belasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de 
gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen, die niet in de gemeentelijke 
‘Basisregistratie personen’ zijn opgenomen. De toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. 
De belasting vindt plaats op basis van aangifte. 
  
De aangiftes worden jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd. Niet alleen om de aangiftes op 
juistheid en volledigheid te controleren, maar ook om de exploitanten, daar waar nodig, te adviseren 
bij een doelmatiger opzet van de administratie, zodat het invullen van de aangifte toeristenbelasting 
correct, eenvoudig en snel kan geschieden. De tarieven zijn al een aantal jaren niet gewijzigd.  

Tarieven toeristenbelasting (bedragen in €) 2018 2017 

Tarief per persoon per overnachting  1,05  1,05 

Tarief in eigen onderkomen op camping  0,70  0,70 

      

Opbrengst toeristenbelasting  (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

Raming toeristenbelasting  190  195 

Werkelijke opbrengst toeristenbelasting 190  197 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming   0  2 
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Toelichting toeristenbelasting 2018 
De aanslagen toeristenbelasting kunnen pas na afloop van het belastingjaar worden opgelegd, omdat 
deze gebaseerd worden op het aantal overnachtingen in het  belastingjaar (= kalenderjaar). Dit 
betekent, dat bij het opmaken van de jaarrekening een schatting moet worden gemaakt van de 
opbrengst. Deze schatting wordt doorgaans gebaseerd op het meest recente kohier, rekening 
houdend met eventueel gewijzigde omstandigheden. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een 
totaalbedrag van € 190.000. 
 

Forensenbelasting 

Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te 
hebben, er op meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een 
gemeubileerde woning beschikbaar houden. De forensenbelasting is  een algemeen dekkingsmiddel. 
  

Tarieven forensenbelasting (bedragen in €) 2018 2017 

Forensenbelasting ‘gehuurde grond’  105,00  105,00 

Forensenbelasting op eigen grond  286,00  286,00 

Opbrengst forensenbelasting (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

Raming opbrengst forensenbelasting (na wijziging)  52   53 

Werkelijke opbrengst forensenbelasting 51    53 

Verschil  werkelijke opbrengst en raming -1     0 
 

Reclamebelasting 

De reclamebelasting wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft, dan wel van 
degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht. Deze  reclamebelasting 
betreft een afgebakend gebied in het centrum van Tubbergen. 
  
Met de opbrengst van deze belasting wordt het ‘Ondernemingsfonds Tubbergen’ gevoed en op deze 
wijze komt de opbrengst weer op indirecte wijze ten goede aan de ondernemers. 
  

Tarieven reclamebelasting (bedragen in €) 2018 2017 

Vast bedrag 1
e
 vestiging 600,00 600,00 

Vast bedrag per vestiging voor de 2
e
 en volgende vestigingen 500,00 500,00 

      

Opbrengst reclamebelasting (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

Raming opbrengst reclamebelasting  49  49 

Werkelijke opbrengst reclamebelasting  49  49 

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming             0 0 
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Recapitulatie belastingopbrengsten 

Soort heffing/belasting (bedragen 
x € 1.000) 

Rekening 2018 Begroting 2018 Rekening 2017 

Onroerendezaakbelastingen 3.885  3.908  3.979 

Afvalstoffenheffing (inclusief verkoop 
fiches c.a.) 

 933  838 1.064 

Rioolheffingen 1.904  1.898  1.862 

Toeristenbelasting      190      190      197 

Forensenbelasting        51      52        53 

Reclamebelasting        49        49        49 

Totaal  7.012  6.935  7.204 
 

Lokale lasten 

Om een indruk te geven van de lastendruk ontwikkeling als gevolg van aanvaard beleid worden 
hierna de gevolgen voor een huishouding zonder of met een eigen woning weergegeven. Deze 
vergelijking is gebaseerd op de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
Bij de berekening van de lokale woonlasten is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde van € 
244.000 in 2017 respectievelijk € 254.000 in 2018, conform de uitgangspunten van de COELO-atlas. 
  
Ontwikkeling van de lokale lastendruk in 2018 ten opzichte van 2017 
  

 Lokale lastendruk (bedragen in € 1) 2018 2017 Verschil In % 

Rioolheffing gebruiker: 
(tot 300 m3 waterverbruik) 

 73,50  73,50        0,00 0% 

Afvalstoffenheffing:         

a. basistarief (vast recht)  80,00 100,00        -/- 20,00 -/- 20% 

b. 4 ledigingen restafval (240 liter)   36,80 36,80        0,00 0% 

1. Lokale lastendruk zonder eigen woning 190,30 210,30 -/- 20,00 -/-  9,5% 

Eigen woning: 
gemiddelde WOZ-waarde 2018  € 254.000 
gemiddelde WOZ-waarde 2017  € 244.000 

288,00 299,00 -/- 11,00  -/- 3,67% 

Rioolheffing eigenaar: 182,00 182,00 0,00 0% 

2. Lokale lastendruk met  eigen woning  660,30 691,30 -/- 31,00 -4,5% 
 

Kwijtscheldingsbeleid 

Kwijtschelding is één van de wijzen waarop een schuld teniet gaat. Kenmerk van kwijtschelding is, 
dat het gaat om belastingschuldigen die niet in staat zijn anders dan met buitengewoon bezwaar de 
belasting te betalen. Op grond van artikel 255 van de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid om 
belastingplichtigen, die een inkomen en een vermogen beneden bepaalde minimum normen hebben, 
kwijtschelding te verlenen van hun belastingschuld. 
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Gemeenten beschikken hierin over een zekere mate van beleidsvrijheid. Gemeenten mogen ook zelf 
bepalen welke belastingsoorten in aanmerking komen voor kwijtschelding. 
 Tubbergen past kwijtschelding toe voor alleen de volgende heffingen: 

 Afvalstoffenheffing: het basistarief 

 Rioolheffing en 

 Onroerendezaakbelastingen. 
  

Aantal kwijtscheldingsverzoeken  2018 2017 

Aanvragen, afgewezen: 32 18 

Aanvragen, gedeeltelijk toegewezen: 3 0 

Aanvragen, volledig toegewezen: 122 147 

Totaal 157 165 

Kwijtscheldingsbedragen (bedragen x € 1.000) 2018 2017 

Raming kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen     15 15 

Werkelijke kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 21 30 

Verschil tussen werkelijke kwijtschelding en raming -/-6 -/-15 
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Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 

Inleiding 

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een indicatie in welke mate het 
vermogen van de gemeente Tubbergen toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder 
dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het 
weerstandsvermogen hierop af te stemmen, kan worden voorkomen dat elke nieuwe financiële 
tegenvaller dwingt tot bezuinigen. 
 

Risicobeheersing 

Op 1 juli 2014 is door de raad het Beleidskader risicomanagement vastgesteld en is op 9 juni 2015 
het Stappenplan risicomanagement vastgesteld. In dit stappenplan staan 5 stappen beschreven: 
1. Bewust worden 
2. Identificeren 
3. Analyseren en beoordelen 
4. Beheersen 
5. Vooruitdenken 
  
Vervolgens zijn in de presentatie die onze concerncontroller op 16 mei 2017 voor uw raadscommissie 
heeft verzorgd, de volgende lopende ontwikkelingen geschetst, die ook onverkort gelden voor 2018: 

 Verder uitwerken stappenplan 2015  

 Grotere betrokkenheid concerncontroller 

 Update risicoparagraaf in programmajournaals 

 Borging binnen projectmatig creëren 

 In beeld brengen risico’s verbonden partijen 

 Koppeling risico's met beheersmaatregelen en interne audits 
  
In 2018 is voor de eerste keer de fraude-risicoanalyse uitgevoerd waarbij inzicht is verkregen in de 
top 5 risico’s met hoge prioriteit. Deze risico’s zijn opgenomen in ons risicosysteem Naris waarbij een 
koppeling is gemaakt naar bestaande beheersmaatregelen. Voor deze top 5 risico’s heeft 
verscherping van de bestaande beheersmaatregelen plaatsgevonden en lopen er diverse 
procesmatige implementaties om verbeteringen te realiseren. De werking van deze procesmatige 
verbeteringen moet nog blijken, een stap welke momenteel onderhanden is. Het herijken van de 
fraude-risicoanalyse behoort overigens tot een jaarlijkse exercitie,  voor 2019 zal opnieuw een 
fraude-risicoanalyse opgemaakt worden. 
  
Verder is in 2018 het integraal risicomanagement gepositioneerd in het programma ontwikkeling 
Noaberkracht. Voor ons als gemeentelijke organisatie ligt er een uitdaging om het risicomanagement 
niet alleen onbewust onderdeel van ons werkproces te laten zijn maar risico’s en kansen en de wijze 
waarop we daarmee om willen gaan juist ook expliciet en transparant te betrekken bij bestuurlijke 
besluitvorming. Daarbij is het noodzakelijk om risico’s niet te eenzijdig te benaderen vanuit het 
financieel perspectief, maar ook risico’s met impact op imago en doelstellingen inzichtelijk te maken. 
Ook is risico-informatie vaak een status quo en ontbreekt het inzicht in de wijzigingen in risico’s en de 
voortgang van beheersmaatregelen. Als laatste zien we ook mogelijkheden voor een extra impuls 
voor het voeren van het goede gesprek over risico’s. Hier is in 2018 alvast een begin mee gemaakt 
door teamcoaches van organisatieonderdelen te bevragen over de mogelijke risico’s en 
beheersmaatregelen in hun werkveld. Tevens wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij diverse projecten 
om op basis van een risicoanalyse inzicht te krijgen in de mogelijke projectrisico’s. 
 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen kunnen we bepalen door onderstaande stappen te doorlopen: 
1. Een inventarisatie van de risico’s (risicoprofiel) 
2. Benodigde weerstandscapaciteit 
3. Beschikbare weerstandscapaciteit 
4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 
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Risicoprofiel 

1. Risicoprofiel 
 In onderstaande tabel worden de 10 risico’s gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de 
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 

Risico Kans Financieel gevolg Invloed 

Het niet (kunnen) verkopen van 
gemeentelijke eigendommen tegen 
taxatiewaarde. 

40% max. €1.500.000 13,06% 

Decentralisatie uitkering sociaal domein 50% max. €1.000.000 10,83% 

Algemene uitkering valt lager uit dan 
begroot 

70% max. €500.000 7,53% 

Voorlopige risico inschatting drie 
decentralisaties 

50% max. €500.000 5,40% 

Meldplicht datalekken: het weglekken of 
het onjuist/ongewild verspreiden van 
informatie 

30% max. €810.000 5,26% 

Onvolledige en niet-actuele registratie 
van bezittingen/kunstobjecten 

50% max. €500.000 3,58% 

Stijgende loonkosten (t.o.v. huidige 
cao) 

50% max. €250.000 3,25% 

Verhoogde vraag naar voorzieningen 
(WWB) 

90% max. €150.000 2,90% 

Onvolledige controle op de eisen van 
de Wet Ketenaansprakelijkheid in het 
kader van inkopen/aanbestedingen 

50% max. €250.000 2,71% 

Verkrijgen en misbruik maken van 
persoonsgegevens door derden met als 
gevolg onrechtmatige besteding van het 
PGB-budget en onrechtmatig gebruik 
van voorzieningen 

50% max. €250.000 2,66% 

 

Weerstandscapaciteit 

2. Benodigde weerstandscapaciteit 
Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. Hieruit volgt dat 90% zeker is 
dat alle risico’s (€ 15,3 miljoen) kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3,4 miljoen 
(benodigde weerstandscapaciteit). 
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3. Beschikbare weerstandscapaciteit  
De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente bestaat uit het geheel aan middelen dat de 
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. 
  

Tabel 1: Beschikbare weerstandscapaciteit 

Weerstand Capaciteit 

Algemene reserve 1.998.000 

Reserve grondexploitatie 3.828.000 

Totale weerstandscapaciteit 5.826.000 

  
4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur 
weergegeven. 

Risico's  
 

Bedrijfsproces 
Financieel  

Imago / politiek 
Informatie / strategie 

Juridisch / Aansprakelijkheid  
Letsel / Veiligheid 

Materieel 
Milieu 

Personeel / Arbo 
Product 

Weerstandscapaciteit  
 

Algemene reserve 
Reserve grondexploitatie 

Weerstandsvermogen 

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen 
de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het 
weerstandsvermogen. 
  

  
Ratio weerstandsvermogen =  

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

  
 = 

€5.826.000 

  
= 1,71 

Benodigde weerstandcapaciteit €3.400.000 
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De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering 
van de berekende ratio. 
 

Waarderingscode Ratio Betekenis 

A >2.0 uitstekend 

B 1.4-2.0 ruim voldoende 

C 1.0-1.4 voldoende 

D 0.8-1.0 matig 

E 0.6-0.8 onvoldoende 

F <0.6 ruim onvoldoende 

Conclusie: het weerstandsvermogen van de gemeente Tubbergen is ruim voldoende. 
 

Kengetallen 

Om de financiële positie van de gemeente in beeld te brengen, stelt de gemeente Tubbergen jaarlijks 
een balans en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten op. Maar voor een goed oordeel 
over deze financiële positie zijn aanvullende kengetallen nodig. Deze kengetallen bieden 
ondersteuning bij de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Bovendien kan met 
deze kengetallen de gemeente Tubbergen goed worden vergeleken met andere gemeenten. Eén 
afzonderlijk kengetal zegt niet alles en moet altijd in relatie worden gezien met andere kengetallen. 
  
We onderscheiden 5 kengetallen: 
1a. Netto schuldquote 
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
2. Solvabiliteitsratio 
3. Grondexploitatie 
4. Structurele exploitatieruimte 
5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 
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1a. Netto schuldquote 
Dit kengetal zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeente. Hoe hoger de 
schuld, hoe meer kapitaallasten (rente en aflossing) er zijn. De netto schuldquote geeft een indicatie 
van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie.  
  

  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2018 Jaarrekening 2017 

A Vaste schulden 7.507 7.506 9.206 

B Netto vlottende schuld 4.306 2.916 2.916 

C Overlopende passiva 1.298 1.711 1.712 

D Financiële activa 2.213 2.121 2.304 

E Uitzettingen < 1 jaar 12.387 16.363 16.363 

F Liquide middelen 235 279 278 

G Overlopende activa 359 150 150 

H Totale baten 43.445 39.517 47.753 

  
Netto schuldquote 
(A+B+C-D-E-F-G)/H x 
100% 

-4,6 -17,2 -11,0 

  
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Zie netto schuldquote, maar dan gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden. 
  

  (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 
2018 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2017 

A Vaste schulden 7.507 7.506 9.206 

B Netto vlottende schuld 4.306 2.916 2.916 

C Overlopende passiva 1.298 1.711 1.712 

D Financiële activa 1.017 1.017 1.108 

E Uitzettingen < 1 jaar 12.387 16.363 16.363 

F Liquide middelen 235 279 278 

G Overlopende activa 359 150 150 

H Totale baten 43.445 39.517 47.753 

  
Netto schuldquote gecorrigeerd voor 
alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-
F-G)/H x 100% 

-2,0 -14,4 -8,5 
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2. Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Hieronder wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
totale vermogen. Hoe hoger het aandeel, hoe gezonder de gemeente. 

  (bedragen x € 1.000) Jaarrekening 2018 Begroting 2018 Jaarrekening 2017 

A Eigen vermogen 25.809 20.001 28.828 

B Balanstotaal 43.370 52.500 46.698 

  
Solvabiliteit (A/B) x 
100% 

59,5 38,1 61,7 

  
3. Grondexploitatie 
Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. 
Deze boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden 
terugverdiend bij de verkoop. 
 

  (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 
2018 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2017 

A 
Niet in exploitatie opgenomen 
bouwgronden 

0 0 0 

B Bouwgronden in exploitatie -569 70 70 

C Totale baten 43.445 39.517 47.739 

  Grondexploitatie (A+B)/C x 100% -1,3 0,2 -0,1 

  
4. Structurele exploitatieruimte 
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte 
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of de gemeente in staat is om 
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. 

  (bedragen x € 1.000) 
Jaarrekening 
2018 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2017 

A Totale structurele lasten 40.390 29.137 36.291 

B Totale structurele baten 41.166 23.561 39.057 

C 
Totale structurele toevoegingen 
aan de reserves 

327 0 2.525 

D 
Totale structurele onttrekkingen 
aan de reserves 

327 0 2.527 

E Totale baten 43.445 39.517 47.753 

  
Structurele exploitatieruimte 
(B-A)+(D-C)/E x 100% 

1,8 -14,1 5,8 

  
5. Belastingcapaciteit 
Dit kengetal geeft de ruimte weer die de gemeente Tubbergen heeft om zijn belastingen te verhogen. 
De ozb is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomst. Een hoog tarief ten opzichte van 
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het landelijk gemiddelde geeft aan in hoeverre de gemeente al gebruikt heeft moeten maken van 
deze optie. 
  

  (bedragen in €) 
Jaarrekening 
2018 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2017 

A 

Ozb-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde 
Ozb-lasten voor een gezin bij gemiddelde 
WOZ-waarde van een woning in de gemeente 
Tubbergen (uitgangspunt COELO-atlas) 

288 311 275 

B 
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde 

256 256 256 

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 117 117 122 

D Eventuele heffingskorting N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

E Totale woonlasten (A+B+C+D) 661 684 653 

F Woonlasten landelijke gemiddelde 721 721 723 

  
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 
(E/F) x 100% 

92% 95% 90% 

  
Totaal tabel kengetal en uitkomst 
  

Kengetal uitkomst (%) 
Jaarrekening 
2018 

Begroting 
2018 

Jaarrekening 
2017 

Netto schuldquote -4,6 -17,2 -11,0 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 
verstrekte geldleningen 

-2,0 -14,4 -8,5 

Solvabiliteit 59,5 38,1 61,7 

Grondexploitatie -1,3 0,2 0,1 

Structurele exploitatieruimte 1,8 -14,1 5,8 

Belastingcapaciteit 92% 95% 90% 
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Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 

Inleiding 

De paragraaf Kapitaalgoederen gaat in op de manier waarop het op duurzame wijze in stand houden 
van kapitaalgoederen (de fysieke gemeentelijke infrastructuur), is geborgd. Onder kapitaalgoederen 
verstaan we: wegen (incl. kunstwerken), riolering, water, groen en gebouwen. 
  
Voor het geformuleerd doel zijn en worden onderhoudsplannen opgesteld, waarin we aangeven op 
welk kwaliteitsniveau kapitaalgoederen worden onderhouden. Als introductie op deze paragraaf staat 
hieronder het overzicht van de beheerplannen voor 2018 voor de kapitaalgoederen: 

Beheerplannen 
Vaststelling door 
raad in jaar 

Looptijd 
Financiële vertaling 
in begroting 

Uitgesteld 
onderhoud 

Wegen* 2016 n.v.t. ja nee 

Riolering *
2
 2013 2018 ja nee 

Groen 2010 n.v.t. ja nee 

Gebouwen 2016 n.v.t. ja nee 

* kunstwerken (duikers en bruggen) vallen onder het aspect 'wegen'. 

*
2
 GRP in 2018 geactualiseerd, nieuwe looptijd 2019-2024 

 

Kaders & kerncijfers 

Kaders 
Wettelijk  
De relevante wettelijke kaders zijn: 

 Gemeentewet: Waarin door de gemeenteraad is vastgelegd welke regels voor de waardering 
en afschrijving van activa gelden. De in artikel 212 Gemeentewet bedoelde verordening is de 
‘Financiële verordening gemeente Tubbergen (2017)’. 

 Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV): Op grond van artikel 
12 moeten de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen in deze 
paragraaf aan de orde komen. 

 Burgerlijk Wetboek: Waarin opgenomen de gemeentelijke taak als ‘goed wegbeheerder’ om 
te zorgen dat het gebruik van de weg geen risico oplevert voor de weggebruiker (wettelijke 
aansprakelijkheid). 

 Wet Milieubeheer: Waaruit de verplichting tot het opstellen van een Gemeentelijk Riolerings-
plan is voortgekomen. 

  
Algemeen financieel  
De kosten van het reguliere en ‘groot’ onderhoud van de kapitaalgoederen wegen (inclusief bruggen 
en duikers), groen en gebouwen zijn in het algemeen gedekt via structurele onderhoudsmiddelen in 
de begroting. 
  
Vervangingsinvesteringen en onderhoudskosten met betrekking tot de riolering worden gedekt via de 
rioolheffing. Binnen de rioolheffing streven wij het ideaal complex na. 
  
Grotere vervangingsinvesteringen voor kapitaalgoederen, uitgezonderd rioleringen, nemen we in het 
algemeen als incidentele investeringen op in de begroting. De raad stelt de incidentele 
vervangingsinvesteringen vast. 
  
Voor gebouwen worden de kosten voor het groot onderhoud door de raad beschikbaar gesteld uit 
de reserve ‘Planmatig onderhoud gebouwen’. 
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Algemeen technisch/inhoudelijk  
Voor het beheer van wegen en groen wordt de (beeld)Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van 
CROW (de onafhankelijke kennisorganisatie voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer 
en werk en veiligheid) toegepast. Bij het onderdeel Beleid & beheer gaan we hier nader op in. 
  
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2013-2018) zijn de kaders en verplichtingen aangegeven 
voor riolering en water. In het GRP is vastgelegd hoe we verbeteringsmaatregelen op het 
rioolsysteem toepassen en hoe we onderhoud uitvoeren. Het GRP is door de raad vastgesteld. 
  
Voor het beheer van gebouwen is een MOP (meerjaren onderhoudsprogramma) vastgesteld, waarin 
de onderhoudsniveaus zijn aangegeven. 
 

Beleid & beheer 

Algemeen 
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR). Dit plan, dat uitgaat van de systematiek om te werken volgens zogeheten 
beeldkwaliteit, is door de raad vastgesteld in 2010. 
  
Voor het beheer van de wegen en het groen gebruiken we de (beeld)Kwaliteitscatalogus Openbare 
Ruimte van CROW. In de catalogus is met foto’s aangegeven wat de relatie is tussen beeldkwaliteit 
(foto) en het onderhoudsniveau (A, B, etc.). De raad heeft daarmee vastgesteld op welk niveau de 
verschillende kapitaalgoederen c.q. delen van de openbare ruimte worden onderhouden. Daarbij is 
desgewenst voor de onderscheiden gebiedstypen (binnen of buiten de kom; Hotspots) per 
beheergroep/kapitaalgoed het onderhoudsniveau vastgelegd. 
  
Hulpmiddel bij het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen zijn de beheersystemen (GBI) en 
de koppeling die per 1 januari 2016 is gemaakt tussen de beheersystemen en de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT). Door het integrale karakter van het systeem is het een sterk 
instrument voor het opstellen van beleid voor de openbare ruimte. Zo kunnen we optimaal met kosten 
omgaan. 
  
Wat de gebouwen betreft is gemeente Tubbergen in veel gevallen slechts verantwoordelijk voor het 
groot onderhoud. De verantwoordelijkheden voor het dagelijks, klein en groot onderhoud zijn 
vastgelegd in huurcontracten of gebruiksovereenkomsten. Voor de schoolgebouwen heeft de TOF 
(de Tubbergse Onderwijs Federatie) de verantwoordelijkheid over het dagelijks, klein en groot 
onderhoud. Het dagelijks en klein onderhoud van de gebouwen voor de eigenbedrijfsvoering vallen 
onder de verantwoordelijkheid van Noaberkracht (gemeenschappelijke regeling). 
  
Wegen 
Voor het beheer van de wegen gebruiken we de (beeld)Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van 
CROW en de systematiek Rationeel wegbeheer. Jaarlijks beoordelen we de wegen in kwalitatieve zin 
met een visuele inspectie. Op basis van de resultaten uit de visuele inspecties, en de gewenste 
kwaliteitsniveaus worden onderhoudsmaatregelen bepaald. 
  
Om onderhoudsmaatregelen te prioriteren zijn de arealen onderverdeeld in structuurelementen. Dat 
zijn wegvakken met een min of meer vergelijkbare gebruiksfunctie. Als structuurelement zijn gebruikt 
de categorieën Hoofdweg, Buitengebied, Woongebied, Bedrijventerrein en Centrum. Binnen de 
categorie buitengebied is onderverdeling gemaakt in klassen Standaard, Fietsroute en Extensief 
(wegen van laagste orde). Binnen Centra is ook de categorie Hotspot onderscheiden. 
       
Ook is een onderscheid gemaakt naar de aard van de verharding. Gesloten verhardingen als asfalt of 
beton vergen een geheel andere wijze van onderhoud dan elementenverhardingen en worden 
daarom afzonderlijk benaderd. Daarnaast is een onderscheid gemaakt naar verhardingsfunctie 
(rijbaan, fietspad, voetpad en overige (inritten, parkeervakken etc.). Door gebruik te maken van de 
genoemde indelingen wordt de mogelijkheid geboden om gedifferentieerd om te gaan met kwaliteit 
voor de verschillende categorieën. 
  
Het kwaliteitsniveau is aangeduid tussen niveau A (goed) en D (slecht). In 2016 hebben we een 
meerjaren onderhoudsprogramma voor de kapitaalgoederen wegen en kunstwerken vastgesteld. 
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Daarbij is vastgesteld dat we het wegenonderhoud gedifferentieerd gaan uitvoeren op basis van de 
reeds vermelde functionele indeling van wegen. Daarbij is als ambitie een standaard basisniveau C 
vastgesteld. In Hotspots/centra en voetpaden in woongebieden is niveau B vastgesteld. 
  
Het meerjaren onderhoudsprogramma betreft ook de civiele kunstwerken. We hebben in dat 
programma vastgelegd dat we voor de bruggen en duikers een beheer- en monitoringsprogramma 
gaan toepassen voor het gepland onderhoud. Vastgelegd is dat we ook hier het basisniveau “C” gaan 
hanteren. Op basis van inspecties van de kunstwerken zal een onderhouds- en 
vervangingsprogramma worden opgesteld. We richten ons daarbij in eerste instantie op monitoring 
aangezien we op dit moment geen actueel beeld van de kwaliteit hebben. 
  
Openbare verlichting 
Het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ is in 2011 opgesteld en hierin zijn de uitgangspunten en 
keuzes voor het beleid beschreven. Sociale veiligheid en verkeersveiligheid spelen daarbij een rol en 
ook houden we rekening met milieuaspecten, lichthinder en lichtvervuiling. Bij vervanging toetsen we 
aan het beleidsplan; dat geldt uiteraard ook voor nieuwe voorzieningen. 
  
Het onderhoud van de openbare verlichting is geregeld via een meerjaren onderhoudsbestek met in 
totaal zeven gemeenten. In totaal worden ca. 3800 lichtpunten onderhouden. Energiebesparing en 
duurzaamheidsdoelstellingen behalen we door vervanging van de huidige verlichting door 
ledverlichting. Grootschalig onderhoud en vervanging pakken we bij voorkeur planmatig aan als 
onderdeel van een groter renovatieproject. 
  
Riolering 
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2013-2018) zijn de kaders en het beleid vastgelegd voor het 
onderhoud en vervanging van de riolering, maar ook voor verbeteringsmaatregelen. Jaarlijks 
inspecteren we de riolering. De kwaliteit van de riolering bepalen we met analyse van video-
inspecties, waarbij inspectiecatalogus NEN3399 wordt gebruikt. Kwaliteitskwalificaties lopen uiteen 
van ‘uitstekend’ tot ‘zeer slecht’. Strengen met de kwalificatie ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ komen voor 
reparatie of vervanging in aanmerking. De keuze van de toe te passen onderhoudsmaatregel is 
afhankelijk van omgevingsfactoren en de eventuele afstemming met andere werkzaamheden. 
  
Naast de periodieke (onderhouds)inspecties monitoren we dagelijks de cruciale onderdelen van het 
rioolsysteem met een hoofdpost. Via online monitoring worden storingen en calamiteiten automatisch 
gemeld. 
  
Groen 
De kwaliteit van groenvoorzieningen wordt primair bepaald op basis van beeldkwaliteit. Hiervoor 
gebruiken we ook de (beeld)kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van CROW, maar dan vooral om 
vast te leggen volgens welk kwaliteitsniveau we het groen moeten onderhouden. Hiermee is de basis 
gelegd voor het onderhoudsbestek. Maandelijks monitoren we steekproefsgewijs de kwaliteit van het 
groenareaal. Bij goed onderhoud van het groenareaal treedt geen kapitaalvernietiging op. 
Cultuurbeplanting heeft een eindige levensduur en zal dan door middel van cyclisch vervangen weer 
op peil worden gebracht. 
  
Afhankelijk van de locatie zijn minimale beeldkwaliteitsniveaus vastgesteld door de raad. In het 
algemeen is kwaliteitsniveau C het gewenst niveau. Bij Hotspots geldt het hogere kwaliteitsniveau A. 
  
Voor bomen voeren we naast beeldkwaliteit ook een wettelijke veiligheidsinspectie uit (Visual Tree 
Assessment). Daarbij bepalen we op grond van het risicoprofiel welke inspectiefrequente nodig is en 
welke eventuele onderhoudsmaatregelen nodig zijn. 
  
Het meerjaren onderhoudsprogramma betreft ook de civiele kunstwerken. We hebben in dat 
programma vastgelegd dat we voor de bruggen en duikers een beheer- en monitoringsprogramma 
gaan toepassen voor het gepland onderhoud. Vastgelegd is dat we ook hier het basisniveau 'C' gaan 
hanteren. Op basis van inspecties van de kunstwerken zal een onderhouds- en 
vervangingsprogramma worden opgesteld. We richten ons daarbij in eerste instantie op monitoring 
aangezien we op dit moment geen actueel beeld van de kwaliteit hebben. Vooralsnog gaan we uit 
van structurele verhoging van het onderhoudsbudget met € 50.000. Zodra de resultaten vanuit het 
inspectie- en monitoringsprogramma bekend worden zal indien noodzakelijk de hoogte van dit 
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bedrag opnieuw worden bezien. 
  
Gebouwen 
De directe taak betreft het beheer en (groot) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Daar waar 
het gaat om het energiegebruik en het dagelijks onderhoud is Noaberkracht verantwoordelijk. Het 
groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is opgenomen in de meerjaren 
onderhoudsplanning (MOP). De MOP is opgesteld volgens NEN2767 en is gericht op de 
instandhouding van kwaliteitsniveau 2 en 3 (op een schaal van 1 tot 6). 
  
De MOP heeft een inventarisatie-cyclus van vier jaar en de administratieve actualisatie is elk jaar. Op 
grond van de hieruit voortvloeiende planning wordt de voorziening voor het groot onderhoud op peil 
gebracht. Het jaarlijks onderhoud gebeurt waar mogelijk in overleg met de gebruiker/beheerder van 
het betreffende pand (check op nut en noodzaak). 
 

Kwaliteit & financieel 

Wegen 
Onderhoud aan asfaltverhardingen (inclusief slijtlagen) is uitgevoerd onder de vlag van een meerjarig 
onderhoudsbestek. Verspreid over de gemeenten zijn diverse wegen aangepakt waar de meest 
ernstigste schadebeelden geconstateerd zijn. Onderhoud aan elementenverhardingen is eveneens 
uitgevoerd onder de vlag van een meerjarig onderhoudsbestek. De wijksgewijze aanpak, waarbij de 
ernstigste gebreken planmatig worden aangepakt, werpt zijn vruchten af. Het gemiddelde 
kwaliteitsniveau gaat hiermee omhoog. 
  
Op basis van de resultaten van de in najaar 2018 uitgevoerde weginspectie is de gemiddelde 
kwaliteit van de wegen bepaald op basis van de bij vaststelling MJOP gehanteerde uitgangspunten. 
De inhaalslag die gemaakt is na vaststelling van het MJOP in 2016 heeft als resultaat dat het 
gemiddelde onderhoudsniveau voor vrijwel alle categorieën op of boven het vastgestelde 
ambitieniveau zit. 
  
Bruggen 
In 2016 hebben we het meerjaren onderhoudsprogramma vastgesteld. Daarbij hebben we besloten 
het jaarlijks budget te verhogen en toe te voegen aan de onderhoudsreserve. De verwachte 
landelijke vaststelling van nieuwe rekenregels voor bestaande bruggen laat nog op zich wachten. De 
aangekondigde inspectieronde is mede hierdoor opgeschort. Het beschikbare onderhoudsbudget is 
aangewend voor urgente incidentele werkzaamheden. 
  
Openbare verlichting 
Het onderhoud van de openbare verlichting is geregeld via een meerjaren onderhoudsbestek met in 
totaal zes gemeenten. In totaal worden ca. 3.800 lichtpunten onderhouden. Energiebesparing en 
duurzaamheidsdoelstellingen behalen we door vervanging van de huidige verlichting door 
ledverlichting. In 2016 is gestart met het planmatig vervangen van openbare verlichting. Inmiddels is 
55% van de openbare verlichting voorzien van ledverlichting. 
  
Rioleringen 
In 2018 zijn rioolvervangingen uitgevoerd in Albergen (Hendrik Wetterstraat e.o.). In het buitengebied 
rondom Geesteren is gestart met de renovatie van een groot aantal gemalen, waarbij pompen en 
besturingsinstallaties worden vervangen. In 2018 is het nieuwe GRP vastgesteld met een looptijd van 
2019-2024. 
  
Groen 
Het onderhoud aan openbaar groen is weer uitgevoerd door Soweco. De maandelijkse 
inspectie/schouw van het groenareaal geeft aan dat we voldoen aan de daaraan gestelde eisen en 
kwaliteitsniveaus. 
  
Gebouwen 
Elk jaar inspecteren we de gebouwen, waarbij we de volgens de meerjaren onderhoudsplanning 
(MOP) geplande onderhoudswerkzaamheden beoordelen op nut en noodzaak. De daadwerkelijke 
uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden doen we aan de hand van de inspecties. Daarna 
actualiseren we de MOP. Zo ontstaat een jaarlijks actuele MOP, waarin het niveau van het 
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onderhoud (dagelijks en groot onderhoud) van de gebouwen op een financieel verantwoorde wijze 
gewaarborgd blijft. 
  
Financieel 
Structurele financiële onderhoudsgelden gebruiken we in beginsel voor het reguliere en ‘groot’ 
onderhoud voor wegen en groen. Onderhouds- en vervangingsinvesteringen voor riolering dekken 
we uit het rioolfonds. Als gevolg van afstemming van onderhouds- of vervangingsmaatregelen is het 
mogelijk om structurele onderhoudsgelden aan te vullen met incidentele middelen op grond van 
investeringen of met middelen uit de rioolheffing. Ook andere interne en externe bronnen van 
financiering zijn mogelijk, bijvoorbeeld middelen uit de reserves of bijdragen van externe partijen. 
  
Wegen 
Het regulier onderhoud wordt aangepakt zoals wordt aangegeven door het meerjaren onderhouds 
programma. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. Binnen dit programma wordt eveneens 
rekening gehouden met een percentage voor onvoorziene omstandigheden en tegenvallers. 
Eventuele budgetoverschrijdingen of onderschrijdingen worden verrekend met de Reserve 
'onderhoud wegen'. De werkzaamheden zijn binnen de bestaande financiële kaders uitgevoerd.  
  
Bruggen 
Bij vaststelling van het MJOP is besloten om door middel van een nader onderzoek de kunstwerken 
in kaart te brengen. Vooruitlopend hierop is besloten structureel € 500.000 toe te voegen aan het 
budget. Het beschikbare budget is volledig aangewend voor incidenteel onderhoud. 
  
Rioleringen 
De beschikbare middelen voor de riolering zijn voldoende om het stelsel op niveau te houden. Het 
streven is te komen tot het ideaalcomplex. Hierbij sparen we voor rioolvervangingen, zodat we deze 
direct kunnen afschrijven. De kapitaallasten lopen dan niet op. De gedachte hierachter is dat we de 
financiële gevolgen van de in stand houding van het rioolsysteem niet naar volgende generaties 
doorschuiven. Dit is vastgelegd in het GRP. Het GRP is in 2018 geactualiseerd en opnieuw 
vastgesteld. 
  
Gebouwen 
Voor het groot onderhoud van de gebouwen staat de reserve ‘Groot onderhoud gemeentelijke 
gebouwen’ ter beschikking. Jaarlijks nemen burgemeester en wethouders besluiten over de geplande 
onderhoudswerkzaamheden en –kosten. In die zin gebruiken ze de meerjaren onderhoudsplanning 
ook als middel om verantwoording af te leggen over de onderhoudsstaat van de gemeentelijke 
gebouwen. 
 

Paragraaf Financiering 

Inleiding 

Algemeen 
De wet Financiering Decentrale Overheden (fido) bevordert een solide financieringswijze bij 
openbare lichamen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. De wet 
kent een onderscheid tussen regels voor korte financiering (kasgeldlimiet) en regels voor lange 
financiering (renterisiconorm). Het onderscheid is gelegd bij één jaar. 
  
Kasgeldlimiet en korte financiering 
De kasgeldlimiet heeft als doel de financiële gevolgen van schommelingen in de rente op korte 
leningen (< 1 jaar) te beheersen. De limiet is bepaald op 8,5% van de totale begroting. Een 
kasgeldlimiet van € 4,7 miljoen betekent dat Tubbergen in 2018 tot een bedrag van € 4,7 miljoen met 
kort geld ( looptijd < 1 jaar) mocht financieren. 
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Kasgeldlimiet   € (x1 miljoen)  

 Begrotingstotaal 2018                     55,0 

 Vastgesteld percentage  8,5% 

 Kasgeldlimiet                       4,7 

  
Renterisiconorm en lange financiering 
De renterisiconorm is een instrument voor de beheersing van het risico van een rentewijziging. 
Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 

20% van het begrotingstotaal. Er mag dus maar 1/5
e
 deel van de totale begroting aan 

rentegevoeligheid onderhevig zijn. 
  

Renterisiconorm   € (x1 miljoen)  

 Begrotingstotaal 2018                     55,0 

 Vastgesteld percentage  20,0% 

 Renterisiconorm                     11,0 

 Renterisico: herfinanciering + renteherziening                         -    

 Ruimte                     11,0 

In 2018 is geen renterisico gelopen. Dit blijft binnen de norm. 
  
Leningen 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de opgenomen geldleningen:  

Leningen (opgenomen)     € (x 1 miljoen)  

 Beginstand per 1 januari 2018                        9,3 

 Bij:   nieuwe leningen t.b.v. investeringen                          -   

 Af:   reguliere aflossingen                        1,8 

   vervroegde aflossingen  -  

 Eindstand per 31 december 2018                       7,5  

   
EMU Saldo 
Het EMU saldo geeft weer wat het saldo aan inkomsten en uitgaven van de gehele sector overheid in 
een bepaalde periode is. In grote lijnen is dit  het exploitatiesaldo voor bestemming plus de 
afschrijvingen min de investeringen over een bepaald jaar. 
  

Exploitatiesaldo 2018  3.019- 

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie  1.090+ 

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa          1.203+ 

Investeringen in (im)materiële vaste activa   3.605- 

EMU saldo 2018 voor Tubbergen   4.332- 
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Algemene ontwikkelingen 
Liquiditeit, rentevisie en schatkistbankieren 
De gemeente Tubbergen heeft ook in 2018 gekozen voor spreiding in de 
financieringsmogelijkheden.  Door een actuele liquiditeitsplanning kan worden ingespeeld op 
eventuele tekorten of overschotten in de toekomst. Zo wordt  door het aantrekken van langlopende 
geldleningen ingespeeld op eventuele liquiditeitstekorten voor de lange termijn. 
  
Eventuele voorziene tekorten op de korte termijn worden opgevangen door het aantrekken van 1-
maands geldleningen. Het 1-maands rentetarief is op dit moment negatief. Dat betekent dat de 
gemeente bij het aantrekken van een kasgeldlening met een looptijd van 1 maand rente ontvangt. 
Omdat de gemeente ervoor gekozen heeft om een gedeelte van eventuele liquiditeitstekorten met 
kort geld te financieren, pakt de rentevisie goed uit en levert dit de gemeente geld op.  

 
Eventuele liquiditeitsoverschotten worden als gevolg van schatkistbankieren automatisch afgeroomd 
naar onze bankrekening bij het ministerie. Dit levert echter niets op, het rentepercentage is op dit 
moment 0%. 
  
Geldleningen 
Er zijn in 2018 geen geldleningen aangetrokken en er zijn ook geen extra aflossingen geweest. 
  
Kasgeldleningen 
Om tijdelijke liquiditeitstekorten zo efficiënt mogelijk te overbruggen is er de mogelijkheid om 
kasgeldleningen af te sluiten. In 2018 zijn er geen kasgeldleningen afgesloten. 
  
Rente: 1-maands euribor 
Het 1-maands euribor rentetarief is in 2018 is het hele jaar negatief geweest. Per 1 januari 2018 
bedroeg het percentage -0,368%. Eind december was dit percentage -0,363%. 
  
Schatkistbankieren 
In december 2013 is de wet Schatkistbankieren in werking getreden. Deze wet verplicht alle 
decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. ‘Overtollig’ 
verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke 
taak. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal 
de staatsschuld dalen. De rente die vergoed wordt, is gelijk aan de rente die de Nederlandse staat 
betaalt op leningen die ze op de markt aangaat en is op dit moment 0%. 
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Paragraaf Verbonden Partijen 

Inleiding 

Algemeen 
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente 
zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de 
gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit 
hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet 
verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar 
verplichtingen niet nakomt. Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort 
uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. 
  
Deze paragraaf is om twee redenen voor u van belang. Op de eerste plaats voeren verbonden 
partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe zelf ook kan doen. De gemeente blijft de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de 
programma’s. Er blijft dus voor u nog steeds een kader stellende en controlerende taak over bij die 
programma’s. De tweede reden betreft de kosten - het budgettaire beslag- en de financiële risico’s 
die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire 
gevolgen. 
 

Verbonden partijen Tubbergen 

De verbonden partijen waarbij de gemeente Tubbergen betrokken is, ziet u hieronder. 
  

Naam Verbonden partij Activiteiten Bestuurlijk belang 

Gemeenschappelijke regelingen 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen  

De 
bedrijfsvoeringsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen is een 
samenwerkingsverband 
van de gemeenten 
Tubbergen en Dinkelland in 
de vorm van een 
gemeenschappelijke 
regeling. 
  
De vestigingsplaats is 
Denekamp. 
  
  

In naam van de deelnemende 
bestuursorganen is de 
bedrijfsvoeringsorganisatie in 
ieder geval belast met: 
·         Beleidsontwikkeling en 
beleidsvoorbereiding; 
·         Uitvoering van het door 
de gemeentelijke 
bestuursorganen vastgestelde 
beleid; 
·         Inkoop en aanbesteding 
van opdrachten, voor zover het 
de bedrijfsvoering betreft; 
·         Uitvoering van door de 
rijksoverheid opgedragen 
medebewindstaken; 
·         Toezicht op en 
handhaving van de hiervoor 
genoemde uitvoering. 
  
In eigen naam is de 
bedrijfsvoeringsorganisatie in 
ieder geval belast met: 
·         De bedrijfsvoering; 
·         Inkoop en aanbesteding 
van opdrachten voor de 
bedrijfsvoering. 
  

De colleges van de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen 
vormen gezamenlijk het 
bestuur. De beide 
burgemeesters zijn beide 
voorzitter van het bestuur. 
Beide gemeenten hebben 50% 
stemrecht in het bestuur. 
De gemeente Tubbergen draagt 
voor 43,65% bij aan de 
begroting. 
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De bedrijfsvoeringsorganisatie 
voert uitsluitend taken uit voor 
bestuursorganen van Dinkelland 
en Tubbergen. 

Regio Twente 

Het openbaar lichaam 
Regio Twente is een 
samenwerkingsverband 
van alle 14 Twentse 
gemeenten in de vorm van 
een gemeenschappelijke 
regeling. 
  
De vestigingsplaats is 
Enschede. 

Regio Twente behartigt de 
(Twentse) belangen op de 
volgende terreinen: 
* basispakket 
a. Publieke gezondheid, onder 
de naam GGD Twente; 
b. Jeugdhulp en 
maatschappelijke 
ondersteuning; 
c. Sociaal-economische 
structuurversterking; 
d. Recreatieve voorzieningen; 
e. Bovengemeentelijke 
belangenbehartiging; 
* vrijwillige samenwerking 
f. Faciliteren, coördineren en 
afstemmen gemeentelijke 
aangelegenheden; 
g. Bedrijfsvoering. 

Het college benoemt uit zijn 
midden een lid van het 
algemeen bestuur (= 
burgemeester Haverkamp-
Wenker). 
  
Een lid van het algemeen 
bestuur beschikt over één stem. 
Indien het gaat om de 
vaststelling van de begroting, 
wijzigingen daarvan en de 
jaarrekening alsmede om 
besluiten over investeringen op 
basis van een gemeentelijke 
bijdrage beschikt een lid van het 
algemeen bestuur, behoudens 
de voorzitter, over het aantal 
stemmen dat wordt bepaald 
door het aantal inwoners van 
zijn gemeente bij aanvang van 
het kalenderjaar waarin de 
stemming plaatsvindt. De 
voorzitter beschikt in dat geval 
over één stem. 

Veiligheidsregio Twente 

Het openbaar lichaam 
Veiligheidsregio Twente is 
een verplicht 
samenwerkingsverband 
van alle 14 Twentse 
gemeenten in de vorm van 
een gemeenschappelijke 
regeling. 
  
De vestigingsplaats is 
Enschede. 

Veiligheidsregio Twente heeft tot 
doel de brandweerzorg, de 
rampenbestrijding, de 
crisisbeheersing en de 
geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen 
bestuurlijk en operationeel op 
regionaal niveau te integreren 
om een doelmatige en 
slagvaardige hulpverlening te 
verzekeren, mede op basis van 
een gecoördineerde 
voorbereiding. 
  
De verplichting tot instelling van 
en deelname aan een 
veiligheidsregio vloeit 
rechtstreeks voort uit de Wet 
veiligheidsregio’s. 

Op grond van artikel 11 van de 
Wet veiligheidsregio’s vormen 
de burgemeesters van de 
deelnemende gemeenten het 
algemeen bestuur. 
  
Elk lid van het algemeen 
bestuur beschikt in de 
vergadering over één stem. 
Indien het gaat om de 
vaststelling van de begroting, 
wijzigingen daarvan en de 
jaarrekening, beschikt een lid 
van het algemeen bestuur over 
het aantal stemmen dat is 
bepaald door het aantal 
inwoners van zijn gemeente bij 
aanvang van het kalenderjaar 
waarin de stemming plaatsvindt. 

Soweco 

Het openbaar lichaam 
Soweco is een 
samenwerkingsverband 

Soweco N.V. voert in opdracht 
van het openbaar lichaam 
Soweco de Wet sociale 

Ieder college benoemt uit zijn 
midden 2 collegeleden in het 
algemeen bestuur van Soweco 
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van 6 Twentse gemeenten 
in de vorm van een 
gemeenschappelijke 
regeling. 
  
De vestigingsplaats is 
Almelo. 

werkvoorziening (Wsw) uit. (= wethouder De Witte en 
wethouder Bekhuis-Groothuis). 

Crematoria Twente 

Het openbaar lichaam 
Crematoria Twente (OLCT) 
is een 
samenwerkingsverband 
van 13 Twentse en 
Achterhoekse gemeenten 
door middel van een 
gemeenschappelijke 
regeling. 
  
De vestigingsplaats is 
Enschede. 
  

Het OLCT is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wet 
op de lijkbezorging. Deze taken 
zijn ondergebracht in Crematoria 
Twente / Oost- Nederland B.V. 
  

Het college benoemt uit zijn 
midden een lid van het 
algemeen bestuur (= 
burgemeester Haverkamp-
Wenker). 
  
Elk lid van het algemeen 
bestuur heeft één stem per 
20.000 inwoners (of een 
gedeelte daarvan) van de 
gemeente die hij 
vertegenwoordigt, met dien 
verstande dat geen der 
individuele gemeentes zo veel 
stemmen kan hebben, dat zij 
zelfstandig een meerderheid 
kan vormen. 

Stadsbank Oost Nederland 

Het openbaar lichaam 
Stadsbank Oost Nederland 
is een 
samenwerkingsverband 
van 22 Twentse en 
Achterhoekse gemeenten 
in de vorm van een 
gemeenschappelijke 
regeling. 
  
De vestigingsplaats is 
Enschede. 
  

De Stadsbank Oost Nederland 
is een intergemeentelijke 
kredietbank die zich voor 
ingezetenen van de 
deelnemende gemeenten op 
maatschappelijk en zakelijk 
verantwoorde wijze bezighoudt 
met kredietverstrekking, 
budgetbeheer, 
schuldhulpverlening, preventie 
en voorlichting. 

Het college benoemt uit zijn 
midden een lid van het 
algemeen bestuur (= wethouder 
De Witte). 
  
Elk lid van het algemeen 
bestuur heeft in de vergadering 
één stem. 
  

Coöperaties en vennootschappen 

Cogas N.V. 

De aandelen van de 
naamloze vennootschap 
Cogas Holding zijn in 
handen van 9 Overijsselse 
gemeenten. 
  
De vestigingsplaats is 
Almelo. 

Cogas voorziet onder meer in de 
behoefte aan openbare 
nutsvoorzieningen in de 
gemeenten die in de 
vennootschap deelnemen en in 
haar concessie- en 
machtigingsgebieden. 
Tubbergen valt onder het 
verzorgingsgebied van Cogas. 

Het college benoemt uit zijn 
midden een vertegenwoordiger 
in de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (= 
burgemeester Haverkamp-
Wenker). 
  
Tubbergen bezit 293 aandelen 
(5,75%). 
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Enexis Holding N.V. 

De aandelen van de 
naamloze vennootschap 
Enexis Holding zijn in 
handen van 6 provincies en 
130 gemeenten. 
  
De vestigingsplaats is Den 
Bosch. 

Enexis beheert het 
energienetwerk in Noord-, Oost-, 
en Zuid-Nederland, waaronder 
Overijssel. 
  
Tubbergen valt onder het 
verzorgingsgebied van Enexis. 

Het college benoemt uit zijn 
midden een vertegenwoordiger 
in de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (= 
burgemeester Haverkamp-
Wenker). 
  
Tubbergen bezit 32.331 
aandelen (0,02%). 
  

Vordering op Enexis B.V. 

De aandelen van de 
besloten vennootschap zijn 
in handen van de voormalig 
aandeelhouders van 
Essent. 

Naar verwachting zal de 
vennootschap eind 2019/begin 
2020 geliquideerd kunnen 
worden. 

N.v.t. 

Verkoop Vennootschap B.V. 

De aandelen van de 
besloten vennootschap zijn 
in handen van de voormalig 
aandeelhouders van 
Essent. 

Het bestuur van de 
vennootschap is in overleg met 
de andere contractuele partijen 
om na te gaan wanneer de 
contractuele verplichtingen 
voortijdig kunnen worden 
beëindigd en de vennootschap 
vervolgens kan worden 
geliquideerd. 

N.v.t. 

CBL Vennootschap B.V. 
De aandelen van de 
besloten vennootschap zijn 
in handen van de voormalig 
aandeelhouders van 
Essent. 

Het bestuur van de 
vennootschap is in overleg met 
de andere contractuele partijen 
om na te gaan wanneer de 
contractuele verplichtingen 
voortijdig kunnen worden 
beëindigd en de vennootschap 
vervolgens kan worden 
geliquideerd.  

N.v.t. 

CSV Amsterdam B.V. 

De aandelen van de 
besloten vennootschap zijn 
in handen van de voormalig 
aandeelhouders van 
Essent. 

Naar verwachting zal de 
vennootschap eind 2019/begin 
2020 kunnen worden 
geliquideerd. 

N.v.t. 

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 

De aandelen van de 
besloten vennootschap zijn 
in handen van de voormalig 
aandeelhouders van 
Essent. 

Het bestuur van de 
vennootschap is in overleg met 
de andere contractuele partijen 
om na te gaan wanneer de 
contractuele verplichtingen 

N.v.t. 
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voortijdig kunnen worden 
beëindigd en de vennootschap 
vervolgens kan worden 
geliquideerd. 

Twence B.V. 

De aandelen van de 
besloten vennootschap 
Twence zijn in handen van 
14 Twentse gemeenten, 
gemeente Berkelland en 
Vuilverwerkingsbedrijf 
Noord-Groningen. 
  
De vestigingsplaats is 
Hengelo. 

Twence B.V. is het 
afvalverwerkingsbedrijf dat al 
het huishoudelijke afval en veel 
van het bedrijfsafval binnen de 
regio Twente verwerkt. 
  
De oorspronkelijke overweging 
voor Regio Twente om in 
Twence B.V. deel te nemen was 
om in regionaal verband 
bedrijfs- en huisafval te 
verwerken waarbij de 
schaalgrootte zou resulteren in 
voor inwoners (en bedrijven) 
acceptabele tarieven. 

Het college benoemt uit zijn 
midden een vertegenwoordiger 
in de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (= 
burgemeester Haverkamp-
Wenker). 
  
Tubbergen bezit 27.643 
aandelen (= 2,8%). 
  

Wadinko N.V. 

De aandelen van de 
naamloze vennootschap 
Wadinko zijn in handen van 
de provincie Overijssel en 
24 gemeenten. 
  
De vestigingsplaats is 
gevestigd in Zwolle. 

Wadinko is een regionale 
participatiemaatschappij, die de 
bedrijvigheid - en daarmee de 
werkgelegenheid - wil 
bevorderen in Overijssel, de 
Noordoostpolder en Zuidwest 
Drenthe. 

Het college benoemt uit zijn 
midden een vertegenwoordiger 
in de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (= 
burgemeester Haverkamp-
Wenker). 
  
Tubbergen bezit 45 aandelen (= 
1,884%). 
  

BNG N.V. 

De aandelen van de 
naamloze vennootschap 
Bank Nederlandse 
Gemeenten zijn voor de 
helft in handen van de 
Staat en voor de andere 
helft in handen van 
gemeenten, provincies en 
een hoogheemraadschap. 
  
De vestigingsplaats is Den 
Haag. 

De BNG heeft ten doel de 
uitoefening van het bedrijf van 
bankier voor overheden. 

Het college benoemt uit zijn 
midden een vertegenwoordiger 
in de Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (= 
burgemeester Haverkamp-
Wenker). 
  
Tubbergen bezit 30.000 
aandelen (0,05387%). 

  

NV ROVA Holding 

De aandelen van de 
Naamloze 
Vennootschap NV 
ROVA Holding zijn in 

ROVA verzorgt voor gemeenten 
alle publieke taken die voortkomen 
uit de gemeentelijke zorgplicht voor 
huishoudelijk afval (afvalinzameling 

Het college benoemt uit zijn 
midden een vertegenwoordiger 
in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (= 
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handen van 23 
gemeenten. 
  
De vestigingsplaats is 
Zwolle. 

en verwerking, beheer 
inzamelmiddelen). 

burgemeester Haverkamp-
Wenker). 
  
Tubbergen bezit 260 aandelen 
(7,67%). 

  

Overige verbonden partijen 

EUREGIO 

EUREGIO is een 
grensoverschrijdend 
samen-werkingsverband 
van 131 Nederlandse en 
Duitse overheden. 
EUREGIO is een 
openbaar lichaam naar 
Duits recht. 
  
De vestigingsplaats is 
Gronau (D). 

EUREGIO heeft tot doel 
het stimuleren, 
ondersteunen en 
coördineren van 
regionale 
grensoverschrijdende 
samenwerking. 

De EUREGIO-raad is het politieke 
orgaan van EUREGIO. De samenstelling 
is gebaseerd op een partijpolitieke en 
regionale sleutel. De uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen bepaalt 
welke partijen in de EUREGIO-raad 
vertegenwoordigd zijn. Het inwonertal 
bepaalt het aantal zetels per 
deelnemende gemeente. Tubbergen 
bezet 1 van de 41 Nederlandse zetels (= 
wethouder Volmerink). 

 

Risico's verbonden partijen 

Wijzigingen in verbonden partijen 2018 
  
Omgevingsdienst Twente 
Op 6 oktober 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Twente (OD 
Twente) door alle deelnemers, de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel, ondertekend. 
Daarmee is de OD Twente opgericht en deze is uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel.   
  
Risico’s verbonden partijen 
  
De risicoanalyse van de verbonden partijen is dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd met behulp van 
het pakket Naris Self Assesment. Hierbij werken we samen met de gemeente Almelo en Enschede. 
  
De risico's voor de verbonden partijen worden geïnventariseerd met behulp van een 
gestandaardiseerde vragenlijst. De vragen worden samengevat in acht indicatoren, die gezamenlijk 
een beeld geven van het risicoprofiel. De indicatoren zijn: directie/bestuur, eigenaarsbelang, 
marktomgeving, flexibiliteit, contracten, opdrachtgeversrelatie, governance, control en kwaliteit. Het 
financieel belang is gebaseerd op een brede definitie. Dat betekent dat er onder meer rekening wordt 
gehouden met de exploitatiebijdrage, de boekwaarde van aandelen, dividenden, subsidies, 
afgenomen werkzaamheden en verstrekte leningen en garanties. De verbonden partijen waarbij de 
gemeente een groot financieel belang heeft en die een hoge risicoscore kennen, vormen een 
belangrijk risico voor de gemeente. 
  
De ingevulde vragenlijsten hebben geleid tot de in de onderstaande grafieken opgenomen 
risicoscores. Hierbij is een onderscheid gemaakt in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke verbonden 
partijen. 
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Publiekrechtelijke verbonden partijen 

 Naam verbonden partij Financieel belang Risicoscore Toezicht regime 

Soweco Groot Groot Hoog 

Stadsbank Oost Nederland Klein Groot Gemiddeld 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Groot Groot Hoog 

Veiligheidsregio Twente (VRT) Groot Groot Hoog 

EUREGIO Klein Groot Laag 

Crematoria Twente (OLCT) Klein Middel Laag 

Regio Twente Groot Klein Gemiddeld 

Omgevingsdienst Twente Middel Groot Hoog 

  
Privaatrechtelijke verbonden partijen 
  

Naam verbonden partij Financieel belang Risicoscore Toezicht regime 

Wadinko Klein Groot Gemiddeld 

Twence Klein Middel Gemiddeld 

Vordering op Enexis Middel Middel Gemiddeld 

Enexis Holding Klein Middel Laag 

Cogas Middel Middel Gemiddeld 

BNG Middel Klein Laag 

ROVA Groot Klein Gemiddeld 

  
Financieel belang:                                           Risico: 
Klein: < € 100.000                                             Klein: < 20 
Middel: > € 100.000 en < € 1.000.000  Middel: 21 t/m 24 
Groot: > € 1.000.000                                        Groot: > 25 
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Financiële kengetallen 

 

 
 
* = exclusief overige afgenomen diensten en doorbetaling Wsw-subsidie 
** = inclusief borgstellingsvergoeding 
 
  

Verbonden partij EV 1-1-2018 EV 31-12-2018 VV 1-1-2018 VV 31-12-2018 Resultaat 2018 Gemeentelijke 

bijdrage 2018*

Dividend-

uitkering 2018

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 3.200.000 5.378.000 3.902.000 3.915.000 523.000 14.130.500 n.v.t.

Regio Twente 6.268.976 10.034.384 13.972.413 14.464.606 -390.000 1.196.300 n.v.t.

Veiligheidsregio Twente 1.142.974 1.319.056 57.158.047 55.048.112 -383.000 1.405.900 n.v.t.

Crematoria Twente 1.590.678 1.590.678 101.390 86.887 0 n.v.t. 5.800

Stadsbank Oost Nederland 1.321.100 1.080.500 19.744.200 15.042.300 0 66.500 n.v.t.

Omgevingsdienst Twente n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Soweco 1.945.000 2.173.000 10.253.000 10.051.000 -202.000 434.600 n.v.t.

Cogas 171.757.000 178.995.000 95.786.000 96.221.000 17.416.000 n.v.t. 586.000

Enexis 3.808.000.000 4.024.000.000 3.860.000.000 3.691.000.000 243.000.000 n.v.t. 22.400

Vordering op Enexis 17.000 -2.000 356.500.000 356.324.000 -11.000 n.v.t. n.v.t.

Verkoop Vennootschap 153.000 113.000 20.000 57.000 -38.000 n.v.t. n.v.t.

CBL Vennootschap 145.000 138.000 8.000 21.000 -9.000 n.v.t. n.v.t.

CSV Amsterdam 870.000 749.000 60.000 68.000 -121.000 n.v.t. n.v.t.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie 1.615.000 1.606.000 11.000 23.000 -15.000 n.v.t. n.v.t.

Twence** 130.292.000 133.428.000 147.501.000 173.808.000 14.490.000 n.v.t. 154.300

Wadinko 67.657.159 67.999.185 1.521.291 1.511.671 1.536.526 n.v.t. 22.500

BNG 4.687.000.000 4.991.000.000 135.185.000.000 132.518.000.000 337.000.000 n.v.t. 75.900

ROVA 36.516.000 36.742.000 47.091.000 53.791.000 5.784.000 n.v.t. 121.300

Euregio 1.607.264 n.n.b. 47.295.497 n.n.b. n.n.b. 6.100 n.v.t.
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Paragraaf Grondbeleid 

Inleiding 

In deze paragraaf treft u de stand van zaken en de voortgang van de verschillende grondexploitaties 
over het jaar 2018 aan. De belangstelling voor woningbouwkavels blijft onverminderd groot. De 
belangrijkste ontwikkelingen in 2018 waren: 

1. Verkoop van 21 woningbouwkavels; 
2. Start kavelverkoop laatste fase Weemselerveld 
3. De nieuwe website kavelsintubbergen.nl is in gebruik genomen. 

  
Grondbeleid 
De Raad heeft op 13 juli 2016 de Nota Grondbeleid vastgesteld: 

 Conform het provinciaal beleid mag Tubbergen bouwen voor lokale (eigen) behoefte en zijn 
definitieve afspraken gemaakt over een verschuiving van uitbreiding naar inbreiding. 

 In het kader van de prestatieafspraken met de Provincie Overijssel zijn afspraken gemaakt 
over het aantal woningen dat Tubbergen tot 2026 mag realiseren. 

 Het grondbeleid is ondersteunend aan de behoeftes uit de prestatieafspraken op de terreinen 
van volkshuisvesting en bedrijventerreinen. 

Het grondbeleid van de gemeente is een instrument om (ruimtelijke) doelstellingen te bereiken. De 
nota Grondbeleid is een kader, waarmee sturing wordt gegeven aan de beleidsdoelstellingen 
volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en economie. 
  
De complexen in 2018 
Vanaf 1 januari 2016 is het BBV op het onderdeel grondexploitatie aangescherpt. Het grondbedrijf 
bestaat alleen nog uit de complexen in exploitatie; voor deze complexen heeft de raad een 
grondexploitatie vastgesteld en er is een concreet voornemen tot ontwikkeling, waarbij de 
bouwcapaciteit is vastgelegd inde vastgestelde Woonvisie of Bedrijventerreinenvisie. De gronden van 
de overige complexen maken onderdeel uit van de vaste activa en maken financieel gezien geen 
onderdeel meer uit van het grondbedrijf. Jaarlijks worden alle grondexploitaties verplicht 
geactualiseerd. 
  
Complexen in exploitatie 
Dit overzicht heeft betrekking op de complexen waarvoor de Raad een grondexploitatie heeft 
vastgesteld. 
Per complex: 

1. Is een faseringsschema voor de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de komende 
jaren opgesteld; 

2. Zijn de grondprijzen uit de vastgestelde grondprijsbrief 2019 opgenomen als basis voor de 
nog te realiseren inkomsten. 

Door elk jaar alle grondexploitaties te actualiseren wordt bij vaststelling van de jaarrekening de 
hoogte van de winst- en/of verliesnemingen in beeld gebracht.   
  
Woningbouwcomplexen 

1. Binnenveld: In 2018 zijn de laatste twee kavels verkocht. 
2. Hutten: In dit plan is in 2018 één kavel verkocht, hierdoor zijn nog drie kavels beschikbaar. 
3. Weemselerveld Zuid: in 2018 zijn zes kavels verkocht hierdoor zijn nog twee kavels 

beschikbaar. 
4. Weemselerveld 3e fase: Dit plan is in 2018 in verkoop gegaan en alle vier kavels zijn in optie. 
5. Dannenkamp: In 2018 zijn de laatste  drie kavels verkocht. 
6. Steenbrei: In 2018 zijn drie kavels verkocht, hierdoor zijn nog twee kavels beschikbaar. 
7. Knooperf: De laatste kavels worden begin 2019 verkocht. Tevens worden de laatste 

openstaande verplichtingen tussen gemeente en ontwikkelaar in 2019 afgewikkeld. 
8. De Scholt: In 2018 zijn vijf kavels verkocht. 
9. Bessentuin: In 2018 is één kavel verkocht, hierdoor zijn nog drie kavels beschikbaar. De 

grondexploitatie heeft een financieel tekort waarvoor een voorziening is getroffen. 
  
Resumé  
In 2018 zijn in totaal 21 kavels verkocht waar we op begrotingsbasis uitgingen van achttien kavels. 
De voorraad niet verkochte kavels bedraagt 22 stuks waarvan per ultimo 2018 voor twaalf kavels 
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verkoopovereenkomsten zijn gesloten. 
  
Winstnemingen 
Deze worden verplicht bepaald door het toepassen van de 'poc-methode'. De verhouding tussen de 
nog te realiseren kosten en de nog te realiseren opbrengsten ten opzichte van het te verwachten 
eindresultaat is de hoogte van de winstneming. Omdat de te verwachten eindresultaten voorlopige 
eindresultaten zijn, kunnen deze jaarlijks variëren: dit heeft invloed op de hoogte van de winstneming. 
Daarom komt het voor dat  een enkele winstneming in het voorgaande jaar gecorrigeerd dient te 
worden. 
  
Financiële resultaat 
In 2018 is voor een totaalbedrag van € 2,2 miljoen aan inkomsten gerealiseerd. Hier stonden kosten 
van € 1,2 miljoen (o.a. bouw- en woonrijp maken, plankosten en rente) en een winstneming van  €0,4 
miljoen tegenover. Daarmee is de boekwaarde van het grondbedrijf van € 70.000 gedaald naar € 0,5 
miljoen negatief. 
  
Reserve grondexploitatie en risico's 
De winstneming van € 0,4 miljoen en de voorziening verlieslatende complexen van € 60.000 worden 
toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve grondexploitatie. De stand van de reserve komt per 1-1-
2019 daardoor uit op € 3,8 miljoen. Dit betrekken wij bij de berekening van onze benodigde 
weerstandscapaciteit in relatie tot het beschikbare weerstandsvermogen. Hiervoor verwijzen wij u 
naar de paragraaf weerstandsvermogen. 
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Paragraaf Demografische ontwikkelingen 

Algemeen 

Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is gericht op het bereiken van effecten in de toekomst. 
Weten hoe de samenleving zich ontwikkelt en wat dit voor de rol en positie van de gemeente 
betekent, is dus essentieel. Demografie speelt hierin een belangrijke rol. Demografie omvat de studie 
van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe de bevolkingsomvang in tijd 
verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering. Bij demografische ontwikkeling 
moet men naast bevolkingsdaling en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (de daling 
van het aantal jongeren). 
 

Trends en ontwikkelingen 

In Tubbergen  is de  bevolkingsomvang  licht gestegen. De verwachting is dat deze na 2025 licht gaat 
dalen. 
   
De beleidsmatige gevolgen van deze demografische ontwikkelingen zijn in de toekomst voelbaar op 
meerdere beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs, economie en arbeidsmarkt, zorg, sport en 
cultuur. Deze beleidseffecten tezamen hebben weer grote gevolgen voor de leefbaarheid in een 
gebied. Werken aan leefbare kernen is iets van alle tijden, maar de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen en trends (bijvoorbeeld demografie) zijn aanleiding om heel bewust na te denken over 
en te werken aan de toekomst van onze kernen. 
 

Cijfers 

Inventarisatie/analyse 
Om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen is het van belang 
te weten hoe de gemeente Tubbergen ervoor staat. Hieronder een aantal ontwikkelingen die van 
belang zijn. De gegevens zijn afkomstig van de website Noaberkracht in cijfers.  
Op deze website is naast onderstaande grafieken meer demografische informatie beschikbaar. 

 

https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard
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Aandachtspunten richting de toekomst 

Aandachtpunten voor de toekomst: 

 In Tubbergen is de bevolkingsomvang in 2018 licht gestegen. De verwachting is dat deze na 
2025 gaat dalen. 

 De samenstelling van de bevolking gaat veranderen. Het percentage ouderen neemt toe. 

 De gemiddelde huishoudgrootte neemt licht af en het totaal aantal huishoudens gaat naar 
verwachting vanaf 2030 afnemen. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

Inleiding 

Voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen is de bedrijfsvoering binnen Noaberkracht 
georganiseerd. De begroting 2018 van Noaberkracht is door beide gemeenteraden vastgesteld. Om 
ook in de begroting van beide gemeenten een toelichting te geven is de begroting van Noaberkracht 
2018 integraal overgenomen als bijlage bij deze begroting. 
 

Bestuur- en Management Ondersteuning (BMO) 

Organisatie 
Noaberkracht ondersteunt onze gemeente in het streven naar een vitale en zelfredzame 
samenleving. Ook in 2018 heeft de focus gelegen op resultaat (de goede dingen goed doen). Het is 
voor onze gemeente van belang dat de ambtelijke organisatie wendbaar blijft, zodat die snel kan 
inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers 
een voorwaarde. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling speelden 
daarbij een centrale rol. 
  
Evaluatie en Onderhoud Noaberkracht  
Naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie 'De kracht en balans van samen' en het adviesrapport 
'Onderhoud Noaberkracht' is ingezet op doorontwikkeling van ambtelijke organisatie. Het is 
vermeldenswaardig dat bureau BMC tot de conclusie kwam dat onze gemeente met Noaberkracht 
'Goud in handen heeft'. Dit heeft onder meer geleid tot het programmatisch ontwikkelen van de 
organisatie.  
  
Doorontwikkeling doelsturing en programmamanagement 
Een belangrijk project in het kader van doelsturing en h et realiseren van de maatschappelijke 
ambities is in 2018 afgerond en overgedragen aan de lijnorganisatie. Hiermee hebben wij geborgd 
dat de integraliteit tussen de verschillende ambities en bestuurlijke opgaven toeneemt, de besturing 
van de programma’s verbetert en de overdracht naar borging en beheer soepeler gaat. 
  
De verbetervoorstellen hebben geresulteerd in verbeterde besturing van de programma’s, door: 

o Alle reguliere activiteiten over te brengen in de lijn, 
o Het aanscherpen van de rollen binnen het programmatisch werken, 
o Het verweven van programmatisch werken met de participatieprocessen zoals Mijn 

Dorp/MijnDinkelland, 
o De financiering van de programma’s door het uitwerken van de systematiek van 

ambitiefinanciering zodat er verschil in ambities tussen de beide gemeenten mogelijk 
is, 

o Het instrument waardebepaling te ontwikkelen waarmee maatschappelijke 
initiatieven goed beoordeeld kunnen worden, 

o In te zetten op talent uit de hele organisatie te betrekken bij de programma’s, 
o Meer rol-gebaseerd te gaan werken. 

  
Personeel / Human Resource Management (HRM) 
In HRM staat de afstemming tussen de belangen en ontwikkeling van de medewerker(s) en de 
doelen en ontwikkeling van de organisatie centraal. De medewerker denkt niet in regels, maar durft 
grenzen te verleggen en denkt in oplossingen. Vanuit de bedrijfsvoering is gestuurd op het behalen 
van resultaten en het inzetten van de talenten van medewerkers. Vertrouwen is de basis voor deze 
relatie tussen de medewerker, de organisatie en gemeentebestuur. Hier is vanuit de ambities 
'Verbeteren van het Bestuurlijk Ambtelijk' en 'Geprofessionaliseerde sturing' een volgende stap gezet. 
Ook na 2018 zal hier extra aandacht voor nodig zijn. 
  
Communicatie 
Interactie, transparantie, acceptatie en verwachtingen 
Als gemeente behartigen we de belangen van onze inwoners. Binnen de dienstverlening staan de 
inwoners, bedrijven en instellingen dan ook centraal. Ook in 2018 heeft dit geleid tot goede 
communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Naast  proactieve voorlichting, met als doel 
haar beleid te verduidelijken en uit te leggen en daarmee draagvlak te creëren, heeft ook reactieve 
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voorlichting (het beantwoorden van vragen) bijgedragen aan de positieve interactie met onze 
samenleving. We hebben in 2018 gecommuniceerd in de vorm van filmpjes, flyers, nieuwsbrieven, 
persberichten en informatieavonden.  
  
Social media 
Op het gebied van digitale dienstverlening en het gebruik van social media hebben we ons nog 
verder ontwikkeld. Via digitale portals wordt de informatie op een logische manier ontsloten en komen 
bezoekers makkelijk terecht bij de informatie die ze zoeken.  Ook worden trends en discussies op 
social media actief gemonitord om in te kunnen spelen op het sentiment dat leeft in onze 
samenleving.  

Informatie en Techniek (I&T) 

Informatievoorziening  
Informatievoorziening zorgt voor de samenhang in processen, gegevens, applicaties en techniek. We 
zetten hierbij in op vergaande digitalisering waarbij een zaak- en procesgerichte werkwijze met 
vastgestelde normen en standaardisatie ervoor zorgen dat de informatie transparant, actueel, 
volledig, betrouwbaar en duurzaam is. We richten de informatievoorziening zodanig in dat we plaats- 
en tijdsonafhankelijk kunnen werken en de organisatie zich duurzaam ontwikkelt en verbetert en zo 
transformeert naar de omgevingsgerichte, horizontale, procesgerichte organisatie die continu waarde 
toevoegt voor haar omgeving. Door deze flexibele inrichting kunnen we snel inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en ons aanpassen aan de steeds veranderende eisen die de samenleving aan ons 
stelt. 
In onze visie op informatievoorziening “van harmonisatie naar doorontwikkeling” is de verbinding 
gelegd met de organisatiedoelstellingen van Noaberkracht en de landelijke ambities die zijn 
vastgelegd in de Digitale agenda 2020. In de visie zijn Informatie-principes opgenomen, die zijn 
overgenomen uit de landelijke standaard. Deze I-principes zijn concrete richtinggevende uitspraken 
waaraan het handelen op informatiegebied moet voldoen. Ze geven kaders en brengen focus aan. Ze 
helpen de organisatiedoelstellingen te bereiken en helpen bij het maken van keuzes. 
  
De belangrijkste gemeentelijke doelstellingen en resultaten op het gebied van Informatievoorziening 
waren: 
  
Verbetering van de kwaliteit (betrouwbaarheid en beschikbaarheid) van informatie 

 Digitalisering fysieke bouwdossiers 
In 2018 hebben is verkennend marktonderzoek gedaan om de bouwarchieven te digitaliseren. In 
2019 wordt dit onderzoek afgerond en volgt er een voorstel richting beide gemeenten. 
  

 Invoering E-depot 
Als organisatie is het belangrijk om de digitale duurzaamheid van de lang/blijvend te bewaren 
archiefdocumenten uit diverse applicaties te borgen. Hier worden E-depots voor ontwikkeld. In 2018 
heeft onderzoek uitgewezen dat aansluiten bij het E-depot van het Historisch Centrum Overijssel 
geen mogelijkheid. In 2019 wordt verder onderzoek verricht. 
  
Verbetering van de kwaliteit en de beschikbaarheid van basisregistraties 

 Aansluiten op het Nieuw Handelsregister (NHR) 
We hebben nog geen koppeling met de NHR gerealiseerd. Dit wordt het eerste kwartaal 2019 
opgestart. Door veranderingen in informatiesystemen is de scope van de te leggen aansluitingen 
verschoven. 
  

 Implementatie van de BRP en de binnengemeentelijke levering 
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken werd er al een aantal jaren gewerkt aan een 
landelijke database voor deze basisregistratie, waarop alle gemeenten in 2019 zouden moeten gaan 
aansluiten. Vanwege de geringe vorderingen t.o.v. de hoge kosten is deze ontwikkeling eind 2017 
door de minister van Binnenlandse zaken gestopt. Het ministerie onderzoekt nu samen met de VNG 
de mogelijkheden. 
  

 Inrichting zelfaudits Basisregistraties 
In 2017 heeft een niet verplichte zelfevaluatie al een aantal verbeterpunten opgeleverd. Deze zijn in 
het voorjaar van 2018 opgepakt. Daarnaast zijn ook de procesbeschrijvingen van de 
beheerprocessen geactualiseerd. De daadwerkelijke zelfevaluatie heeft in het najaar plaats 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 111 van 175 

 

gevonden als onderdeel van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). 
  
Creëren kaders en beleid 

 Uitwerken Procesarchitectuur 
De uitwerking van de procesarchitectuur is in 2018 nog niet opgepakt, maar wordt meegenomen in 
de projecten ‘Procesgericht werken implementeren’ en ‘Benoemen aandachtsgebieden en 
proceseigenaren’ als onderdeel van het programma Organisatieontwikkeling. 
  
Verbetering van organisatieprocessen 

 Procesverbetering 
In 2018 zijn als vervolg op de implementatie van het Zaaksysteem diverse processen doorontwikkeld 
en opgenomen in het Zaaksysteem zoals contractbeheer, subsidies en toeristenbelasting. Daarnaast 
is op verschillende vlakken meegedacht in het kader van procesoptimalisatie, onder andere bij 
vergunningen, juridische handhaving, de BAG en Bibob. Tenslotte is er voor Belastingen, Woz en 
Innen een leantraject doorlopen om het proces te optimaliseren in het kader van de afweging 
uitbesteden versus optimaliseren. 
  
Een efficiëntere informatiehuishouding door vergaande digitalisering en automatisering 

 Onderzoek vervanging MS-Office 
Wat betreft de vervanging van Office 2010 is in 2018 een marktonderzoek gestart, dat antwoord moet 
geven op de vraag of we overgaan naar Office 2016 of Office 365. Ongeacht de keuze, wordt deze 
overgang voor de zomer van 2019 afgerond. 
  
Optimalisatie van de digitale infrastructuur 

 Vervanging hardware VDI 
De hardware van de VDI omgeving die we gebruiken voor het plaats- en tijds-onafhankelijk werken is 
in 2018 vervangen. 

 Vervanging van de Back-up hardware 
Noaberkracht beschikt over een eigen back-up en uitwijkomgeving. Deze omgeving was 
afgeschreven en is in 2018 vervangen. Met de back-up en uitwijkomgeving zijn we in staat om bij een 
calamiteit (gemeentehuis Tubbergen) de dienstverlening op de andere locatie (gemeentehuis 
Dinkelland) voort te zetten en vice versa. 
  
Informatiebeveiliging en privacy 
Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke in 2018 onderwerpen geweest. Net als 
alle  gemeenten in Nederland heeft ook onze gemeente zich gecommitteerd aan het implementeren 
van het uniforme normenkader voor informatiebeveiliging de Baseline Informatiebeveiliging 
Gemeenten (BIG) en de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG).  De AVG is op 25 
mei 2018 in werking getreden. 
  
De belangrijkste gemeentelijke doelstellingen op het gebied van informatieveiligheid waren: 

 Zorgvuldig omgaan met informatie 

 Betrouwbare en continue dienstverlening 

 Voldoen aan wet- en regelgeving (zoals die voor privacy) 

 Beheersen van risico’s (Governance, Risk en Compliance) 
  
Twee andere belangrijke doelstelling in 2018 zijn geweest: 

 Het voldoen aan de BIG als basisnormenkader 

 Het nakomen van de afspraken over de ENSIA-verantwoording 
  
Er zijn stappen gezet die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Deze stappen hebben 
op organisatorisch niveau plaatsgevonden door het realiseren beleid en processen, maar ook binnen 
organisatieonderdelen en teams gewerkt aan het doorvoeren van verscheidene 
beveiligingsmaatregelen. 
  
Realisatie doelstellingen uit beleidsplannen 
Belangrijke behaalde mijlpalen op het gebied van informatieveiligheid zijn: de inzet van de 
Governance groep; het doorlopen van de ENSIA cyclus; het opstellen van een integraal jaarplan; de 
implementatie van software om op een gebruiksvriendelijke manier veilig te kunnen e-mailen; het 
afronden van de ENSIA cyclus, het vaststellen van beleid inzake telewerken, het opstellen van een 
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proces voor het afhandelen van incidenten; het voltooien van de jaarlijkse uitwijk; het vergroten van 
de veiligheid van, en werken met,  mobiele apparaten. Ondanks de vele ontwikkelingen hebben 
medewerkers van vak afdelingen deze beveiligingsmaatregelen doorgevoerd. Medio 2018 is een 
analyse uitgevoerd om de voortgang van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te 
toetsten. De gemeente laat op het gebied van dit normenkader over 2018 een behoorlijk 
uitvoeringsniveau zien.  
Belangrijke behaalde mijlpalen op het gebied van privacy zijn: 

 Het privacybeleid is geactualiseerd. 

 Taken en verantwoordelijkheden zijn beter belegd door het benoemen van een Functionaris 
gegevensbescherming (FG) en privacybeheerders.  

 Processen met betrekking tot de rechten van betrokken zijn aangescherpt. Inwoners kunnen 
via de gemeentelijke websites informatie vinden over de manier waarop de gemeenten met 
persoonsgegevens omgaan. Daarnaast is een contactpagina gebouwd om te zorgen dat 
inwoners veilig gegevens met de gemeenten kunnen delen. 

 Het proces datalekken is volledig gedigitaliseerd waardoor een actueel register wordt 
bijgehouden en onderhouden op één plek. 

 In het kader van bewustwording is met de meeste teams gesproken over privacy en 
informatieveiligheid en is er veel aandacht besteed aan casuïstiek. 

 Met behulp van contractbeheer is inzichtelijker geworden welke contracten  een 
verwerkersovereenkomst behoeven. Ter ondersteuning is een speciaal zaak type 
ontwikkelend om het proces te ondersteunen en het gebruik van een standaard 
verwerkersovereenkomst te stimuleren. 

 Eind 2018 is een project gestart om het register van verwerkingen beter te kunnen 
onderhouden en aanvullen. 

 Met behulp van het risicomanagementsysteem zijn de eerste Privacy Impact Assessments 
uitgevoerd. 

  
Incidenten en datalekken 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om incidenten te signaleren en te behandelen. Ook is tijd 
geïnvesteerd om het proces aan te scherpen en de bekendheid van dit proces met actoren in de 
organisatie te vergroten. Er hebben zich enkele datalekken voorgedaan. Door snel handelen is het 
risico voor betrokkenen erg laag gebleven. De incidenten zijn op de juiste wijze afgehandeld en 
geëvalueerd door de verantwoordelijk medewerkers.  

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg 
Inleiding 
Kwaliteitszorg moet steeds meer bijdragen aan de resultaatgerichtheid van organisaties. Het 
verkrijgen van inzicht in verschillende (beleids-) vraagstukken speelt een steeds grotere rol bij de 
(bestuurlijke) besluitvorming en kan een belangrijke bijdrage leveren aan een resultaatgerichtere 
werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan de besluiten rondom de huisvesting van scholen en de te maken 
keuzes ten aanzien van de sportcomplexen. Binnen dit programma richten we ons op de volgende 
thema's: 

 Inkoopmanagement 

 Juridische dienstverlening 

 Procesmanagement 

 Planning & Control 

 Management- en sturingsinformatie 

 Onderzoek en statistiek 

 Risicomanagement 
Hieronder worden een tweetal ontwikkelingen op deze thema’s nader toegelicht. 
 
Planning & Control 
Ook in 2018 heeft het verder verbeteren en optimaliseren van de P&C-cyclus de nodige aandacht 
gehad. Zowel voor de inhoud van de documenten als de totstandkoming daarvan (het proces). De 
inzet en verbeterslagen die we voor het jaar 2018 voor ogen hadden, zijn niet geheel gerealiseerd. 
Dit was vooral een gevolg  van extra inzet ter voorbereiding op de nieuwe raadsperiode 
(overdrachtsdocument) en de vertaling van de ambities van het nieuwe college en de nieuwe raad in 
een Tubbergs Akkoord en een Maatschappelijk Akkoord Tubbergen. 
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De kwaliteit van de cijfers en het voldoen aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording 
hebben daar uiteraard niet onder geleden. Ook de verdere digitalisering heeft in 2018 
een ontwikkeling doorgemaakt. De gemeentebegroting 2019 is volledig opgebouwd in Pepperflow en 
openbaar gemaakt via de begrotingsapp. Het voorstel om ook de behandeling in commissie en raad 
volledig digitaal te laten verlopen bleek in 2018 nog een brug te ver. Hier moet nog nadere inzet op 
worden gepleegd. 
 
Risicomanagement 
In 2018 is voor de eerste keer een fraude-risicoanalyse uitgevoerd waarbij inzicht is verkregen in de 
top vijf risico’s met hoge prioriteit. Deze risico’s zijn opgenomen in het risicosysteem Naris waarbij 
een koppeling is gemaakt naar bestaande beheersmaatregelen. Voor deze top vijf risico’s heeft 
verscherping van de bestaande beheersmaatregelen plaatsgevonden en lopen er diverse 
procesmatige implementaties om verbeteringen te realiseren. Het herijken van de fraude-
risicoanalyse behoort overigens tot een jaarlijkse exercitie. 
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9. Jaarrekening 2018 

Inleiding 

De jaarrekening 2018 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) daarvoor geeft. 

Balans 

Balans per 31 december  

(bedragen x € 1.000) 2018 2017   2018 2017 

ACTIVA     PASSIVA     

Vaste activa     Vaste passiva     

Immateriële vaste activa     Eigen vermogen     

Bijdr. aan activa in 
eigendom van derden 

210 224 Reserves     

  210 224 a. Algemene reserve 5.826 13.246 

Materiële vaste activa     b. Bestemmingsreserves 18.948 15.101 

Investeringen met een 
economisch nut 

    c. Resultaat na bestemming 1.035 482 

a. gronden uitgegeven 
in erfpacht 

32 32   25.809 28.828 

b. overige investeringen 
met economisch nut 

17.514 16.746 Voorzieningen     

c. investeringen met 
economisch nut 
waarvoor een heffing 
wordt geheven 

8.934 8.555 
a. verplichtingen, verliezen en 
risico's 

2.770 2.536 

d. investeringen met 
maatschappelijk nut 

433 488 
b. 
onderhoudsegalisatievoorziening 

866 698 

e. strategische gronden 1.623 1.402 
c. door derden beklemde 
middelen 

813 802 

  28.535 27.223   4.449 4.035 

Financiële vaste activa     
 Vaste schulden met een rente 
typische looptijd van één jaar of 
langer 

    

Kapitaalverstrekking 
aan:  

    
 a. binnenlandse 
pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 

113 227 

a. deelnemingen 663 663 b. binnenlandse banken en 7.394 8.979 
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overige financiële instellingen 

b. gemeenschappelijke 
regelingen 

33 33   7.507 9.206 

  696 696       

Leningen aan:           

a. 
woningbouwcorporaties 

45 136       

b. leningen aan 
deelnemingen 

354 445       

  399 581       

c. overige langlopende 
leningen u/g 

1.117 1.026       

  2.213 2.304       

Totale vaste activa 30.958 29.751  Totaal vaste passiva 37.766 42.069 

Vlottende activa     Vlottende passiva     

Voorraden     
Nettoschulden met een rente-
typische looptijd korter dan één 
jaar 

    

a. gronden niet in 
exploitatie 

0 0 a. kasgeldleningen 0 0 

b. gronden in exploitatie -569 70 b. bank- en girosaldi 0 0 

c. overige voorraden 0 86 c. overige schulden 4.306 2.916 

  -569 155   4.306 2.916 

Uitzettingen looptijd 
korter dan één jaar 

          

a. overige vorderingen 7.379 6.390       

b. uitzettingen 's 
Rijksschatkist met een 
looptijd korter dan één 
jaar 

5.008 9.973       

  12.387 16.363       

Liquide middelen           

a. kas 0 0       

b. bank- en girosaldi 235 278       
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  235 278       

Overlopende activa 359 150 Overlopende passiva 1.298 1.712 

Totaal vlottende activa 12.412 16.947 Totaal vlottende passiva 5.604 4.628 

Totaal activa 43.370 46.698 Totaal passiva 43.370 46.698 

Verliescompensatie 
krachtens de wet op 
vennootschapsbelasting 
1969 bestaat 

85 283 Waarborgsommen en garanties 31.471 31.910 

 

Overzicht baten en lasten 
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Begrotingsrechtmatigheid 

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. 
Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 
van de Commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door 
de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct 
gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen. 
  
In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma’s opgenomen (overschrijding van de 
lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde 
beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de 
baten en lasten. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de 
jaarrekening. 
  

Programma 
Begrotingsafwijking lasten 
(bedragen x €1.000) 

verklaring overschrijding conclusie 

  begroot werkelijk verschil     

Programma 
Krachtige 
kernen 

17.260 18.529 -1.269 

• Programma Krachtige Kernen € 1,2 
mln: Tegenover de hogere lasten van 
de verspreide gronden over 2018 € 0,7 
mln staan hogere baten tot een bedrag 
van ruim € 0,9 mln. Tegenover de 
afgeboekte boekwaarde van € 1,1 mln 
van de werf staat de opbrengst van de 
werf van €1,4 mln. 

Past 
binnen het 
beleid 

Programma 
Omzien naar 
Elkaar 

18.729 18.761 -32 

• Programma Omzien naar Elkaar € 
32.000:  Op het Thema Samen is een 
hogere raming van € 325.000. Dit 
betreft hoofdzakelijk het voordeel op 
participatie. Hiertegenover staat een te 
lagere raming op het 
thema  Overdragen van € 359.000. Dit 
betreft vooral een nadeel op jeugd. 

Past 
binnen het 
beleid 

Programma 
Burger en 
Bestuur 

3.067 3.206 -139 

• Programma Burger en Bestuur € 0,6 
mln: Tegenover de hogere lasten van 
persoonsdocumenten van € 0,6 
mln staan de hogere baten van € 0,8 
mln. 

Past 
binnen het 
beleid 

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen de nominale waarden. De in deze jaarrekening verantwoorde bedragen 
zijn vermeld in euro’s (€ 1).  De baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij betrekking 
hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen in het boekjaar waarin het 
dividend betaalbaar gesteld wordt (besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het 
boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
  
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden 
sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, daarbij 
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moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en 
dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume 
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De 
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van 
(eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting te worden gevormd. 

Balans 

Vaste activa 
Immateriële vaste activa met een economisch nut 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de 
inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de 
gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen 
subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens 
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 
De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende 
voorwaarden geactiveerd: 

 Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen. 

 De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast. 

 Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert. 

 De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar zijn vast te stellen. 
  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten 
is voldaan: 

 Er is sprake van een investering door een derde. 

 De investering draagt bij aan de publieke taak. 

 De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is 
overeengekomen. 

 De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft 
of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de 
investering. 

  
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de 
afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden) 
waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt. 

Activum Afschrijvingstermijn in jaren 

Onderzoek/ontwikkeling 5 

  
Materiële vaste activa met een economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in 
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van 
ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur. Jaarlijks wordt de boekwaarde 
met een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd. Afschrijvingen 
geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op grondbezit met economisch nut 
(buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende 
gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar 
verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet 
plaatsgevonden. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn, in 
voorgaande jaren soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van 
toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen 
afgeboekt. 
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De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 

Activum 
Afschrijvingstermijn 

in jaren 

Riolering (Gemeentelijk rioleringsplan) 50 

Gebouwen van steen, betonwerken m.b.t. riolering en aanleg/renovatie 
sportterrein (gras) 

40 

Liften, wegen met elementenverharding, aanleg/renovatie sportterrein 
(kunstgras), duurzame activa (materiaal hout/hard), duurzame 
voorzieningen in schoolgebouwen en aangelegd gronddepot 

25 

Gebouwen van ander materiaal, woonwagens, renovatie, verbouw, 
(vervanging) riolering gebouw, kunstwerken en wegen met 
asfaltverharding 

20 

Hekwerken, noodlokalen, elektrotechnische installaties, 
werktuigbouwkundige installaties, cv-installatie, 

isolatie/ventilatie/energiebesparing/klimaatbeheersing,  1
e
 inrichting 

scholen, elektronica en mechanica m.b.t. riolering, grasbetonstenen, 
verkeersmaatregelen/installaties en openbare verlichting 

15 

Halteplaatsen openbaar vervoer 12 

Beveiliging (alarminstallaties), brandbeveiligings- en 
brandpreventievoorzieningen, buitenzonwering, stoffering, dranghekken, 
speeltoestellen, duurzame gebruiksgoederen en 
bewegwijzering/straatmeubilair 

10 

Luchtfoto’s, grootschalige basiskaart en digitale kadasterkaart 4 

Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden 
niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Laatst genoemden 
worden altijd geactiveerd. 

  

Door contractuele, technische of economische redenen of op grond van 
een afwijkend besluit van de gemeenteraad kan incidenteel afgeweken 
worden van de tabel. 

  

  
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd en 
jaarlijks lineair afgeschreven. Jaarlijks wordt de boekwaarde met een vast percentage van de 
verkrijging- of vervaardigingsprijs verminderd. De afschrijvingstermijn wordt per afzonderlijk activum 
bekeken. De ondergrond van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk 
nut wordt als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus afgeschreven). 
  
Financiële vaste activa 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen 
nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in 
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde 
van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering 
tot marktwaarde plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk 
gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. 
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Vlottende activa 
Grond- en hulpstoffen 
Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Indien de 
marktwaarde lager is dan de verkrijging- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen 
tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd. 
  
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, 
inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen 
vervaardigingskosten worden geactiveerd. 
  
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijging- of 
vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de 
marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde 
verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De 
vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de 
overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het 
Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 
In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en 
is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is 
toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar. 
  
De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van 
het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk 
gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie 
binnen de Eurozone. 
  
Voor winstneming geldt de percentage of completion-methode: voor zover gronden zijn verkocht en 
opbrengsten zijn gerealiseerd, wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de 
opbrengsten, winst genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende 
zekerheid om winst te kunnen nemen: 

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). 

  
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor 
verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Verantwoorde uitzettingen korter 
dan één jaar en overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en zullen binnen 
één jaar na balansdatum worden afgewikkeld. Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en 
Bijstand (WWB) zijn gemeenten eigen-risicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. 
Formeel behoren alle gemeentelijke vorderingen reëel gewaardeerd te worden. Gelet op de slechte 
situatie in de agrarische sector bestaat er de mogelijkheid dat enkele vorderingen toch niet geheel 
dan wel gedeeltelijk zullen worden geïncasseerd. In dit geval is het echter reëel om slechts 20% van 
de hoofdsom op te nemen. 

 
Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
  
Vaste financieringsmiddelen 
Reserves 
Naast de algemene reserve zijn er diverse reserves gevormd die voor een specifiek doel bestemd 
zijn. Het muteren van reserves vindt plaats op aangeven van de raad.  
  
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. De voorziening pensioenverplichtingen ten behoeve van de wethouders is op 
contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De 
onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met 
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de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' die is 
opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. 
  
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van langer dan één jaar. 
  
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
  
Borg- en garantstellingen 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, zijn deze buiten de telling het totaalbedrag 
van de geborgde schuldrestanten per einde jaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de 
balans nadere informatie opgenomen. 
 

Toelichting op de balans per 31 december 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 

Immateriële vaste 
activa (bedragen x 
€1.000) 

Boekwaarde  
1-1-2018 

Investeringen Afschrijving/aflossing 
Boekwaarde  

31-12-2018 

Bijdrage aan activa in 
eigendom van derden 

224 0 15 210 

Totaal 224 0 15 210 

  
Materiële vaste activa 
De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in: 

Materiële vaste activa (bedragen x €1.000) 
Saldo 31-12-

2018 
Saldo 31-12-

2017 

In erfpacht uitgegeven gronden 32 32 

Investeringen met een economisch nut 17.514 16.746 

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing 
wordt geheven 

8.934 8.555 

Investeringen met een maatschappelijk nut 433 488 

Strategische gronden 1.623 1.402 

Totaal 28.535 27.223 
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële activa weer:   

Materiële vaste 
activa  
(bedragen x € 
1.000) 

Boekwaarde 
1-1-2018 

Herrubricering Investeringen Desinvesteringen 
Afschrijvingen/ 
herwaardering 

Boekwaarde 
31-12-2018 

In erfpacht 
uitgegeven 
gronden 

32 0 0 0 0 32 

Gebouwen E.N.** 12.844 0 1.876 1.203 45 13.471 

Gronden en 
terreinen E.N.** 

3.145 0 0 0 596 2.549 

Grond, weg en 
waterwegen 
M.N.* 

488 -12 -8 0 34 433 

Grond, weg en 
waterwegen 
E.N.** 

164 200 134 0 24 474 

Grond, weg en 
waterwegen E.N. 
waarvoor heffing 
wordt geheven** 

8.554 0 700 0 321 8.934 

Overige 
materiële vaste 
activa E.N.** 

334 -24 0 0 50 261 

Duurzame 
bedrijfsmiddelen 
E.N.** 

260 -164 683 0 19 760 

Strategische 
gronden 

1.402 0 221 0 0 1.622 

Totaal 27.223 0 3.605 1.203 1.090 28.536 

*M.N. = maatschappelijk nut 
**E.N. = economisch nut 
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De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met economisch nut 
staan in onderstaand overzicht vermeld: 

Materiële vaste activa 
met economisch nut  
(bedragen x € 1.000) 

Beschikbaar 
gesteld krediet 

Besteed 
voorgaande 
dienstjaren 

Besteed in 
dienstjaar 

Restant 
krediet 

Nieuwe sporthal 
Tubbergen 

2.190 208 1.876 106 

Nieuwe sporthal 
Tubbergen, 
terreinvoorziening 

156 17 134 5 

Renovatie drukriool oude 
Hoevenweg 

30 3 27 0 

Renovatie pompgemaal 
Berkenven 

35 1 34 0 

Afkoppelen verhard 
oppervlak Tubbergen 

300 68 24 209 

Rioolvervanging Geert 
Grotestraat 

250 10 266 -26 

Rioolvervanging Benneker 
H Wetterstraat 

200 0 152 48 

Renovatie pompgemalen 238 0 141 97 

Vervanging gemaal 
Boskamp 

272 63 30 178 

Nieuwe sporthal 
Tubbergen, installaties 

782 80 670 32 

Totaal 4.453 450 3.353 650 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijk 
nut staan in onderstaand overzicht vermeld: 

Materiële vaste activa 
met maatschappelijk nut  
(bedragen x € 1.000) 

Beschikbaar 
gesteld krediet 

Besteed 
voorgaande 
dienstjaren 

Besteed in 
dienstjaar 

Restant 
krediet 

Fietsvoorziening van 
Koersveldweg 

291 224 -42 109 

Vervanging Wegduikers 
(kunstwerken) 

100 36 16 48 

Aanpassingen 2 rotondes 
Geesteren 

50 44 -11 17 

Openbare verlichting Geert 
Grotestraat 

25 0 25 0 

Totaal 466 304 -12 174 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 124 van 175 

 

De belangrijkste in het boekjaar gedane desinvesteringen in materiële vaste activa met economisch 
nut betreft de verkoop van de gemeentewerf in Tubbergen. 
  
Begrotingsrechtmatigheid 
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. 
Kredietoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2018 
van de Commissie BBV zijn er situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de 
raad uitgezette beleid en binnen het doel blijven waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. Zoals 
uit bovenstaande opstelling blijkt dat er één krediet is overschreden. Kredietoverschrijdingen groter 
dan € 10.000 worden gemeld in onderstaande tabel.   

Begrotingsrechtmatigheid 
(bedragen x € 1.000) 

beschikbaar 
gesteld krediet 

besteed 
voorgaande 
dienstjaren 

besteed in 
dienstjaar 

restant 
krediet 

Rioolvervanging Geert 
Grotestraat 

250 10 266 -26 

Totaal 250  10  266  -26  

Bovenstaande kredietoverschrijding past binnen het bestaande beleid, derhalve is hierbij geen 
sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. 
  
Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht 
weergegeven: 

Financiële vaste activa 
(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
1-1-2018 

Investeringen Afschrijving/aflossing 
Boekwaarde 
31-12-2018 

Kapitaalverstrekkingen:         

Deelnemingen 663 0 0 663 

Gemeenschappelijke 
regelingen 

33 0 0 33 

Leningen aan :         

Woningbouwcorporaties 136 0 91 45 

Leningen aan 
deelnemingen 

445 0 91 353 

  581 0 182 399 

Overige langlopende 
leningen 

1.026 224 134 1.117 

Totaal 2.303  224 316  2.212 
 

Vlottende activa 

Voorraden 
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar in exploitatie genomen bouwgronden 
en overige voorraden. De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn ondergebracht onder de 
materiële activa onderdeel strategische gronden. 
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Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 

 (bedragen x € 
1.000) 

Boek-
waarde 

1-1-
2018 

Mutaties in het jaar 2018 
  
  

Boekwaarde  
31-12-2018 

Voorziening 
verlieslatend 
complex 

Balanswaarde  
31-12-2018 

Gronden  in 
exploitatie 

  Uitgaven Inkomsten 
Winst-

neming       

Binnenveld II -242 36 260 89 -378   -378 

Hutten -419 856 152 -307 -22   -22 

Weemselerveld 
Zuid 

-279 168 533 385 -259   -259 

Weemselerveld 
fase III 

  10 0 0 10   10 

Dannenkamp -191 48 273 178 -238   -238 

Steenbrei III 231 24 226 30 60   60 

Knooperf 
Langeveen 

469 19 418 42 112   112 

De Scholt 4 114 46 234 7 -66   -67 

Bessentuin 188 12 101   98 64 34 

Lutkeberg 198 5 0 -23 179   179 

Totaal 69 1.223 2.200 402 -505 64 -569 
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 (bedragen x € 
1.000) 

Balanswaarde 
31-12-2018 

Geraamde 
nog te 
maken 
kosten 

Geraamde nog 
te realiseren 
opbrengsten 

Geraamd 
resultaat 

(nominale 
waarde) 

Geraamd 
resultaat 

(contante 
waarde) 

Binnenveld II -378 295 0 -83 -81 

Hutten -22 268 326 -80 -74 

Weemselerveld 
Zuid 

-259 268 169 -161 -154 

Weemselerveld 
fase III 

10 77 470 -383 -361 

Dannenkamp -238 169 0 -69 -68 

Steenbrei III 60 173 347 -115 -106 

Knooperf 
Langeveen 

112 15 136 -9 -8 

De Scholt 4 -67 477 660 -250 -222 

Bessentuin 34 127 161 64 59 

Lutkeberg 179 9 202 -14 -13 

Totaal -569 1.877 2.471 -1.099 -1.028 

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van februari 
2019 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard 
betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek, maar minimaal jaarlijks, 
wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. 
Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is 
gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. 
  
Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen: 

 Rentepercentage bedraagt 0,5%; 

 Geen kostenindexatie 

 Geen opbrengstenindexatie 

 De geplande afzet is gebaseerd op uitgangspunten in de woonvisie en bedrijventerreinvisie. 
  
Ten aanzien van de geraamde nog te maken kosten heeft het college de geactualiseerde 
berekeningen vanuit de afdeling openbare ruimte gehanteerd. 
  
Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college de uitgangspunten uit 
de woonvisie en bedrijventerreinvisie gehanteerd, ten aanzien van de geraamde capaciteit geldt: 

 Woningen: woningbouwaantallen zijn conform woningbouwprogramma 

 Bedrijventerrein: uitgeefbare hectares zijn conform bedrijventerreinvisie 
De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen 
en risicobeheersing in het jaarverslag. 
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Overige vorderingen (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 

Debiteuren 1.167 1.136 

Vorderingen op openbare lichamen 5.284 4.231 

Belastingvorderingen 308 274 

Nog te ontvangen bedragen 619 748 

Totaal 7.379 6.390 

 
Uitzettingen korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
gespecificeerd worden: 
In bovenstaand overzicht is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren. 

Schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 

Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rente-typische 
looptijd korter dan één jaar 

5.008 9.973 

  
Specificatie schatkistbankieren: 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) 

    Verslagjaar       

(1) Drempelbedrag 410,7525       

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 

Kwartaalcijfer 
op dagbasis 
buiten 's Rijks 
schatkist 
aangehouden 
middelen 

                          302                     409                     329                     225  

(3a) = (1) 
> (2) 

Ruimte onder 
het 
drempelbedrag 

                          108                         2                       82                    186 

(3b) = (2) 
> (1) 

Overschrijding 
van het 
drempelbedrag 

                             
 -   

                      
 -   

                      
 -   

                      
 -   

(1) Berekening drempelbedrag 

    Verslagjaar       

(4a) 
Begrotingstota
al verslagjaar 

                     54.767       

(4b) 

Het deel van 
het 
begrotingstota
al dat kleiner of 
gelijk is aan € 

                     54.767       
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500 miljoen 

(4c) 

Het deel van 
het 
begrotingstota
al dat de € 500 
miljoen te 
boven gaat 

                             
 -   

      

(1) = 
(4b)*0,007
5 + 
(4c)*0,002 
met een 
minimum 
van 
€250.000 

Drempelbedrag 410,7525       

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(5a) 

Som van de 
per dag buiten 
's Rijks 
schatkist 
aangehouden 
middelen 
(negatieve 
bedragen 
tellen als nihil) 

                     27.223               37.237               30.274               20.665 

(5b) 
Dagen in het 
kwartaal 

90 91 92 92 

(2) - (5a) 
/ (5b) 

Kwartaalcijfer 
op dagbasis 
buiten 's Rijks 
schatkist 
aangehouden 
middelen 

                          302                    409                    329                    225 

  
Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 
Alle liquide middelen staan ter onmiddellijke beschikking van de gemeente. 
 

Liquide middelen (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 

Kas 0 0 

Bank 235 278 

Totaal 235 278 
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Overlopende activa 

Overlopende activa (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 

Kruisposten 2 -6 

Rekening courant ROZ 89 22 

Vooruitbetaalde bedragen 269 135 

Totaal  359 150 
 

Vaste passiva 

Eigen vermogen 
 Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 

Reserves (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 

Algemene reserve 5.826 13.246 

Bestemmingsreserves 18.948 15.101 

Resultaat na bestemming 1.035 482 

Totaal 25.809 28.828 

  
Het verloop van de reserves wordt hieronder toegelicht: 

Reserves (bedragen x € 1.000) 

Algemene reserve 

Omschrijving boeking 
Stand 
1/1 

Bij Af 
Stand 
31/12 

Doel/motief: Buffer voor het opvangen van algemene incidentele financiële tegenvallers 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   1.500 4.181   

Algemene reserve - Totaal 4.679 1.500 4.181 1.998 

Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar         

Omschrijving boeking 
Stand 
1/1 

Bij Af 
Stand 
31/12 

Doel/motief: Het te verdelen resultaat van de exploitatie toe te voegen aan het eigen 
vermogen  

Resultaatbestemming 2017     292   

Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar 
- Totaal 

292 0 292 0 

Reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar 

Omschrijving boeking 
Stand 
1/1 

Bij Af 
Stand 
31/12 
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Resultaatbestemming 2017     190   

Reserve nog te bestemmen resultaat vorig boekjaar 
- Totaal 

190 0 190 0 

Reserve fonds kwaliteitsimpuls 

Omschrijving boeking 
Stand 
1/1 

Bij Af 
Stand 
31/12 

Doel/motief: Inzet voor aanpassingen in de ruimtelijke kwaliteit 

Bijdragen uit exploitatieovereenkomsten   28     

Groenplan Tubbergen Bruist     45   

Reserve fonds kwaliteitsimpuls - Totaal 111 28 45 94 

Reserve uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Uitvoering van projecten en processen in het kader van gebiedsontwikkeling 
NOT welk een bijdrage leveren aan de gestelde doelen van de programma's Economische 
Kracht & Werk, Krachtige Kernen en Omzien Naar Elkaar 

Cofinanciering startende ondernemers     20   

Reserve uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling 
Noordoost Twente - Totaal 

30 0 20 10 

Reserve evenementensponsoring 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Verstrekken van subsidies voor nieuwe initiatieven op het gebied van 
evenementen en op incidentele basis helpen aan te jagen. 

Tubbergen op de toeristische kaart     60   

Reserve evenementensponsoring - Totaal 185 0 60 125 

Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en tegengaan van jeugdwerkloosheid 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: In de kadernota 2009 is besloten om in samenwerking met de betrokken partners 
voortvarend aan de slag te gaan met het tegengaan van de dreigende jeugdwerkloosheid en 
het stimuleren van de jeugdwerkgelegenheid 

Actieplan arbeidsmarkt 2.0     39   

Reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en 
tegengaan van jeugdwerkloosheid - Totaal 

194 0 39 155 

Reserve Centrum Jeugd en Gezin 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Reserve is gevormd door incidenteel niet bestede budgetten verbandhoudend 
met CJG. Realisatie centrum Jeugd en Gezin. 

Stimulatiefonds sociaal domein     16   

Reserve Centrum Jeugd en Gezin - Totaal 16 0 16 0 

Reserve transitiekosten Wsw 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: In de kadernota 2012 is voorgesteld om deze reserve in te stellen voor het 
transitietraject Soweco 

          

Reserve transitiekosten Wsw - Totaal 149 0 0 149 

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 131 van 175 

 

Doel/motief: Onderhoudslasten gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen 

Jaarlijkse dotatie   125     

Onderhoudskosten gebouwen     70   

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen - 
Totaal 

1.462 125 70 1.517 

Reserve afboeking kredieten met maatschappelijk nut 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: In de kadernota 2009 is besloten om ten behoeve van het afboeken van 
boekwaarden van investeringen met een maatschappelijk nut een bestemmingsreserve in te 
stellen. 

Afboeken kredieten met maatschappelijk nut     3   

Reserve boeking kredieten met maatschappelijk nut - 
Totaal 

4 0 3 1 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 

Omschrijving boeking  Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Resultaatbestemming 2017 

  

292   

  

Saldo meerjarenbegroting 2018 13   

Algemene reserve 4.181 1.500 

Reserve grondexploitatie 4.437   

Saldo financiële tussenrapportage -149   

Deregulering bestemmingsplannen   12 

Uitvoeringsplan duurzaamheid   3 

Reserve Agenda van Twente   800 

Afstemming dienstverlening op wensen klant   13 

Duurzaamheid energietransitie   191 

Mijn Dorp 2030   111 

Initiatieven verkeersveiligheid   2 

Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie IHP   189 

Reserve GRP   2.000 

Werkbudget gebiedsprocessen   11 

Van uitbreiding naar inbreiding   177 

Reserve majeure projecten   150 

Eenmalige subsidie gezamenlijke voetbalverenigingen   275 

Saldo 1e programmajournaal   116 

Extra capaciteit vergunningverlening en handhaving   141 

Implementatie omgevingswet   270 
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Implementatie Twents model inkoop   326 

Reserve dekking afschrijving investering majeure 
projecten 

  1.000 

Saldo 2e programmajournaal   1.009 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen - 
Totaal 

6.678 8.774 8.295 7.157 

Reserve majeure projecten 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/2 

Doel/motief: Realiseren majeure projecten uit het collegeprogramma 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   150     

Tubbergen Bruist     111   

Mijn Dorp 2030     46   

Huiskamer Manderveen     -15   

Multifunctioneel sportveld te Fleringen     15   

Subsidie Vasse HOI 2     35   

Stimuleringsfonds     12   

Multifunctioneel speel- en ontmoetingsplein te 
Harbrinkhoek 

    24   

Reserve majeure projecten - Totaal 3.924 150 229 3.845 

Reserve wegen en kunstwerken 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen 

Wegen en kunstwerken     200   

Reserve wegen en kunstwerken - Totaal 1.349 0 200 1.149 

Reserve GRP 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Reserveren gelden voor opstellen nieuw GRP 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   2.000     

Reserve GRP - Totaal 1.000 2.000 0 3.000 

Reserve Agenda van Twente 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: opvangen extra lasten Agenda van Twente 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   800     

Aanvullende bijdrage aan Agenda van Twente     53   

Reserve Agenda van Twente - Totaal 0 800 53 747 

Reserve grondexploitatie 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Buffer voor het opvangen van incidentele financiële tegenvallers 

Calculatieresultaat Dannenkamp te Harbrinkhoek 

  

178   

  

Calculatieresultaat Binnenveld te Tubbergen 89   

Calculatieresultaat Hutten te Geesteren   307 

Calculatieresultaat Weemselerveld te Albergen 385   

Calculatieresultaat Steenbrei te Vasse 30   

Calculatieresultaat Knooperf te Langeveen 42   
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Calculatieresultaat de Scholt te Fleringen 7   

Calculatieresultaat Lutkeberg te Geesteren   23 

Verliesvoorziening Bessentuin te Manderveen   64 

Aankoop strategische gronden Albergen   632 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   4.437 

Dekking kosten grondbeleid   22 

Kosten afgesloten complexen   6 

Vennootschapsbelasting 2016 57   

Vennootschapsbelasting 2018   38 

Reserve grondexploitatie - Totaal 8.567 790 5.528 3.828 

Reserve dekking afschrijving investering majeure projecten 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Dekking kapitaallasten investeringen 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen   1.000     

Reserve dekking afschrijving investering majeure 
projecten - Totaal 

0 1.000 0 1.000 

Reserves - Totaal 28.829 15.166 19.221 24.775 

  
Voorzieningen 
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten: 

Voorzieningen (bedragen x €1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 

Verplichtingen, verliezen en risico's 2.770 2.536 

Onderhoudsegalisatievoorziening 866 698 

Door derden beklemde middelen  813 802 

Totaal 4.449 4.035 
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Het verloop van de voorzieningen wordt hieronder toegelicht: 

(Bedragen x € 1.000)  

Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Egaliseren van toekomstige verplichtingen voor pensioenen en wachtgelden 
aan gewezen wethouders 

Storting pensioen aanspraken wethouders en wachtgeld 
wethouders 

  401     

Toekenningen conform regeling   167 

Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders 
- Totaal 

2.536 401 167 2.770 

  

Voorziening rioolheffingen 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: De reserve rioolheffing treedt op als communicerend vat tussen de 
opbrengsten en de rioleringskosten (gekoppeld aan het GRP) 

Storting exploitatieoverschot   168     

Voorziening rioolheffingen - Totaal 698 168 0 866 

  

Voorziening afval 

Omschrijving boeking Stand 1/1 Bij Af Stand 31/12 

Doel/motief: Principe van kostendekking in meerjarig perspectief plaatsen 

Exploitatietekort   12     

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen - 
Totaal 

802 12 0 813 

  

Voorzieningen - Totaal 4.035 582 167 4.449 

  
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:  

Vaste schulden (bedragen x € 1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017  

Rentetypische looptijd 1 jaar of langer     

Onderhandse leningen:     

- binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekeringsinstellingen 

113                     227 

- binnenlandse banken en overige financiële 
instellingen 

7.394 8.979 

Totaal 7.507                 9.206  

Er is € 1.699.000 afgelost waardoor het totaal aan leningen komt op € 7.507.000. De totale rentelast 
voor het jaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 164.000 (vorig jaar € 447.000).  
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Vlottende passiva 
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar 

Netto-vlottende schulden (bedragen x € 1.000) 
Saldo 31-12-

2018 
Saldo 31-12-

2017 

Rentetypische looptijd korter dan 1 jaar     

Kasgeldleningen 0 0 

Overige schulden:     

Crediteuren 4.306 2.916 

Totaal 4.306 2.916 

 
Overlopende passiva 

Overlopende passiva (bedragen x €1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2018 

Vooruitontvangen bedragen 572 922 

Transitorische rente geldleningen 64 91 

Nog te betalen bedragen 662 699 

Totaal 1.298 1.712 

 
Specificatie nog te betalen bedragen 

Nog te betalen bedragen (bedragen x €1.000) Saldo 31-12-2018 Saldo 31-12-2017 

Inschrijfgelden bouwkavels 32 68 

Van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel 

10 10 

Vooruitontvangen bedragen 530 844 

Totaal 572 922 

  
Specificatie van derden ontvangen bedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel: 

Overlopende passiva 
Saldo  

31-12-2017 
Stortingen  Onttrekkingen 

 Saldo  
31-12-2018 

Van derden ontvangen bedragen (bedragen x €1.00) 

Regeling: 

Retailvoucher Provincie 10 10 10 10 

Totaal 10  10  10                   10  
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Specificatie van vooruit ontvangen bedragen: 

Overlopende passiva 
Saldo 
31-12-

2017 
Stortingen  Onttrekkingen 

 Saldo 
31-12-2018  

Vooruit ontvangen bedragen (bedragen x €1.000) 

Regeling: 

Gemeentelijk energieloket 38   21                  17 

Tubbergen Bruist 733 30 472                292 

Gedragsbeïnvloedingsproject en 
infrastructurele maatregelen 

58 63 58                  63 

Subsidie ervencoach 15   15                     - 

Eén gemeenschappelijke accommodatie 
zelfstandig leven en gezond bewegen 

0 15                    15 

Cultuurprofiel cultuur in Tubbergen: 
Glashelder 

0 160 30                130 

Subsidie cultuureducatie 0 14                    14 

Totaal 844  282  596                530  

  
Niet uit de balans opgenomen rechten/verplichtingen 
Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting 
 De gemeente Tubbergen heeft een bedrag van € 85.000 buiten de balans opgenomen onder de 
activa zijde van de gemeentelijke balans. Dit betreft het toekomstige recht op verliescompensatie 
krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
  
Fiscaal resultaat 2018  € 198.000 
Fiscaal van toepassing zijnde belastingpercentage 20% 

  bedragen in € 

Fiscaal resultaat 2018 198.000 

Verrekenbaar verlies eerdere jaren   -283.000 

Verrekenbaar verlies  -85.000  

  
Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen 
Overige niet in de balans opgenomen rechten 
Verrekening Btw 
In mei 2017 hebben wij naar de Belastingdienst een brief gestuurd  waarin wij verzocht hebben om 
met terugwerkende kracht vanaf 2013 een aantal Btw bedragen alsnog in aftrek te mogen brengen. 
Dit onder andere op basis van recente jurisprudentie in een aantal Btw zaken, wijzigingen in 
gemeentelijk beleid zoals de privatisering van het onderhoud van de buitensportaccommodaties wat 
ook gevolgen heeft voor de Btw aftrek en wijziging in de systematiek van aftrek Btw op de algemene 
kosten en de kosten van het ambtelijk apparaat.  Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 
2018  (maart 2019) is er helaas nog geen uitsluitsel over onze brief. De discussie met de 
Belastingdienst gaat vooral over de Btw op de algemene kosten en de kosten van  het ambtelijk 
apparaat.   Omdat deze discussie bij meerdere gemeenten speelt is het wachten op landelijke 
richtlijnen/afspraken.  Zodra wij definitief bericht hebben ontvangen van de Belastingdienst over onze 
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brief van mei 2017, zullen wij u met een raadsbrief informeren over de uitkomsten. In het verlengde 
van onze brief van mei 2017 hebben wij in 2018 ook bezwaar gemaakt tegen de beschikking van het 
Btw compensatiefonds met betrekking tot 2017. 
  
Boekenonderzoek 
Door de Belastingdienst is in 2018 een boekenonderzoek opgestart met betrekking tot het jaar 2016. 
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening  (maart 2019) waren de uitkomsten van het 
boekenonderzoek nog niet bekend. 
  
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen  
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag 
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. De borgstellingen kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 

Geldnemer Aard/omschrijving 
Oorspronkelijk 

bedrag  
(x €1.000)  

Percentage 
borgstelling 

 Restant 
eind jaar  

(x €1.000) 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 5.000 50% 5.000 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 3.000 50% 3.000 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 3.000 50% 3.000 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 6.000 50% 4.729 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 3.000 50% 3.000 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 2.500 50% 2.167 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 3.000 50% 1.200 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 1.058 50% 508 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 2.800 50% 1.232 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 4.000 50% 4.000 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 4.000 50% 2.080 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 1.173 50% 176 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 326 50% 22 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 331 50% 33 
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Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 313 50% 31 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 726 50% 73 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 694 50% 69 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 1.009 50% 151 

Woningstichting 
Tubbergen 

Borg WSW 1.000 50% 1.000 

    42.930   31.471 

  
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor 
toekomstige jaren is verbonden. 
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: 
Lopende contracten 

Onderwerp Looptijd 
Contractwaarde 
p.j. 

Raamovereenkomst asfaltonderhoud 
3 jaar vanaf 2016 
verlengingsmogelijkheid met 2 
x 1 jaar 

€ 800.000 

Europese aanbesteding Reiniging kolken 
en lijnafwatering 

3 jaar vanaf eind 2015 
verlengingsmogelijkheid met 2 
x 1 jaar 

€ 29.240 

Overeenkomst onderhoud Abri’s 
10 jaar vanaf 1-11-2015 
optionele verlenging met 10 
jaar 

€ 15.000 
(opbrengsten) 

Energielevering: elektriciteit 2016 t/m 2018 € 100.000 

Energielevering: aardgas 2016 t/m 2018 € 88.000 

Maatwerk Vervoer (leerlingvervoer, 
regiotaxivervoer, dagbestedingsvervoer 
en jeugdzorgvervoer) 

2017 t/m 2020 
Optionele verlenging is 3x1 
jaar 

€ 1.300.000 

Ritreservering, -informatie en -advies 
Twente (RIA Twente) 

1 okt  2017 t/m 30 juni 2020 
Optionele verlenging is 3 x 1 
jaar 

€ 575.000 voor 12 
gemeenten 

Maatwerkvoorziening alle leeftijden en 
jeugdzorg 

t/m eind 2018 € 4.500.000 

Huishoudelijke ondersteuning 
2018 met optionele verlenging 
van  5 x 1 jaar 

€ 2.000.000 

Raamovereenkomst Grootonderhoud 
Openbare Verlichting 

2017 t/m 2018 met optionele 
verlenging van 2 x 1 jaar 

Varieert per jaar 
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Raamovereenkomst trapliften 
2017 t/m 2020 met optionele 
verlenging van 2 x 1 jaar 

Varieert per jaar 

Uitbesteding afvalinzameling en -
verwerking 

2016 t/m 2020 
Daarna jaarlijks verlengbaar 

€ 550.000 

Accountantsdiensten 
Boekjaar 2017 t/m 2019 
met een optionele verlenging 
van 3 x 1 jaar 

€ 60.000 

  
Gebeurtenissen na balansdatum 
Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke 
situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en 
verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis 
voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.  
 

Toelichting en analyse op de baten en lasten 

Baten en lasten 

Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging 
toegelicht voor ieder afzonderlijk programma en thema (basisprincipe is dat verschillen boven het 
grensbedrag van € 25.000 worden toegelicht). De belangrijkste verschillen tussen de begroting na 
wijziging en de gerealiseerde baten en lasten zijn ook reeds benoemd in de nota van aanbieding en 
de programmaverantwoording 2018 in het Jaarverslag 2018, dat een onlosmakelijk deel vormt van 
deze Jaarstukken 2018. 
  
Programma Krachtige kernen 
Thema Wonen en vastgoed 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar      na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 2.934 2.408 5.437 3.029 

Lasten 6.264 5.843 7.319 -1.476 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-3.330 -3.436 -1.883 1.553 

Onttrekkingen 
aan reserves 

3.190 1.647 1.576 -71 

Toevoegingen 
aan reserves 

459 56 760 -704 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-599 -1.845 -1.067 778 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 

Voordelen 

* 
Groenvoorziening binnen en buiten bebouwde kom (budget wordt 
overgeheveld naar het volgend dienstjaar voor € 9k) 

    

           21   

* Ruimtelijke procedures          37   

* Boekresultaat gemeentewerf         289   

* Omgevingsvergunning          80   

* Bijstelling verspreide gronden 303   

*  Verkoop groenstroken           39   

                  769 

Nadelen 

*       

          - 

* Per saldo overige voor- en nadelen              9 

Totaal voordeel per saldo          778 

Thema Mobiliteit en bestendigheid 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 3.351 3.386 3.436 51 

Lasten 7.163 7.429 7.501 -72 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-3.812 -4.043 -4.064 -21 

Onttrekkingen 
aan reserves 

210 480 476 -4 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-3.602 -3.563 -3.588 -25 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na 
wijziging zijn: 

€ € 

Voordelen 

*  Onderhoud wegen (budget wordt 
overgeheveld naar het volgend dienstjaar 
voor € 45 k)  

    

  25   

* Lagere kosten onderhoud Kunstwerken           18   

                 43 

Nadelen 

* Duurzaam veilig -43   

* Rioolaansluitingen -12   

*  
Dwangsommen APV en overige 
vergunningen 

-12   

        -67 

* Per saldo overige voor- en nadelen              1- 

Totaal nadeel per saldo            25- 

 
Thema Maatschappelijke voorzieningen 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 80 677 392 -286 

Lasten 6.389 3.987 3.708 279 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-6.309 -3.310 -3.317 -7 

Onttrekkingen 
aan reserves 

2.278 852 901 49 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-4.031 -2.458 -2.416 42 

 
 
 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 142 van 175 

 

 

De verschillen tussen de realisatie en de raming 
na wijziging zijn: 

€ € 

Voordelen 

* Huisvesting onderwijs 29   

* Sporthal Tubbergen 18   

* Sportbeleid 25   

               72 

Nadelen 

*  Openbare bibliotheek -31   

      -31 

* Per saldo overige voor- en nadelen              1 

Totaal voordeel per saldo            42 

 
Programma Economische kracht & werk 
Thema Vrijetijdseconomie 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar  na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 3 3 3 -0 

Lasten 354 369 311 58 

Gerealiseerde 
totaal saldo 
van baten en 
lasten 

-351 -366 -308 57 

Onttrekkingen 
aan reserves 

60 75 75 0 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal 
resultaat van 
baten en 
lasten 

-291 -291 -233 57 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming 
na wijziging zijn: 

€ € 

Voordelen 

*  Toeristisch beleid  (budget wordt 
overgeheveld naar het volgend 
dienstjaar voor € 30 k)  

    

           50   

                 50 

Nadelen 

*          

                  -   

* Per saldo overige voor- en nadelen              7 

Totaal voordeel per saldo            57 

 
Thema Ondernemen en arbeidsmarkt 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 0 11 1 -10 

Lasten 396 442 398 44 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-396 -431 -397 34 

Onttrekkingen 
aan reserves 

0 35 55 20 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-396 -396 -342 54 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming 
na wijziging zijn: 

€ € 

Voordelen 

* Lagere kosten m.b.t. bedrijfscontacten 
(budget wordt overgeheveld naar het 
volgend dienstjaar voor € 65 k met 
dekking van reserves voor € 45 k) 

    

           53   

               53 

Nadelen 

*        

      0 

* Per saldo overige voor- en nadelen   1 

Totaal voordeel per saldo            54 

 
Thema Plattelandseconomie 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 0 15 15 0 

Lasten 31 46 32 14 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-31 -31 -17 14 

Onttrekkingen 
aan reserves 

25 25 11 -14 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-6 -6 -6 -0 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming 
na wijziging zijn: 

€ € 

Voordelen 

*        

      0 

Nadelen 

*        

                -   

* 
Per saldo overige voor- en 
nadelen 

  0 

Totaal saldo             -   

  
Programma Omzien naar elkaar 
Thema Zelf 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 300 250 212 -38 

Lasten 4 4 3 1 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

296 246 209 -37 

Onttrekkingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

296 246 209 -37 
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De verschillen tussen de realisatie en de 
raming na wijziging zijn: 

€ € 

Voordelen 

*        

      0 

Nadelen 

*  Eigen bijdrage Wmo (CAK) -38   

               38- 

* 
Per saldo overige voor- en 
nadelen 

  1 

Totaal nadeel per saldo            37- 

 
Thema Samen 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 2.098 2.729 2.808 79 

Lasten 9.277 9.828 9.503 325 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-7.179 -7.099 -6.695 404 

Onttrekkingen 
aan reserves 

0 90 90 0 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-7.179 -7.009 -6.605 404 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na 
wijziging zijn: 

€ € 

Voordelen 

* Bijstandsuitkeringen 93   

* Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 92   

* Sociale werkvoorziening 225   

* Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen 29   

* 
Toegankelijkheid gehandicapten (budget wordt 
overgeheveld naar volgend dienstjaar voor 25 k) 

    

  25   

* Regiotaxi 21   

      485 

Nadelen 

* Leerlingenvervoer -72   

* Volksgezondheid algemeen -16   

               88- 

* Per saldo overige voor- en nadelen   7 

Totaal voordeel per saldo           404 

Thema Overdragen 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 120 98 124 26 

Lasten 6.665 8.896 9.255 -359 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-6.545 -8.798 -9.132 -333 

Onttrekkingen 
aan reserves 

150 393 393 0 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 

-6.395 -8.405 -8.738 -333 
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lasten 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging 
zijn: 

€ € 

Voordelen 

* Huisvesting en begeleiding statushouders 29   

* Hulp bij het huishouden 23   

* Participatie en re-integratie 35   

* Wmo-hulpmiddelen 34   

* Wmo-ondersteuning zelfstandig leven (OZL) 127   

* OMD vervoer (Wmo en Jeugdwet) 23   

      271 

Nadelen 

* Wmo-ondersteuning maatschappelijke deelname -15   

* Jeugdzorg -595   

      -610 

* Per saldo overige voor- en nadelen   6 

Totaal nadeel per saldo          333- 

 
Opmerkingen met betrekking tot eigen bijdragen Wmo 
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de 
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen 
bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen 
zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van 
het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 149 van 175 

 

 
 
Programma Burger en bestuur 
Thema Dienstverlening 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 512 281 366 86 

Lasten 2.844 2.872 3.015 -142 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-2.332 -2.592 -2.648 -57 

Onttrekkingen 
aan reserves 

0 52 52 0 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-2.332 -2.539 -2.596 -57 

 
 

De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: € € 

Voordelen 

*        

      0 

Nadelen 

*  Hogere dotatie wethouderspensioenen -27   

* Gemeentepagina en -gids -11   

*  Eindheffing WKR -12   

*  Juridische aangelegenheden -12   

      -62 

* Per saldo overige voor- en nadelen   5 

Totaal nadeel per saldo            57- 
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Thema Samenwerking 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus begr. 
na wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 24 0 0 0 

Lasten 176 195 191 4 

Gerealiseerde 
totaal saldo van 
baten en lasten 

-152 -195 -191 4 

Onttrekkingen 
aan reserves 

23 66 66 0 

Toevoegingen 
aan reserves 

0 0 0 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat 
van baten en 
lasten 

-129 -129 -125 4 

 
 

De verschillen tussen de realisatie en de 
raming na wijziging zijn: 

€ € 

Voordelen 

*        

      0 

Nadelen 

*        

      0 

* 
Per saldo overige voor- en 
nadelen 

  4 

Totaal voordeel per saldo              4 
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Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 
(Bedragen x € 1.000) 

BATEN          

1. Lokale heffingen 4.285 4.230 4.202 -28 

2. Algemene uitkeringen  24.937 25.369 25.400 32 

3. Dividend  825 869 988 118 

4. Saldo 
financieringsfunctie  

18 18 31 13 

5. Overhead 30 30 30 0 

6. Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 

7. Onvoorzien 0 0 0 0 

TOTAAL BATEN  30.095 30.516 30.652 135 

LASTEN         

1. Lokale heffingen 426 427 423 -4 

2. Algemene uitkeringen  25 25 25 -0 

3. Dividend  6 6 6 -0 

4. Saldo 
financieringsfunctie  

-153 -166 -108 57 

5. Overhead 5.070 4.970 4.930 -40 

6. Vennootschapsbelasting 0 0 -49 -49 

7. Onvoorzien 20 0 0 0 

TOTAAL LASTEN  5.395 5.262 5.227 -36 

Saldo van baten en 
lasten 

24.701 25.254 25.425 171 

Mutaties reserves -35 1.143 1.119 -23 

Resultaat van baten en 
lasten 

24.665 26.396 26.544 148 
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De verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging 
zijn: 

€ € 

Voordelen 

*  Hogere algemene uitkering 32   

*  Hogere dividendontvangsten  118   

* 
Hogere doorberekening overhead 
bestuursondersteuning 

40   

* Vennootschapsbelasting 30   

      220 

Nadelen 

*  Baten onroerendezaakbelasting -24   

* Onderuitputting kapitaallasten -44   

      -68 

* Per saldo overige voor- en nadelen   -4 

Totaal voordeel per saldo           148 

  
Kosten van de overhead 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 

(Bedragen x € 
1.000) 

Baten 30 30 30 0 

Lasten 5.070 4.970 4.930 -40 

Kosten van de 
overhead 

-5.040 -4.940 -4.900 40 

Waarvan kosten van 
overhead toe te 
rekenen aan 
grondexploitaties 

        

145 168 168 0 

Waarvan 
dekking  overhead 
door toerekening 
aan 
grondexploitaties 

        

-145 -168 -168 0 

Gerealiseerde 
totaal resultaat van 
baten en lasten 

-5.040 -4.940 -4.900 40 
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Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 

  
Raming 

begrotingsjaar 
voor wijziging 

Raming 
begrotingsjaar 

na wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

Verschil 
realisatie 

versus 
begr. na 

wijz. 
(Bedragen x € 1.000) 

Jaar 2016 0 0 -57 -57 

Jaar 2017 0 0 -30 -30 

Jaar 2018 0 0 38 38 

Totaalbedrag van heffing 
voor de 
vennootschapsbelasting 

0 0 -49 -49 
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Bijlagen bij de jaarrekening 

Hierna volgen onderstaande bijlagen bij de jaarrekening 2018: 
Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten 
Bijlage 2: Wet normering en bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa) 
Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG) 
Bijlage 5: Overzicht taakvelden 
 

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten 

Overzicht van incidentele baten en lasten 

Begrotingstechnisch is over 2018 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten 

van € 457.000. Hierover bent u geïnformeerd van raadsplan 2018 t/m 2
e
 programmajournaal  2018. 

In werkelijkheid is er sprake van een saldo van  € 2.755.000. Er is sprake van een positief saldo als 
de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve 
ontwikkeling. 
  
De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen: 

 Grondexploitatie 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve grondbedrijf; 

 Budgetoverheveling 
o Budgettair neutraal door dekking reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar; 

 Majeure projecten 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve majeure projecten; 

 Fonds kwaliteitsimpuls 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve fonds kwaliteitsimpuls; 

 Cofinanciering startende ondernemers 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve gebiedsontwikkeling Noord Oost 

Twente; 

 Meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP); 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud gebouwen; 

 Tubbergen op de toeristische kaart; 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve evenementensponsoring; 

 Procesgelden 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 Deregulering bestemmingsplannen; 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 Omgevingswet; 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 Duurzaamheid en energietransitie; 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 Maatschappelijk vastgoed i.r.t. demografie; 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 Van uitbreiding naar inbreiding; 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 Subsidie gezamenlijke voetbalverenigingen; 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 Meerjarig onderhoudsplan wegen(MOP); 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud wegen en kunstwerken; 

 Actieplan arbeidsmarkt; 
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o Budgettair neutraal door dekking uit reserve bevordering jeugdwerkgelegenheid en 
tegengaan van jeugdwerkloosheid; 

 Stimulatiefonds sociaal domein 
o Budgettair neutraal door dekking reserve Centrum Jeugd en Gezin; 

 Kapitaallasten kredieten met maatschappelijk nut 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve afboeking kredieten met 

maatschappelijk nut; 

 Aanvullende bijdrage aan Agenda van Twente 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve Agenda van Twente; 

 Resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages; 
o Budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene 

middelen; 

 Aanplant drachtbomen voor biodiversiteit; 

 Boekresultaat gemeentewerf; 

 Lasten m.b.t installatie raad; 

 Retail voucher detailhandelsvisie; 

 Baten en lasten m.b.t. Herplantplicht; 

 Baten en lasten m.b.t. ervencoach; 

 Energieloket 2.0; 

 Werkzaamheden aantrekkelijke openbare ruimte; 

 Baten en lasten m.b.t. monumenten eigendom van de gemeente; 

 Baten en lasten m.b.t. glashelder cultuurprofielen. 
In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2018 weergegeven 
(afgerond op € 1.000).  

  

Programma Begroting/Werkelijk Lasten Baten 
Toevoeging 

reserve 
Beschikking 

reserve 

Saldo 
incidentele 

lasten en 
baten 

RP 11 KR KERNEN, 
WONEN-VASTGOED 

Begroting 1.659 56 56 1.647 13 

  Werkelijk 2.715 2.186 761 1.576 2.564 

RP 12 KR KERNEN, 
MOBILITEIT-BEST 

Begroting 495 0 0 480 15 

  Werkelijk 491 0 0 476 15 

RP 13 KR KERNEN, 
MTSCH VOORZIENI 

Begroting 1.040 182 0 852 370 

  Werkelijk 965 58 0 901 122 

RP 21 EC 
KRACHT&WERK, 
VRIJETIJDS 

Begroting 75 0 0 75 0 

  Werkelijk 75 0 0 75 0 

RP 22 EC 
KRACHT&WERK, 
ONDERN-ARB 

Begroting 46 11 0 35 21 

  Werkelijk 56 1 0 55 1 

RP 23 EC 
KRACHT&WERK, 
PLATTEL EC 

Begroting 40 15 0 25 30 
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  Werkelijk 26 15 0 11 30 

RP 31 OMZIEN NAAR 
ELKAAR, ZELF 

Begroting 0 0 0 0 0 

  Werkelijk 0 0 0 0 0 

RP 32 OMZIEN NAAR 
ELKAAR, SAMEN 

Begroting 90 0 0 90 0 

  Werkelijk 90 0 0 90 0 

RP 33 OMZIEN NAAR 
ELKAAR, OVERDR 

Begroting 393 0 0 393 0 

  Werkelijk 393 0 0 393 0 

RP 81 BURGER EN 
BESTUUR, DIENSTV 

Begroting 61 0 0 52 9 

  Werkelijk 68 8 0 52 23 

RP 83 BURGER EN 
BESTUUR, SAMENW 

Begroting 66 0 0 66 0 

  Werkelijk 66 0 0 66 0 

RP 99 ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN 

Begroting 1.154 11 11 1.154 0 

  Werkelijk 1.130 11 11 1.130 0 

  Begroting 5.119 275 67 4.869 457 

  Werkelijk 6.074 2.279 772 4.826 2.755 
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Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector 

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector in werking getreden (WNT). De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de 
bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen, en ook over de openbaarmaking van 
deze gegevens. 
  
De gemeentesecretaris van Tubbergen heeft binnen de gemeente Tubbergen een onbezoldigde 
functie. Hij bekleedt binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een 
bezoldigde functie als algemeen directeur en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in 
de jaarstukken 2018 van Noaberkracht. 
  
De griffier van de gemeente Tubbergen heeft binnen Tubbergen een bezoldigde functie. 
  

(bedragen x € 1) 
van Limbeek-ter Haar, 

H.J.M.J. 
Legtenberg 

,L. 

Functiegegevens Griffier Griffier 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 20-03 20-03 31-12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   0,8889 1 

Dienstbetrekking? Nee Nee 

      

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 16.167 58.372 

Beloningen betaalbaar op termijn 1.848 8.835 

Subtotaal 18.014 67.207 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 36.362 148.093 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

-   -   

Totale bezoldiging 18.014  67.207  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t. N.v.t. 
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Gegevens 2017
 
 

(bedragen x € 1) van Limbeek-ter Haar, H.J.M.J. 

Functiegegevens Griffier 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  0,8889 

Dienstbetrekking?  Nee  

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 55.813 

Beloningen betaalbaar op termijn 8.038 

Subtotaal 63.850 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 

Totale bezoldiging  63.850  

  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Mensink G.B.J. Gemeentesecretaris 
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Bijlage 3: Single information Single audit (SiSa) 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 
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Bijlage 4: Investeren Met Gemeenten (IMG) 

IMG 

 

 
  

 

Besteed t.l.v. 

gemeentelijke 

middelen 2018 

(conform 

baten/lasten-

stelsel)

Aard controle D1 D1 R R R R R D1 D1

Mobiliteit 2018 2018/0305788 Ja € 82.218 € 52.643 € 83.592 € 52.643 € 83.592 31-12-2018

Gedragsbeinvloeding 

projecten en een aantal 

infrastructurele 

maatregelen 2017/0147072 Ja € 82.218 € 25.275 € 77.291 € 49.085 € 83.609 31-12-2018

Cumulatief 

besteed tlv 

gemeentelijke 

middelen dec 

2018 (conform 

baten/lasten-

stelsel)

Geplande 

einddatum

Optionele 

toelichting op 

één van de 

voorgaande 

kolommen

Beschikkings-

nummer provincie

Project 

afgerond / 

eindverant-

woording Ja-

Nee

In de verlenings-

beschikking 

opgenomen 

subsidie voor dit 

project

Besteed tlv 

provinciale 

middelen 2018 

(conform 

baten/lasten-

stelsel)

Cumulatief 

besteed tlv 

provinciale 

middelen 2018 

(conform 

baten/lasten-

stelsel)
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Bijlage 5: Overzicht taakvelden 

Overzicht taakvelden 

Rijlabels 
 Begroting 

2018 
Werkelijk 

2018 
Saldo 
2018 

0.1       

Bestuur       

I 0   0 

U 1.453 1.475 -22 

Totaal Bestuur 1.453 1.475 -22 

        

Totaal 0.1 1.453 1.475 -22 

        

0.10       

Mutaties reserves       

I -3.723 -3.737 14 

U 181 943 -761 

Totaal Mutaties reserves -3.542 -2.794 -747 

        

Totaal 0.10 -3.542 -2.794 -747 

        

0.11       

Resultaat van de rekening van baten en lasten       

I -1.416 -1.416 0 

U 156 156 0 

Totaal Resultaat van de rekening van baten en 
lasten 

-1.260 -1.260 0 

        

Totaal 0.11 -1.260 -1.260 0 
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0.2       

Burgerzaken       

I -259 -351 92 

U 573 646 -73 

Totaal Burgerzaken 313 295 19 

        

Totaal 0.2 313 295 19 

        

0.3       

Beheer overige gebouwen en gronden       

I -84 -1.547 1.463 

U 105 1.243 -1.138 

Totaal Beheer overige gebouwen en gronden 22 -303 325 

        

Totaal 0.3 22 -303 325 

        

0.4       

Overhead       

I -30 -30 0 

U 4.970 4.930 40 

Totaal Overhead 4.940 4.900 40 

        

Totaal 0.4 4.940 4.900 40 

        

0.5       

Treasury       

I -887 -1.019 132 

U -159 -102 -57 
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Totaal Treasury -1.046 -1.121 74 

        

Totaal 0.5 -1.046 -1.121 74 

        

0.61       

Ozb woningen       

I -2.235 -2.241 6 

U 290 280 10 

Totaal ozb woningen -1.945 -1.961 17 

        

Totaal 0.61 -1.945 -1.961 17 

        

0.62       

Ozb niet-woningen       

I -1.683 -1.645 -39 

U 63 65 -2 

Totaal ozb niet-woningen -1.620 -1.580 -40 

        

Totaal 0.62 -1.620 -1.580 -40 

        

0.64       

Belastingen overig       

I -1 -1 0 

Totaal Belastingen overig -1 -1 0 

        

Totaal 0.64 -1 -1 0 

        

0.7       
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Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

      

I -25.369 -25.400 32 

U 25 25 0 

Totaal Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

-25.343 -25.375 32 

        

Totaal 0.7 -25.343 -25.375 32 

        

0.8       

Overige baten en lasten       

I 0 0 0 

U 414 451 -37 

Totaal Overige baten en lasten 414 451 -37 

        

Totaal 0.8 414 451 -37 

        

0.9       

Vennootschapsbelasting (VpB)       

U   -49 49 

Totaal Vennootschapsbelasting (VpB)   -49 49 

        

Totaal 0.9   -49 49 

        

1.1       

Crisisbeheersing en brandweer       

I -5   -5 

U 1.430 1.422 8 

Totaal Crisisbeheersing en brandweer 1.425 1.422 3 
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Totaal 1.1 1.425 1.422 3 

        

1.2       

Openbare orde en veiligheid       

I -31 -20 -11 

U 413 408 4 

Totaal Openbare orde en veiligheid 382 389 -7 

        

Totaal 1.2 382 389 -7 

        

2.1       

Verkeer en vervoer       

I -238 -213 -25 

U 2.892 2.851 41 

Totaal Verkeer en vervoer 2.654 2.638 16 

        

Totaal 2.1 2.654 2.638 16 

        

2.4       

Economische havens en waterwegen       

I     0 

U 59 53 6 

Totaal Economische havens en waterwegen 59 53 6 

        

Totaal 2.4 59 53 6 

        

2.5       
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Openbaar vervoer       

I -21 -22 1 

U 11 11 0 

Totaal Openbaar vervoer -10 -11 1 

        

Totaal 2.5 -10 -11 1 

        

3.1       

Economische ontwikkeling       

I     0 

U 143 143 0 

Totaal Economische ontwikkeling 143 143 0 

        

Totaal 3.1 143 143 0 

        

3.2       

Fysieke bedrijfsinfrastructuur       

I 0 -5 5 

U 0 34 -34 

Totaal Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 29 -29 

        

Totaal 3.2 0 29 -29 

        

3.3       

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen       

I -61 -50 -11 

U 256 215 42 

Totaal Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 195 164 31 
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Totaal 3.3 195 164 31 

        

3.4       

Economische promotie       

I -242 -241 -1 

U 122 72 50 

Totaal Economische promotie -120 -169 49 

        

Totaal 3.4 -120 -169 49 

        

4.1       

Openbaar basisonderwijs       

I     0 

U 3 8 -5 

Totaal Openbaar basisonderwijs 3 8 -5 

        

Totaal 4.1 3 8 -5 

        

4.2       

Onderwijshuisvesting       

I     0 

U 931 919 12 

Totaal Onderwijshuisvesting 931 919 12 

        

Totaal 4.2 931 919 12 

        

4.3       
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Onderwijsbeleid en leerlingenzaken       

I -7 -4 -2 

U 631 701 -70 

Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 624 696 -72 

        

Totaal 4.3 624 696 -72 

        

5.2       

Sportaccommodaties       

I -62 -88 26 

U 1.458 1.433 25 

Totaal Sportaccommodaties 1.396 1.345 51 

        

Totaal 5.2 1.396 1.345 51 

        

5.3       

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

      

I -167 -37 -130 

U 420 291 129 

Totaal Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

253 254 -1 

        

Totaal 5.3 253 254 -1 

        

5.5       

Cultureel erfgoed       

I -9 -7 -1 

U 34 36 -2 
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Totaal Cultureel erfgoed 26 29 -3 

        

Totaal 5.5 26 29 -3 

        

5.6       

Media       

I -31 -32 1 

U 386 412 -26 

Totaal Media 355 380 -26 

        

Totaal 5.6 355 380 -26 

        

5.7       

Openbaar groen en (openlucht) recreatie       

I -24 -32 8 

U 1.932 1.893 39 

Totaal Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.908 1.861 47 

        

Totaal 5.7 1.908 1.861 47 

        

6.1       

Samenkracht en burgerparticipatie       

I -479 -317 -162 

U 3.518 3.361 158 

Totaal Samenkracht en burgerparticipatie 3.039 3.044 -4 

        

Totaal 6.1 3.039 3.044 -4 
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6.2       

Wijkteams       

U     0 

Totaal Wijkteams     0 

        

Totaal 6.2     0 

        

6.3       

Inkomensregelingen       

I -2.733 -2.794 61 

U 3.174 3.045 129 

Totaal Inkomensregelingen 441 251 190 

        

Totaal 6.3 441 251 190 

        

6.4       

Begeleide participatie       

I     0 

U 2.825 2.600 225 

Totaal Begeleide participatie 2.825 2.600 225 

        

Totaal 6.4 2.825 2.600 225 

        

6.5       

Arbeidsparticipatie       

I -11 -11 0 

U 471 436 35 

Totaal Arbeidsparticipatie 460 425 35 



 
 

 
29/05/2019 Pagina 171 van 175 

 

        

Totaal 6.5 460 425 35 

        

6.6       

Maatwerkvoorzieningen (WMO)       

I -37 -47 10 

U 631 599 32 

Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO) 594 552 42 

        

Totaal 6.6 594 552 42 

        

6.71       

Maatwerkdienstverlening 18+       

I -250 -219 -31 

U 3.452 3.289 163 

Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 3.202 3.070 132 

        

Totaal 6.71 3.202 3.070 132 

        

6.72       

Maatwerkdienstverlening 18-       

I     0 

U 3.728 4.061 -333 

Totaal Maatwerkdienstverlening 18- 3.728 4.061 -333 

        

Totaal 6.72 3.728 4.061 -333 

        

6.81       
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Geëscaleerde zorg 18+       

U 0   0 

Totaal Geëscaleerde zorg 18+ 0   0 

        

Totaal 6.81 0   0 

        

6.82       

Geëscaleerde zorg 18-       

U 34 251 -217 

Totaal Geëscaleerde zorg 18- 34 251 -217 

        

Totaal 6.82 34 251 -217 

        

7.1       

Volksgezondheid       

I     0 

U 965 974 -10 

Totaal Volksgezondheid 965 974 -10 

        

Totaal 7.1 965 974 -10 

        

7.2       

Riolering       

I -1.912 -1.936 24 

U 1.399 1.445 -46 

Totaal Riolering -513 -491 -22 

        

Totaal 7.2 -513 -491 -22 
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7.3       

Afval       

I -1.188 -1.252 64 

U 1.017 1.085 -68 

Totaal Afval -171 -167 -4 

        

Totaal 7.3 -171 -167 -4 

        

7.4       

Milieubeheer       

I -15 -29 14 

U 574 596 -23 

Totaal Milieubeheer 559 567 -8 

        

Totaal 7.4 559 567 -8 

        

7.5       

Begraafplaatsen en crematoria       

I -5 -6 1 

U 5 4 0 

Totaal Begraafplaatsen en crematoria 0 -2 1 

        

Totaal 7.5 0 -2 1 

        

8.1       

Ruimtelijke ordening       

I -35 -115 80 
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U 864 836 28 

Totaal Ruimtelijke ordening 829 721 108 

        

Totaal 8.1 829 721 108 

        

8.2       

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)       

I -1.748 -3.192 1.444 

U 2.600 3.011 -411 

Totaal Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 853 -180 1.033 

        

Totaal 8.2 853 -180 1.033 

        

8.3       

Wonen en bouwen       

I -514 -540 26 

U 1.063 1.005 58 

Totaal Wonen en bouwen 549 465 84 

        

Totaal 8.3 549 465 84 

        

Eindtotaal 0 -1.035 1.035 

De lasten en baten zijn per grootboekrekening specifiek gekoppeld aan een (voorgeschreven) 
taakveld. Deze koppeling is een andere dan die van de grootboekrekeningen met de programma’s 
zoals gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten. Hierdoor bestaat geen rechtstreeks 
verband tussen de programma’s en de taakvelden. 
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10. Overige gegevens 

Controleverklaring 

De controleverklaring is afzonderlijk bijgevoegd. 
 

Voorstel en besluit 

Voorstel 
Wij stellen u voor de jaarstukken 2018 conform vast te stellen en het positieve resultaat van € 
1.035.000 als volgt te bestemmen: 
 a) toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 179.000. 
Na verwerking van bovenstaande bestemming blijft het positieve resultaat over van € 856.000 
Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de reserve incidenteel beschikbare 
algemene middelen. 
  
Tubbergen, 21 mei 2019 
  
Burgemeester en Wethouders van Tubbergen, 
  
de secretaris,                                                              de burgemeester, 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
Besluit 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tubbergen in zijn openbare vergadering van 24 juni 
2019. 
  
de griffier,                                                       de voorzitter,  
  
  
 
 


